MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ako riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa
(Poskytovateľ)

vydáva

USMERNENIE Č. 3
k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
č. OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-2
Vec:

Týmto usmernením riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna
verejná správa (ďalej len „RO pre OP EVS“) v súlade s ustanovením §
17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z
európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov mení výzvu na predkladanie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok spôsobom, ktorým nedochádza
k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Určené pre:

Žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu
Efektívna verejná správa:


mestá a obce - právnické osoby zriadené podľa zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zbierky o obecnom zriadení

Zameranie výzvy:

Podpora
koordinačných
a
implementačných
kapacít
regionálneho rozvoja v úrovni miestnej územnej samosprávy

Prioritná os:

1 – Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS

Investičná priorita:

Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti VS
a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme
reforiem lepšej právnej úpravy a dobrej správy

Špecifický cieľ:

1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

Fond:

Európsky sociálny fond

Dátum vydania
usmernenia:

16.06.2020

Dátum účinnosti
usmernenia:

16.06.2020

Schválil:

JUDr. Adela Danišková
generálna riaditeľka sekcie európskych programov
na základe plnej moci č. p. KM-OPS-2020/002357-058 zo dňa 01. apríla
2020
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1 CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD
Cieľom Usmernenia č. 3 k výzve č. OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-2 na predloženie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je úprava predmetnej
výzvy v podmienke poskytnutia príspevku:


v časti 1.2. Dĺžka trvania výzvy na predkladanie ŽoNFP



v časti spôsobu overenia definovanej podmienky poskytnutia príspevku č.
2.2.7. Podmienka, že partner má schválený program rozvoja a príslušnú
územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 8 zákona
o podpore regionálneho rozvoja – Spôsob overenia definovanej podmienky

Týmto usmernením riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa (ďalej
len „RO pre OP EVS“) v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o
príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov mení výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok
poskytnutia príspevku.
2 DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU VÝZVY
1. Výzva č. OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-2 na predloženie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok – formulár.
3 ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN
1. Zmena formálnych náležitostí vyzvania v časti 1.2. Dĺžka trvania výzvy na
predkladanie ŽoNFP sa vykoná nasledovne:
1.1 Pôvodné znenie formálnych náležitostí vyzvania v časti 1.2 Dĺžka trvania výzvy na
predkladanie ŽoNFP
Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 20. 12. 2019
Dátum uzavretia:

01. 07. 2020

1.2 Zmenené znenie formálnych náležitostí výzvy v časti 1.2 Dĺžka trvania výzvy
na predkladanie ŽoNFP
Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 20. 12. 2019
Dátum uzavretia:

