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ROZHODNUTIE 

O ZMENE ROZHODNUTIA O NESCHVÁLENÍ  

ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU  
 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný 

program Kvalita životného prostredia na základe splnenia zákonných podmienok určených v   

§ 21 ods. 1 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych 

a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“) v rámci konania o zmene rozhodnutia o neschválení 

žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  

 

Identifikácia žiadateľa (ďalej len 

,,žiadateľ“) 

Združenie obcí Kanalizácia Vrbové – 

Krakovany 

Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4 

922 03 Vrbové 

IČO: 42298644 

Názov a kód žiadosti o 

poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len ,,žiadosť“ alebo 

„žiadosť o NFP“) 

Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí 

Kanalizácia Vrbové – Krakovany 

NFP310010A065 

Kód výzvy na predkladanie žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok (ďalej 

len „výzva“) 

 

OPKZP-PO1-SC121/122-2015 

 

rozhodol tak, že v súlade s  § 21 ods. 5 zákona o príspevku z EŠIF Rozhodnutie o neschválení 

žiadosti o NFP vydané Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky ako 

riadiacim orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia podľa § 19 ods. 9 

písm. b) zákona o príspevku z EŠIF dňa 21.03.2016, právoplatné dňa 29.03.2016  

 

m e n í  nasledovne: 

  

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný 

program Kvalita životného prostredia predmetnú žiadosť o NFP 

 

s c h v a ľ u j e 

 

s výškou nenávratného finančného príspevku maximálne 5 565 644,45 EUR (slovom: 

päťmiliónov päťstošesťdesiatpäťtisíc šesťstoštyridsaťštyri celých štyridsaťpäť stotín EUR), 

pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 5 858 573,11 EUR 
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(slovom: päťmiliónov osemstopäťdesiatosemtisíc päťstosedemdesiattri celých jedenásť stotín 

EUR).  

 

Odôvodnenie: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán 

pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“) rozhodol 

o zmene Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP, ktoré RO pre OP KŽP vydal  dňa 

21.03.2016 a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.03.2016 (ďalej len „Rozhodnutie 

o neschválení žiadosti o NFP“).  Predmetné Rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP  vydal 

RO pre OP KŽP  podľa § 19 ods. 9 písm. b) zákona o príspevku z EŠIF z dôvodu nedostatku 

finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci 1. výzvy na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2015 

zameranej na kanalizácie, čistiarne odpadových vôd a vodovody, vyhlásenej dňa 03. júla 2015 

v znení neskorších Usmernení (ďalej len „výzva“). 

 

Podľa § 21 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF „Poskytovateľ môže z vlastného podnetu 

zmeniť právoplatné rozhodnutie o neschválení žiadosti a rozhodnúť o schválení žiadosti, ak 

a) žiadosť nebolo možné schváliť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 

určených na vyčerpanie vo výzve, 

b) poskytovateľ disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami určenými na 

zabezpečenie financovania projektu, ktorý je predmetom žiadosti, 

c) žiadateľ preukázateľne spĺňa podmienky poskytovania príspevku určené vo výzve a 

d) žiadateľ so zmenou rozhodnutia súhlasí.“ 

 

Podľa § 21 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF „Konanie o zmene rozhodnutia o neschválení 

žiadosti sa začína z vlastného podnetu poskytovateľa; o tejto skutočnosti poskytovateľ 

písomne informuje žiadateľa.“  

 

V zmysle § 21 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF „Pred zmenou rozhodnutia o neschválení 

žiadosti poskytovateľ, ak je to potrebné na účel overenia skutočností podľa odseku 1 písm. c) 

a d), požiada žiadateľa o ich preukázanie, určí žiadateľovi primeranú lehotu a poučí ho o 

zastavení konania, ak nepreukáže skutočnosti podľa odseku 1 písm. c), nesúhlasí so zmenou 

rozhodnutia alebo nedodrží určenú lehotu.“ 

 

V nadväznosti na cit. § 21 ods. 2 a 3 zákona o príspevku z EŠIF, RO pre OP KŽP Výzvou na 

predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia príspevku (ďalej len 

„výzva pre zmenu rozhodnutia“), informoval žiadateľa o začatí konania o zmene Rozhodnutia 

o neschválení žiadosti o  NFP a zároveň ho vyzval na vyjadrenie svojho súhlasu alebo 

nesúhlasu so zmenou Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP ako aj na preukázanie 

splnenia podmienok poskytnutia príspevku definovaných v kapitole 3. Podmienky poskytnutia 

príspevku dokumentu s názvom Príručka pre žiadateľa k aplikácií zásobníka projektov 

v rámci 1. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPKZP-PO1-

SC121/122-2015 zameranej na kanalizácie, čistiarne odpadových vôd a vodovody (ďalej len 

„Príručka k zásobníku“).  
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Žiadateľ preukázal splnenie podmienok poskytnutia príspevku a vyjadril svoj súhlas so 

zmenou Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP. 

