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Informácia o zmene č. 1 vyzvania na 

projekty technickej pomoci 

č. (kód) OPTP- PO1- SC3-2016-4 
(„ďalej len „Informácia o zmene“) 

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc 

(ďalej len „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 (ďalej len „zákon“) informuje o vykonaní zmien vo vyzvaní na projekty 

technickej pomoci č. (kód) OPTP- PO1- SC3-2016-4 s názvom „Vytvorenie a prevádzkovanie 

Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1“, vyhláseného dňa 4. 4. 2016.  

Zmeny vo vyzvaní  podstatným spôsobom nezmenia podmienky poskytnutia príspevku 

a týkajú sa náležitostí súvisiacich s legislatívnymi zmenami na národnej úrovni ako aj 

technického riešenia problému pri predkladaní žiadosti o NFP v ITMS: 

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

- v časti 2.1 Oprávnenosť žiadateľa sa dopĺňa poznámka pod čiarou pri subjekte 

Úrad vlády Slovenskej republiky ako centrálny koordinačný orgán s nasledovným 

textom: 

 

„V zmysle uznesenia vlády SR č. 142/2016 prechádzajú pôsobnosti v oblasti 

koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie z Úradu 

vlády Slovenskej republiky na Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre 

investície a informatizáciu od 1.6.2016. Od uvedeného dátumu bude oprávneným 

žiadateľom Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície 

a informatizáciu, v ktorého kompetencii budú úlohy centrálneho koordinačného 

orgánu. Uvedená zmena je zohľadnená v pripravovanej revízii OP TP, ktorá bude 

schválená do 1.6.2016“ 

 

Zdôvodnenie zmeny:  

Novelou zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 

v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, schválenej uznesením 

vlády Slovenskej republiky č.142 z 25. apríla 2016  prechádzajú od 1.6.2016 kompetencie v oblasti 

koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie z Úradu vlády Slovenskej 

republiky na novovytvorený ústredný orgán štátnej správy, a to Úrad podpredsedu vlády Slovenskej 

republiky pre investície a informatizáciu. 
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V zmysle metodického usmernenia zo strany CKO zabezpečil Riadiaci orgán pre OP TP zapracovanie 

tejto zmeny do už vyhlásených vyzvaní, za účelom plynulého zabezpečenia predkladania žiadostí 

o NFP na RO OP TP. 

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

- v časti 2.2. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu sa dopĺňa  informácia o uplatňovaní 

si aktivít prijímateľa aj v rámci tohto vyzvania nasledovne (doplnený text je vyznačený 

tučným písmom): 

CKO ako prijímateľ a zároveň gestor Integrovanej siete informačno-poradenských centier 

projektu koordinuje činnosť siete v rámci realizácie svojej hlavnej činnosti, ktorá je 

podporovaná prostredníctvom projektov, financovaných na základe iných vyzvaní RO pre 

OP TP. Z tohto dôvodu bude činnosť koordinátora Integrovanej siete informačno-

poradenských centier (CKO) financovaná predovšetkým z týchto iných projektov.  

V rámci tohto vyzvania sú oprávnenými aktivitami prijímateľa (CKO)výlučne aktivity týkajúce 

sa rokovaní a pracovných stretnutí s partnerom, ktoré si prijímateľ nesmie uplatňovať 

v rámci iných vyzvaní. 

Zdôvodnenie zmeny:  

Pri vyhlásení vyzvania č. 4 RO OP TP nepredpokladal technické obmedzenie v ITMS, ktoré 

neumožňuje prijímateľovi zaslať žiadosť o NFP na RO OP TP bez toho, aby nemal v ITMS zadaný 

rozpočet minimálne na jednej skupine výdavkov. Z uvedeného dôvodu RO OP TP zvážil pôvodný zámer 

financovať prijímateľa len prostredníctvom projektov z iných relevantných vyzvaní OP TP, a umožnil 

mu financovať výdavky týkajúce sa rokovaní a pracovných stretnutí s partnerom prostredníctvom 

tohto vyzvania. 

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

- V časti 3. Overovanie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie 

RO OP TP nahrádza časť  Príprava rozhodnutia o schválení ŽoNFP  nasledovným znením: 

„Príprava zmluvy o poskytnutí NFP 

V zmysle  §  25  ods.  1 zákona o príspevku  z EŠIF sa príspevok  poskytuje prijímateľovi  na 

základe a v súlade so zmluvou o NFP uzavretou podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.  

Žiadateľ je v súlade s § 25 ods. 4 zákona o príspevku z EŠIF povinný, pred uzavretím zmluvy  

o poskytnutí NFP, poskytnúť RO OP TP súčinnosť v rozsahu potrebnom na uzavretie zmluvy  

o poskytnutí NFP. 

RO zasiela písomný návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP a určí lehotu na prijatie návrhu 

žiadateľovi: 

a) ktorému rozhodnutie o schválení nadobudlo právoplatnosť,  
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b) ktorý splnil podmienky určené vo výroku rozhodnutia podľa § 19 ods. 11 zákona o príspevku z 

EŠIF, ak boli podmienky vo výroku rozhodnutia určené a,  

c) ktorý poskytol potrebnú súčinnosť. 

V prípade, ak je prijímateľ a RO OP TP tá istá osoba, Zmluva o poskytnutí NFP sa neuzatvára 

a práva a povinnosti sú upravené rozhodnutím o schválení ŽoNFP. Rozhodnutie o schválení ŽoNFP/ 

rozhodnutie o zmene rozhodnutia nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnym orgánom RO 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri projektov. 