31. 07. 2020

1.3 Zdôvodnenie zmeny formálnych náležitostí výzvy v časti 1.2 Dĺžka trvania výzvy
na predkladanie ŽoNFP:
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V nadväznosti na zosúladenie znenia spôsobu overenia podmienky poskytnutia
príspevku č. 2.2.7. Podmienka, že partner má schválený program rozvoja
a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 8 zákona
o podpore regionálneho rozvoja, bude umožnené rozšíriť potenciálny okruh
partnerov žiadateľa, posúva poskytovateľ aj termín uzavretia výzvy tak, aby
žiadateľ a partner mohli náležite pripraviť a spracovať samotnú žiadosť o nenávratný
finančný príspevok a jeho prílohy.
2. Zmena vyzvania v časti spôsobu overenia definovanej podmienky
poskytnutia príspevku č. 2.2.7. Podmienka, že partner má schválený
program rozvoja a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade
s ustanovením § 8 zákona o podpore regionálneho rozvoja – Spôsob
overenia definovanej podmienky:
2.1 Pôvodné znenie vyzvania v časti podmienky poskytnutia príspevku č. 2.2.7.
Podmienka, že partner má schválený program rozvoja a príslušnú
územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 8 zákona o podpore
regionálneho rozvoja – Spôsob overenia definovanej podmienky:
Preukázanie splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku sa overuje na základe
partnerom predložených príloh ŽoNFP - dokumentov o uznesení zastupiteľstva
o schválení programu rozvoja obce a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie
vrátane ich prípadných dodatkov (kópiu uznesenia zastupiteľstva/výpis z uznesenia
alebo listinnú podobu odkazu na zverejnené uznesenia).
V prípade, že RO v procese konania o ŽoNFP nebude môcť overiť podmienku cez
zverejnené uznesenie o schválení programu rozvoja, resp. územnoplánovacej
dokumentácie vrátane ich prípadných dodatkov prostredníctvom odkazu na webové
sídlo, vyzve prostredníctvom žiadateľa partnera na preukázanie splnenia podmienky
v priamej listinnej podobe uznesenia (kópia).
2.2 Zmenené znenie vyzvania v časti podmienky poskytnutia príspevku č. 2.2.7.
Podmienka, že partner má schválený program rozvoja a príslušnú
územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 8 zákona o podpore
regionálneho rozvoja – Spôsob overenia definovanej podmienky:
Preukázanie splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku sa overuje na základe
partnerom predložených príloh ŽoNFP - dokumentov o uznesení zastupiteľstva
o schválení programu rozvoja obce a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie
vrátane ich prípadných dodatkov (kópiu uznesenia zastupiteľstva/výpis z uznesenia
alebo listinnú podobu odkazu na zverejnené uznesenia).
Za prvý odsek sa dopĺňa odsek s nasledujúcim znením:
Ak z osobitného predpisu (§ 11 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon)) nevyplýva pre partnera povinnosť
spracovať príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu 15, predkladá partner
dokumenty výhradne k uzneseniu zastupiteľstva o schválení programu rozvoja
obce.
V prípade, že RO v procese konania o ŽoNFP nebude môcť overiť podmienku cez
zverejnené uznesenie o schválení programu rozvoja, resp. územnoplánovacej
dokumentácie vrátane ich prípadných dodatkov prostredníctvom odkazu na webové
sídlo, vyzve prostredníctvom žiadateľa partnera na preukázanie splnenia podmienky
v priamej listinnej podobe uznesenia (kópia).
15

Uvedenú povinnosť nemajú obce s 2 000 a menej obyvateľmi, ak im táto povinnosť nevyplýva z iných
ustanovení stavebného zákona. Pre overenie tejto skutočnosti RO pre OP EVS využije údaje štatistického
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registra obyvateľov Štatistického úradu Slovenskej republiky SR k
(http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_DEM/om7022rr/v_om7022rr_00_00_00_sk).

31.

12.

2018

2.3 Zdôvodnenie zmeny vyzvania v časti spôsobu overenia definovanej podmienky
poskytnutia príspevku č. 2.2.7. Podmienka, že partner má schválený program
rozvoja a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 8
zákona o podpore regionálneho rozvoja – Spôsob overenia definovanej podmienky:
V nadväznosti na znenie osobitného predpisu v § 11 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) poskytovateľ upravil
znenie „spôsobu overenia podmienky poskytnutia“ tak, že umožní partnerovi,
ktorému nevyplýva povinnosť zo zákona vypracovať príslušnú územnoplánovaciu
dokumentáciu, splniť dotknutú podmienku výhradne na základe dokumentov
týkajúcich sa uznesenia zastupiteľstva o schválení programu rozvoja obce, ktoré je
plne v súlade so zákonným znením v § 8 ods. 6 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore
regionálneho rozvoja, kde sa uvádza že „Schválenie programu rozvoja obce a
príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný
predpis,8) je podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie dotácie zo
štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov podľa § 4 ods. 2.“
Uvedenou úpravou dochádza k zosúladeniu znenia spôsobu overenia podmienky
poskytnutia príspevku so samotným znením podmienky poskytnutia príspevku.
Úprava podmienky poskytnutia príspevku jednoznačne umožňuje rozšíriť
potenciálny okruh partnerov žiadateľa.
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