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Informácia o zmene č. 1 vyzvania  
na projekty technickej pomoci 
č. (kód) OPTP-PO1-SC3-2018-16 

(„ďalej len „Informácia o zmene“) 
Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej aj „ÚV SR“) ako Riadiaci orgán pre operačný program 

Technická pomoc (ďalej aj „RO OP TP“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku 

poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov a Metodickým pokynom Centrálneho koordinačného orgánu (ďalej len 

„CKO“) č. 24 k technickej pomoci informuje o vykonaní zmien vo vyzvaní na projekty technickej pomoci 

č. (kód) OPTP-PO1-SC3-2018-16 s názvom „Implementovať správny a transparentný systém riadenia, 

kontroly a auditu EŠIF 2“ vyhláseného dňa 11. 12. 2018 na webovom sídle OP TP, v nasledovnom rozsahu: 

- v časti 1.6.  Miesto a spôsob podania ŽoNFP, úprava bodu 1. nasledovne: 

Žiadateľ je povinný predložiť žiadosť o NFP riadne, včas a v určenej forme.  

Žiadosť o NFP je doručená vo forme určenej RO OP TP, ak je formulár žiadosti o NFP (spolu so všetkými 
prílohami) zaslaný elektronicky prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň písomne jedným  
z nasledovných spôsobov:  

1. V listinnej podobe je žiadosť o NFP, vrátane všetkých príloh, možné doručiť v jednom origináli 
(vytlačenom po odoslaní prostredníctvom ITMS2014+) a jednej kópii: 

- doporučenou poštou alebo kuriérskou službou na adresu: 

Úrad vlády Slovenskej republiky 
Riadiaci orgán pre OP TP  
odbor implementácie projektov OP TP 
Námestie slobody 1  
813 70 Bratislava 15 

- osobne v pracovných dňoch  
o v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. (obedňajšia prestávka 11.45-12.15 hod.): 

podateľňa Úradu vlády Slovenskej republiky  
Námestie slobody 1  
813 70 Bratislava 15 

o v čase od 8.30 hod. do 14.30 hod. na adresu: 

Úrad vlády Slovenskej republiky 
Riadiaci orgán pre OP TP  
odbor implementácie projektov OP TP  
Dunajská 68  
811 08  Bratislava 1 

RO OP TP nie je oprávnený v zmysle v súčasnosti platných právnych prepisov obmedziť pre 
žiadateľov predkladanie ŽoNFP v listinnej podobe.  

Zdôvodnenie zmeny: 
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Z dôvodu zmeny sídla sekcie finančných programov bola upravená adresa pre osobné podanie ŽoNFP 

priamo v sídle RO OP TP na Dunajskej ulici č. 68. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- v časti 1.7.  Kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom: 

Všeobecné informácie o operačnom programe Technická pomoc a podporné dokumenty sú zverejnené 
na webovom sídle Úradu vlády Slovenskej republiky http://optp.vlada.gov.sk. 

Bližšie informácie, týkajúce sa vyzvania a prípravy žiadosti o NFP je možné získať: 

- telefonicky na telefónnych číslach:  02/20 925 902 
02/20 925 977 
02/20 925 718 

                                                                   

- e-mailom na adrese:    projektyoptp@vlada.gov.sk 

- písomne na kontaktnej adrese riadiaceho orgánu pre operačný program Technická pomoc:   

Úrad vlády SR 
Riadiaci orgán pre OP TP  
odbor implementácie projektov OP TP  
Námestie slobody 1  
813 70 Bratislava 15 

- osobne v pracovných dňoch v čase od 8.30 hod. do 14.30 hod. na kontaktnej adrese:  

Úrad vlády SR  
Riadiaci orgán pre OP TP  
odbor implementácie projektov OP TP  
Dunajská 68  
811 08 Bratislava 1 

V prípade záujmu o osobnú konzultáciu s pracovníkmi RO OP TP je nutné vopred si dohodnúť  termín 
stretnutia. 

Záväzné informácie sú žiadateľom poskytované výlučne v písomnej forme. Informácie poskytované 

ústne nemajú záväzný charakter a žiadateľ sa na ne nemôže odvolávať. 

Zdôvodnenie zmeny: 

Z dôvodu zmeny sídla sekcie finančných programov bola upravená adresa pre osobné získanie informácií 

priamo v sídle RO OP TP na Dunajskej ulici č. 68. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- v časti 2.8. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku 

 

 časová oprávnenosť realizácie projektu 

Hlavné aktivity projektu s výnimkou aktivity 301010031A011 - D. Riešenie korupcie a boj proti 
podvodom je prijímateľ povinný začať realizovať najskôr od 01. 12. 2018 najneskôr do 3 mesiacov 

http://optp.vlada.gov.sk/domov/
mailto:projektyoptp@vlada.gov.sk
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od nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP/interného Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP. 
Aktivity projektu je prijímateľ povinný ukončiť najneskôr do 31. 12. 2021. Žiadateľ o NFP je 
oprávnený predložiť v rámci vyzvania viacero žiadostí o NFP. 

V rámci aktivity 301010031A011 - D. Riešenie korupcie a boj proti podvodom je dátum začatia 
realizácie hlavných aktivít projektu predĺžený od 01. 05. 2018.  

(Žiadateľ nepredkladá samostatnú prílohu, ktorou deklaruje splnenie tejto podmienky poskytnutia 
príspevku. Za účelom posúdenia splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku uvedie žiadateľ vo 
formulári ŽoNFP, v rámci časti č. 9 - Harmonogram realizácie aktivít, časový harmonogram 
realizácie aktivít projektu, ktorý nesmie začať skôr ako 01. 12. 2018 (v rámci aktivity 
301010031A011 - D. Riešenie korupcie a boj proti podvodom nesmie začať skôr ako 01. 05. 2018) a 
presiahnuť dátum 31. 12. 2021.) 

 

Zdôvodnenie zmeny: 

Časová oprávnenosť realizácie projektu pri aktivite 301010031A011 - D. Riešenie korupcie a boj proti 

podvodom bola predĺžená  na obdobie od 01. 05. 2018 na základe požiadavky prijímateľa ÚPPVII SR na 

zabezpečenie financovania aktivít prebiehajúceho projektu realizovaného v spolupráci s OECD. 

Uvedená zmena bola vykonaná aj v texte o posúdení splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Uvedené zmeny nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa: 26. 03. 2019 

Vykonané zmeny v náležitostiach a prílohách vyzvania sa vzťahujú na ŽoNFP predložené na RO OP TP pred 

dátumom účinnosti tejto zmeny, o ktorých ešte RO OP TP nerozhodol. 

Informácia o zmene je zverejnená na webovom sídle RO OP TP http://optp.vlada.gov.sk.  

http://optp.vlada.gov.sk/
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Podpisová príloha k informácii o zmene č. 1 vyzvania č. OPTP-PO1-SC3-2018-16 

 

Názov vyzvania: Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2 

 

Informáciu o zmene vypracovala:  
Monika Zaťková 
manažér programovania                                                          Podpis: overila 
 
Dátum vypracovania zmeny:  
21. 03. 2019 
 
 
 
Informáciu o zmene schválil: 
Peter Kostolný 
generálny manažér   
 
 

Podpísané zaručenou elektronickou pečaťou v zmysle zákona č. 272/2016 Z. z. 
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