 

RO pre OP KŽP v nadväznosti na § 21 ods. 5 zákona o príspevku z EŠIF schválil žiadosť o 

NFP, nakoľko v súlade s § 21 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF RO pre OP KŽP disponuje 

dostatočnými finančnými prostriedkami určenými na zabezpečenie financovania projektu, 

ktorý je predmetom žiadosti o NFP, žiadateľ preukázateľne spĺňa podmienky poskytnutia 

príspevku určené vo výzve tak ako sú tieto bližšie definované Príručkou k zásobníku a so 

zmenou Rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP súhlasí. 

Výška schváleného nenávratného finančného príspevku je maximálna a v priebehu realizácie 

nesmie byť prekročená.  

V konaní o žiadosti o NFP bolo zistené, že v rámci žiadateľom predložených a požadovaných 

výdavkov boli identifikované také, ktoré nespĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov 

definované vo výzve, v dôsledku čoho bola výška žiadaného nenávratného finančného 

príspevku znížená o 5 289,69 EUR (slovom: päťtisíc dvestoosemdesiatdeväť celých 

šesťdesiatdeväť stotín EUR). Zníženie požadovanej výšky nenávratného finančného 

príspevku bolo vykonané nasledovne:  

Dôvodom zníženia oprávnených výdavkov je, že v rámci skupiny výdavkov 518 – Ostatné 

služby žiadateľ uviedol výdavok „Projektový manažér – externé riadenie“ v jednotkovej cene 

za osobohodinu 10,80 EUR/hod., počet osobohodín 2100, v kumulatívnej výške 22 680,00 

EUR (s DPH). V zmysle dokumentu „Prílohy č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov pre 

dopytovo orientované projekty OP KŽP – finančné a percentuálne limity“, verzia 1.1 je 

maximálny možný finančný limit vzťahujúci sa na jednotkovú cenu výdavku „Projektový 

manažér – externé riadenie“ stanovený na jednotkovú cenu za osobohodinu 8,09 EUR/hod. 

pre odplatu za poskytované služby bez nároku na vrátenie DPH. Z uvedeného vyplýva, že 

výdavok „Projektový manažér - externé riadenie“ vo výške 22 680,00 EUR (s DPH) nie je v 

plnom rozsahu oprávneným výdavkom a na základe uvedenej skutočnosti bolo potrebné 

výšku výdavku „Projektový manažér - externé riadenie“ znížiť z pôvodnej výšky 22 680,00 

EUR (s DPH) na sumu 16 989,00 EUR  (s DPH) a následne upraviť aj výšku skupiny 

výdavkov 518 – Ostatné služby na 19 829,00 EUR (s DPH). Výška neoprávnených výdavkov 

v rámci predmetnej skupiny výdavkov bola stanovená na 5 691,00 EUR (s DPH) a so 

zohľadnením čistého príjmu na výšku 5 568,10 EUR (s DPH).   

V súlade s  § 25 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF právny nárok  

na poskytnutie príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku. Poskytnutie príspevku na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku je viazané na splnenie podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku. 

 

Uvedené overenie podmienok poskytnutia príspevku nelimituje poskytovateľa alebo 

štatutárny orgán poskytovateľa v overovaní ich splnenia v prípadných ďalších konaniach 

v súvislosti so žiadosťou v súlade so zákonom o príspevku z EŠIF.  
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Poučenie o opravnom prostriedku: Proti tomuto rozhodnutiu nie je podľa  § 22 ods. 7 písm. 

b) zákona o príspevku z EŠIF možné podať odvolanie.  

Žiadateľ je oprávnený po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia podať podnet na 

preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania v súlade s podmienkami uvedenými v § 

24 zákona o príspevku z EŠIF. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.  

 

 

 

......................................................... 

                                                                                Mgr. Juraj Smatana 

  štátny tajomník I. 

 

 

(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)
  

 

 
  


