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Informácia o zmene č. 9 vyzvania  
na projekty technickej pomoci 
č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-15 

(„ďalej len „Informácia o zmene“) 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej aj „MIRRI 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Metodickým pokynom centrálneho 

koordinačného orgánu č. 24 k technickej pomoci informuje o vykonaní zmien vo vyzvaní na projekty 

technickej pomoci č. (kód) OPTP-P01-SC1-2018-15 s názvom „Refundácia miezd AK priamo zapojených 

do finančného riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2“ vyhláseného dňa 04. 12. 2018 na webovom sídle OP 

TP, v nasledovnom rozsahu: 

- v časti 1.8. Ďalšie formálne náležitosti 

Posledný odsek bol zmenený nasledovne: 

Žiadateľ vychádza pri príprave žiadosti o NFP aj z uznesenia vlády Slovenskej republiky 

č. 489 z 8. septembra 2021 k Prehodnoteniu a aktualizácii počtu administratívnych kapacít pre európske 

štrukturálne a investičné fondy v programovom období 2014 – 2020 a k návrhu na zmenu niektorých 

uznesení vlády Slovenskej republiky. Pri aktivitách do obdobia platnosti uvedeného uznesenia je 

potrebné vychádzať z predchádzajúceho uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 181 z 11. apríla 2017 

k analýze stavu a určeniu počtu administratívnych kapacít  pre EŠIF v programovom období 2014 – 2020. 

Zdôvodnenie zmeny:  

Pôvodná odvolávka na uznesenia vlády SR č. 181 z 11. apríla 2017 bola zmenená z dôvodu platnosti 

nového uznesenia vlády SR č. 489 z 8. septembra 2021.  

- v časti 2.1. Oprávnenosť žiadateľa 

V časti „Podmienky oprávnenosti žiadateľa“ bol upravený text ohľadom splnenia obidvoch podmienok 
nasledovne: 
„splnenie podmienky sa preukazuje čestným vyhlásením žiadateľa v časti č. 15 vo formulári ŽoNFP“. 

Zdôvodnenie zmeny:  

Text v časti „Podmienky oprávnenosti žiadateľa“ bol upravený za účelom upresnenia znenia splnenia 
obidvoch podmienok. 
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- v časti 2.5. Splnenie podmienok ustanovených v osobitných predpisoch 

Bola odstránená celá kapitola „2.5. Splnenie podmienok ustanovených v osobitných predpisoch“, 
nakoľko bol odstránený celý text v znení: 

 neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny 

Žiadateľ predloží čestné vyhlásenie, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania štátneho 
príslušníka tretej krajiny za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu žiadosti o NFP. 

(Žiadateľ preukazuje splnenie podmienky čestným vyhlásením v časti č. 15 vo formulári ŽoNFP. 
Žiadateľ/prijímateľ nesmie túto podmienku poskytnutia príspevku porušiť ani počas konania 
o ŽoNFP a realizácie projektu.) 

Zdôvodnenie zmeny:  

Uvedená podmienka bola odstránená na základe výnimky zo Systému riadenia EŠIF, ktorú udelil CKO 

riadiacemu orgánu OP TP listom z 25. 08. 2021. 

 
- v pôvodnej časti 2.6.  Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku 

Číselné označenie  kapitoly 2.6. bolo zmenené na označenie 2.5. 

Zdôvodnenie zmeny:  

Zmena pôvodného číselného označenia kapitoly 2.6. bola z dôvodu odstránenia celej predchádzajúcej 
kapitoly 2.5. 

 
 
 
Uvedená zmena nadobúda platnosť a účinnosť dňa: 27. 10. 2021 

Uvedená zmena vyzvania sa vzťahuje len na ŽoNFP predložené na RO OP TP po zverejnení tejto zmeny.  

Informácia o zmene je zverejnená na webovom sídle RO OP TP 

https://www.optp.vlada.gov.sk/vyzvanie-na-projekty-technickej-pomoci-c-optp-p01-sc1-2018-15/. 

 

https://www.optp.vlada.gov.sk/vyzvanie-na-projekty-technickej-pomoci-c-optp-p01-sc1-2018-15/
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Podpisová príloha k informácii o zmene č. 9 vyzvania č. OPTP-P01-SC1-2018-15 

 

Názov vyzvania:  Refundácia miezd AK priamo zapojených do finančného riadenia, kontroly a auditu 

EŠIF 2 

 

Informáciu o zmene vypracovala:  
Ing. Mária Šušlíková 
manažér programovania                                                          Podpis: overila 
 
Dátum vypracovania zmeny:  
21. 10. 2021 
 
 
Informáciu o zmene schválil: 
Ing. Tomáš Niňaj 
hlavný manažér riadenia  
 
 

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

predpisov 

 


