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Informácia o zmene č. 5 vyzvania  
na projekty technickej pomoci 
č. (kód) OPTP-P01-SC3-2017-12 

(„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-P01-SC3-2017-12 s názvom „Napĺňanie princípu partnerstva prostredníctvom 

efektívneho zapojenia občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF“ vyhláseného 

dňa 13. 02. 2017 na webovom sídle OP TP, v nasledovnom rozsahu: 

- v časti Formálne náležitosti 

 1.3 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (zdroje 

EÚ) 

Indikatívna výška zdrojov EÚ v rámci vyzvania je  541 646,00 €.  

Zdôvodnenie zmeny:   

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu realizuje spolu s Úradom splnomocnenca 

vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti tretie pokračovanie partnerského projektu so zástupcami 

občianskej spoločnosti. S cieľom maximalizovať a rozšíriť prínos projektu požiadal ÚPPVII 

o zabezpečenie dostatočných finančných prostriedkov na realizáciu projektu do konca roku 2020 

v celkovej výške 260 000 eur. RO OP TP navýšil  rozpočet vyzvania o 90 316  eur (za zdroj EÚ).  

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

- v časti 3. Overovanie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie k 
vyzvaniu 

V časti „Overovanie podmienok poskytnutia príspevku“ bola doplnená na konci prvej vety 

poznámka pod čiarou č. 3 v nasledovnom znení:  

„Overenie podmienky nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení a na sociálnom poistení a byť 

bezúhonný nie je možné zo strany žiadateľa uskutočniť prostredníctvom ITMS2014+ z dôvodu 

legislatívnych obmedzení.“ 

V časti „Schvaľovanie žiadostí o NFP“ bol predposledný odsek zmenený nasledovne:  

Pre konanie o ŽoNFP je rozhodujúci obsah ŽoNFP. RO OP TP nie je oprávnený vyvodiť negatívne 

dôsledky len z dôvodov formálnych nedostatkov elektronického a/alebo písomného podania; to 

neplatí v prípade, ak vytýkané formálne nedostatky neboli žiadateľom odstránené na základe 
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predchádzajúcej výzvy na doplnenie formálnych nedostatkov elektronického a/alebo písomného 

podania. Dôvod, pre ktorý RO OP TP vydáva rozhodnutie o zastavení konania alebo rozhodnutie 

o neschválení musí byť jasný, odôvodnený a musí vyplývať z nedodržania podmienok zadefinovaných 

vo vyzvaní.  

V časti „Opravné prostriedky“ bola  pred bod b) doplnená veta:  

Postup pri odvolacom konaní, ak sú splnené predpoklady uvedené v § 22 ods. 6 a § 20 zákona  

o príspevku z EŠIF. 

V časti „Opravné prostriedky“ v bode b) bola zmenená veta v prvom odseku na nasledovné 

znenie:  

Ak by pri zmene rozhodnutia z neschválenia na schválenie podľa predchádzajúcej vety malo na základe 

výsledkov preskúmania ŽoNFP dôjsť ku kráteniu výšky výdavkov a takáto výška nekorešponduje presne 

s výškou, ktorej sa žiadateľ domáhal v odvolaní, tak o odvolaní rozhodne štatutárny orgán RO OP TP. 

V časti „Opravné prostriedky“ v bode c) bol doplnený bod 4) v znení:  

Vydá rozhodnutie o zastavení odvolacieho konania – štatutárny orgán RO OP TP vydá rozhodnutie  

o zastavení odvolacieho konania, ak po postúpení odvolania z RO OP TP nastanú skutočnosti 

odôvodňujúce zastavenie konania podľa § 20, ods. 1 písm. b) – e) zákona o príspevku z EŠIF.  

V prípade, ak po postúpení odvolania z RO OP TP nastanú skutočnosti uvedené v § 22 ods. 6 zákona  

o príspevku z EŠIF, t. j. žiadateľ vezme odvolanie späť, zastaví konanie poskytovateľ. 

 Časť „Príprava zmluvy o NFP“ bola v texte pri podpise zmluvy elektronicky doplnená 

nasledovná veta: 

„V prípade elektronického podpisu zmluvy o NFP splnomocnenou osobou je súčasťou dokumentu 

zmluvy o NFP  aj Plnomocenstvo s uvedením čísla a dátumu Plnomocenstva.“ 

Zároveň bol znížený počet rovnopisov doručených žiadateľovi v prípade tlačenej formy zmluvy o NFP 

na 4 rovnopisy. 

Zdôvodnenie zmeny:  

Zmeny v časti 3. boli vykonané v zmysle aktualizácie Systému riadenia EŠIF pre programové obdobie 

2014 – 2020, verzia 9 ako aj z potreby RO OP TP. 

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

- v časti 5. Prílohy vyzvania 

Aktualizácia prílohy č. 1 - Formulár žiadosti o NFP. 

Aktualizácia prílohy č. 5 - Vzor Výzvy na doplnenie ŽoNFP. 

Zdôvodnenie zmeny: 

Príloha č. 1 bola aktualizovaná v zmysle Vzoru CKO 15, verzia 4. 

Príloha č. 5 bola aktualizovaná v zmysle Vzoru CKO 19, verzia 3. 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Uvedené zmeny nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa: 11. 12. 2019 

Vykonané zmeny v náležitostiach a prílohách vyzvania sa vzťahujú aj 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 

https://www.optp.vlada.gov.sk/vyzvanie-na-projekty-technickej-pomoci-c-optp-po1-sc3-2017-12/ . 

 

  

https://www.optp.vlada.gov.sk/vyzvanie-na-projekty-technickej-pomoci-c-optp-po1-sc3-2017-12/
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Podpisová príloha k informácii o zmene č. 5 vyzvania č. OPTP-P01-SC3-2017-12 

 

Názov vyzvania: Napĺňanie princípu partnerstva prostredníctvom efektívneho zapojenia občianskej 

spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF 

 

Informáciu o zmene vypracovala:  
Monika Zaťková 
manažér programovania                                                          Podpis: overila 
 
Dátum vypracovania zmeny:  
9. 12. 2019 
 
 
 
Informáciu o zmene schválil: 
Peter Kostolný 
generálny manažér   
 
 

Podpísané elektronicky v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu 
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o e-Governmente) v znení neskorších predpisov. 
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