 Zmluva o poskytnutí NFP, ktorú RO OP TP uzavrie so Žiadateľom po ukončení procesu 

schvaľovania a výbere vhodných projektov, upravuje podrobné podmienky realizácie schváleného 

projektu a zohľadňuje  pre  prijímateľa  relevantné  ustanovenia  všeobecne  záväzných právnych  

predpisov  EÚ  a SR  a  relevantné  ustanovenia  Systému  riadenia  EŠIF, Systému finančného riadenia 

a ďalších riadiacich dokumentov, ktorých úprava bola právnymi normami ponechaná na príslušné 

orgány. 

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP ako aj Rozhodnutia o schválení ŽoNFP v prípade ak je prijímateľ 

a RO OP TP tá istá osoba,  sú zverejnené na webovom sídle RO OP TP  http://optp.vlada.gov.sk. V 

prípade zmeny vzoru zmluvy o poskytnutí NFP/ Rozhodnutia o schválení ŽoNFP zverejnených na 

webovom sídle RO OP TP, ktoré nie sú prílohou vyzvania,  RO nahradí zverejnené vzory novou 

verziou. Predchádzajúce verzie sú dostupné   v archíve   s jasným   označením   čísla   verzie   a 

vymedzeným   obdobím   platnosti. 

RO OP TP zašle žiadateľovi návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP v minimálne šiestich 

rovnopisoch doporučenou poštou, alebo iným vhodným spôsobom bezodkladne po podpise 

štatutárnym orgánom. 

RO OP TP poskytne žiadateľovi lehotu na prijatie návrhu na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP 

(minimálne  5 pracovných dní).  

Návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP zaniká dňom uplynutia lehoty určenej v tomto 

návrhu alebo doručením prejavu žiadateľa o odmietnutí návrhu na uzavretie zmluvy o poskytnutí 

NFP. RO OP TP je oprávnený rozhodnúť, že návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP bude 

odovzdaný žiadateľovi po dohode s ním  na pracovisku RO OP TP. Žiadateľ je zároveň oprávnený 

rozhodnúť o nevyužití poskytnutej minimálnej lehoty na prijatie návrhu a o následnom 

prijatí/odmietnutí návrhu na uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP. 

Žiadateľ doručí minimálne päť rovnopisov prijatého návrhu na uzavretie zmluvy  

o poskytnutí NFP na RO OP TP. Zároveň so zmluvou zasiela žiadateľ na RO OP TP aj podpisový vzor, 

prípadne aj splnomocnenie, v dvoch rovnopisoch (vzor podpisového vzoru je zverejnený pri zmluve 

o NFP na webovom sídle RO OP TP http://optp.vlada.gov.sk). Deň doručenia prijatého návrhu na 

uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP je dňom nadobudnutia platnosti a zároveň momentom uzavretia 

zmluvy.  

http://optp.vlada.gov.sk/domov/
http://optp.vlada.gov.sk/domov/
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RO OP TP zabezpečí v súlade s ustanoveniami zákona o slobode informácií zverejnenie zmluvy o 

poskytnutí NFP v Centrálnom registri zmlúv. Deň nasledujúci po dni jej zverejnenia je deň účinnosti 

zmluvy o poskytnutí NFP a žiadateľ sa stáva prijímateľom.  

Zároveň sú od tohto dňa obe zmluvné strany viazané ustanoveniami zmluvy o poskytnutí NFP, 

vrátane povinnosti RO OP TP oznámiť Prijímateľovi vhodným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti 

(napr. listom alebo iným vhodným spôsobom v nadväznosti na zvolenú formu komunikácie medzi RO 

a Prijímateľom určenú v zmluve o poskytnutí NFP) nové znenie zmenených článkov zmluvy 

o poskytnutí NFP, ku ktorým došlo z dôvodu zmien v Systém riadenia EŠIF, Systém finančného 

riadenia a ostatných dokumentov, na ktoré sa zmluva o poskytnutí NFP odvoláva. 

Zmeny projektov ako aj podmienky a spôsob ukončovania zmluvného vzťahu sú bližšie popísané 

v Príručke pre prijímateľa.“ 

Zdôvodnenie zmeny: 

Vzhľadom na zmenu vzťahu prijímateľa a poskytovateľa vyplývajúcu z delimitácie CKO z Úradu vlády 

SR na Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu bude od 1.6.2016 

výstupom schvaľovania žiadosti o NFP Zmluva o poskytnutí NFP podpísaná po delimitácii na iný 

subjekt z dôvodu, že RO OP TP a CKO už nebudú tým istým subjektom. 

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

-  v časti 5. Prílohy vyzvania:  Príloha č. 7 – Vzor formulára zmluvy o partnerstve medzi 
žiadateľom/prijímateľom a partnerom projektu 
 
RO OP TP uvedenú prílohu vypúšťa zo zoznamu príloh. 

Zdôvodnenie zmeny: 

RO OP TP zvážil použitie vzorovej prílohy a vzhľadom na požadovaný rozsah modifikácie zmluvy 

vyplývajúcej z kompetenčných zmien CKO ako aj zmien počas realizácie projektov tohto vyzvania 

rozhodol o vypustení vzoru tejto prílohy z vyzvania. 

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

 
Uvedené zmeny nadobúdajú platnosť dňa: 16. 5. 2016 

 

Vykonané zmeny v náležitostiach a prílohách vyzvania nemajú vplyv na podmienky poskytnutia 

príspevku stanovené vo vyzvaní. 

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

 

http://optp.vlada.gov.sk/

