Otázky k výzve na výstavbu/rekonštrukciu komunitných centier
s kódom OPLZ-PO6-SC613-2017-2

Oprávnenosť žiadateľa

1. Plánujeme rekonštruovať inú budovu za účelom zriadenia a fungovania KC. Je občianske
združenie, ktoré doposiaľ neposkytovalo ani neposkytuje sociálne služby a nie je vlastníkom
budovy na rekonštrukciu, pričom plánuje po ukončení realizácie projektu zabezpečovať sociálne
služby oprávneným žiadateľom?
V zmysle podmienky poskytnutia príspevku (PPP) č. 1 výzvy „Žiadateľ z neziskového sektora musí
byť poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnych službách najneskôr ku dňu
podania ŽoNFP.“
V zmysle pozn. pod čiarou č. 8 „Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov. Žiadateľ z neziskového sektora nemusí byť v čase podania ŽoNFP poskytovateľom
sociálnych služieb v zmysle §24d tohto zákona, ale môže poskytovať aj inú sociálnu službu v zmysle
tohto zákona tak, aby vedel v čase podania ŽoNFP dokladovať toto poskytovanie výpisom z
Registra poskytovateľov sociálnych služieb v zmysle tohto zákona.“
V PPP č. 32 je uvedené, že žiadateľ predloží v prípade aktivity B: Prestavba existujúcich objektov
pre účely zriadenia a fungovania komunitných centier - čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že
poskytovanie sociálnych služieb v komunitnom centre nachádzajúcom sa v nehnuteľnosti,
rekonštrukcia ktorej je predmetom projektu, zabezpečí najneskôr ako súčasť záverečnej
monitorovacej správy projektu.
V zmysle PPP č. 13
Neoprávnenými žiadateľmi sú žiadatelia, ktorí plánujú rekonštrukciu budovy, ktorá nie je v ich
vlastníctve, a zároveň žiadateľ:
- v predmetnej nehnuteľnosti neposkytuje sociálne služby v zmysle § 24d) zákona č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách),
- plánuje, že poskytovanie sociálnych služieb v zmysle vyššie citovaných ustanovení zákona bude
zabezpečené treťou osobou odlišnou od žiadateľa.
Zároveň upozorňujeme okrem iných podmienok poskytnutia príspevku na:
- podmienku č. 22 mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu stavby,
vrátane pre neziskový sektor podmienky zriadenie záložného práva
- podmienku č. 30 - súlad projektu s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie,
- potrebu dodržania obdobia udržateľnosti, viď príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP „Udržateľnosť
Projektu - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom
Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu)
ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 71 všeobecného nariadenia,. Obdobie
Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po
kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti
Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP 5 rokov“.

Viac komunitných centier v jednej obci
2. V obci už jedno komunitné centrum máme. V predchádzajúcom období sme získali príspevok
na jeho výstavbu. Nové alokované komunitné centrum by sa nachádzalo cca 200m od osady. V

súčasnej dobe sa v objekte nachádza práčovňa, ktorá bola zriadená cielene pre MRK. Bola by
táto aktivita - zriadenie alokovaného komunitného centra oprávnenou aktivitou?
V rámci výzvy OPLZ-PO6-SC613-2017-2 je možné podľa opisu vášho zámeru predložiť ŽoNFP v
rámci typu aktivity B. Podpora prestavby existujúcich objektov pre účely zriadenia a fungovania
komunitných centier, keďže uvádzate, že pôjde o nové KC v objekte, ktorý plánujete prestavať na
KC a okrem tohto nového KC už máte v obci budovu KC, ktorá však nie je predmetom plánovaného
projektu.
Je na rozhodnutí obce, aké aktivity v zmysle pravidiel oprávnenosti výdavkov uvedených vo výzve
plánuje zrealizovať za účelom prestavby budovy na fungujúce KC. Je taktiež potrebné dodržať
benchmarky/finančné limity definované v prílohe č. 6 výzvy „Zoznam skupín oprávnených
výdavkov, benchmarky a finančné limity“ ako aj podmienky definované v prílohe č. 11 „Základné
technické a priestorové parametre komunitných centier“.
Dôležitou podmienkou z hľadiska lokalizácie KC je PPP č. 30, v rámci ktorej musí žiadateľ popísať v
časti 7 ŽoNFP súlad projektu s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie (viď príloha
č. 10 výzvy).
1. V meste sa realizuje komunitná práca v dvoch lokalitách.
V komunitnom centre, ktoré chceme rekonštruovať, realizuje komunitnú prácu s našimi občanmi
nezisková organizácia, ktorá vykonáva činnosti a služby pre marginalizovanú komunitu podľa
zákona o sociálnych službách. Môže mesto rekonštruovať komunitné centrum z výzvy, aj keď
komunitnú prácu vykonávajú pracovníci MVO?
Áno, obec/mesto ako oprávnený žiadateľ môže podať žiadosť o NFP na rekonštrukciu KC, v ktorom
na základe platnej registrácie poskytuje sociálne služby iný poskytovateľ ako obec/mesto.
Obec/mesto v tomto prípade musí byť vlastníkom budovy, ktorá bude predmetom realizácie
projektu.
Podmienky týkajúce sa predloženia dokumentov preukazujúcich poskytovanie sociálnych služieb
sú uvedené v rámci popisu podmienky poskytnutia príspevku č. 32 v Prílohe č. 9 výzvy "Podmienky
poskytnutia príspevku a spôsoby ich overenia, vrátane popisu povinných príloh ŽoNFP" a nižšie v
rámci tejto prílohy č. 9 sú bližšie popísané aj prílohy č. 15 a 16, ktorými sa podmienka poskytnutia
príspevku č. 32 preukazuje.

Oprávnenosť aktivít
2. Môže komunitné centrum v rámci komplexných sociálnych a komunitných služieb poskytovať
aj 2x týždenne zdravotnú starostlivosť prostredníctvom pediatra?
Náklady na rekonštrukciu priestorov, kde chceme klientom komunitného centra poskytovať
zdravotnú starostlivosť sú oprávnenými nákladmi?
V zmysle podmienky poskytnutia príspevku č. 32 je žiadateľ povinný zabezpečiť poskytovanie
sociálnych služieb v komunitnom centre podľa § 24 d) zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách:
§ 24d
Komunitné centrum
(1) V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm.
h)
a) poskytuje
1. sociálne poradenstvo,
2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
3. pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia,
b) vykonáva preventívna aktivita,
c) zabezpečuje záujmová činnosť.
(2) V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia.
(3) Odborné činnosti uvedené v odseku 1 písm. a) možno poskytovať ambulantnou sociálnou
službou prostredníctvom komunitného centra a terénnou formou sociálnej služby
prostredníctvom terénneho programu.
Vzhľadom na vyššie uvedené, zdravotná starostlivosť nie je predmetom činnosti komunitného
centra a preto výdavky spojené s rekonštrukciou priestorov na jej poskytovanie nie sú v rámci výzvy
OPLZ-PO6-SC613-2017-2 oprávnené a musíte si ich uhradiť z iných zdrojov.
1. Je možné s využitím NFP realizovať obnovu plášťa budovy ako celku, ak nebude využitie celého
priestoru zodpovedať základným technickým a priestorovým parametrom výzvy podľa prílohy č.
11 – teda že plocha bude väčšia a KC bude obsahovať posilňovňu? NFP by bol žiadaný len vo
výške zodpovedajúcej benchmarku na plochu priestorov, ktoré budú zodpovedať štandardom
vybavenia KC podľa prílohy č. 11 výzvy – teda klubovňu, kanceláriu a WC ako základné vybavenie
KC (do 150m2).
Áno, je možné realizovať obnovu plášťa celej budovy, s tým, že za oprávnené výdavky budú
považované len tie, ktoré sú použité na obnovu plášťa v zmysle technických a priestorových
parametrov podľa prílohy č. 11 výzvy.
Všetky priestory musia v súlade s podmienkami uvedenými v prílohe č. 11 výzvy, v časti 6. rámcové
požiadavky na priestory a vybavenie komunitného centra. Posilňovňu je možné považovať za ďalší
vhodný priestor nevyhnutný pre rozvoj komunity, avšak služby posilňovne musia byť poskytované
bezodplatne. Priestory realizované projektom musia byť prevádzkované žiadateľom/prijímateľom,
alebo osobou poskytujúcou sociálne služby v KC na základe právneho vzťahu so
žiadateľom/prijímateľom.
Rámcové požiadavky na priestory stanovuje plán komunitného centra vypracovaný zriaďovateľom
komunitného centra, ktorý v tomto prípade musí obsahovať aj posilňovňu.
Zároveň v zmysle popisu podmienky poskytnutia príspevku č. 22 v prílohe č. 9 výzvy:
„V rámci rekonštrukcie a modernizácie objektov (typ aktivít A, B) komunitných centier budú
podporené projekty uplatňujúce minimálne požiadavky na zníženie primárnej spotreby energie v
renovovaných verejných budovách v zmysle požiadaviek uvedených v kritériách OP ĽZ.
Požadovaná úspora energie je na úrovni minimálne 12,5 kWh/(m2.rok), pričom všetky stavebné
konštrukcie a technické systémy, ktoré sú predmetom projektu musia spĺňať minimálne
požiadavky na energeticky úsporné budovy.
V prípade typu aktivity C, je žiadateľ povinný dodržiavať platnú legislatívu SR.“

Bližšie informácie k uvedenej podmienke vrátane vysvetľujúcich poznámok pod čiarou si pozrite
priamo v prílohe č. 9 výzvy „Podmienky poskytnutia príspevku a spôsoby ich overenia, vrátane
popisu povinných príloh ŽoNFP“.

Oprávnenosť výdavkov/benchmarky/finančné limity
14.
A) Sú exteriérové úpravy pozemku /oplotenie, detské preliezky, terénne úpravy a i. oprávnené
výdavky projektu?
B) Je možné pozemok, ktorý je v dlhodobom prenájme s predkupným právom kultivovať resp.
upravovať?
C) Sú náklady pri príprave projektu na projektovú dokumentáciu, kolky, poplatky za povolenia
na obci oprávnený náklad rozpočtu?
A) V zmysle prílohy č. 10 výzvy, kap. 6 sú odporúčanou súčasťou KC aj vonkajšie priľahlé priestory
(ihriská, záhrada) na realizáciu športových a voľno-časových aktivít. Výdavky súvisiace s úpravou
týchto vonkajších priestorov sú oprávneným výdavkom. Taktiež súvisiace vybavenie v rámci 15%
limitu z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce s DPH (str. 4 prílohy č. 6 výzvy).
B) V prípade, ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku musí mať k pozemku, na ktorom sa má
uskutočniť výstavba resp. modernizácia, rekonštrukcia a prestavba KC iné právo (napr. nájomnú
zmluvu), na základe ktorého je oprávnený užívať všetky nehnuteľnosti, na ktorých má byť projekt
realizovaný. Túto podmienku poskytnutia príspevku musí žiadateľ spĺňať počas realizácie projektu
a zároveň počas obdobia udržateľnosti projektu, t. j. min. 5 rokov po ukončení realizácie projektu.
Požiadavky splnenia podmienky poskytnutia príspevku č. 22 mať vysporiadané majetkovo-právne
vzťahy sú stanovené v prílohe č. 9 výzvy a popise prílohy č. 14 ŽoNFP v prílohe č. 9 výzvy.
C) V zmysle prílohy č. 6 výzvy sú oprávnenými výdavkami aj „prípravná a projektová
dokumentácia: vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v rozsahu realizačnej
dokumentácie vrátane autorského dozoru projektanta a energetického posudku stavby,
inžinierske práce, ktoré zahŕňajú zabezpečenie vstupných podkladov pre realizáciu stavby,
dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby“.
13. V rámci výzvy by sme sa radi zapojili s cieľom vybudovať kontajnerové priestory pre aktivity
KC + administratívne priestory.
Naša cieľová skupina sú Rómovia, ale aj ľudia znevýhodnení a ľudia bez domova.
Preto by sme sa chceli spýtať, či je možné s týmto cieľom sa zapojiť do výzvy resp. či je myšlienka
výstavby kontajnerovej budovy podporiteľná.
V rámci výzvy OPLZ-PO6-SC613-2017-2 je možné postaviť nové KC v rámci typu aktivity C. Podpora
výstavby nových komunitných centier.
Výzva nestanovuje požiadavky na stavebné resp. konštrukčné riešenia novostavieb KC, preto aj
forma kontajnerového KC je oprávnená. Je potrebné dodržať benchmarky/finančné limity
definované v prílohe č. 6 výzvy „Zoznam skupín oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné
limity“ ako aj priestorové a technické požiadavky uvedené v prílohe č. 11 výzvy.
Výzva neobsahuje podmienku poskytnutia príspevku týkajúcu sa cieľovej skupiny. Napriek tomu,
že prioritná os č. 6 OP ĽZ je určená pre marginalizované rómske komunity, neznamená to
automaticky vylúčenie aj iných znevýhodnených skupín z aktivít KC, ktoré je predmetom podpory
z OP ĽZ v zmysle OP ĽZ kap. 1 Strategická časť „V súlade s princípom „osobitného, ale nie výlučného
zamerania“ budú podporované aktivity zacielené na Rómov (najmä obyvateľov MRK) ako cieľovú
skupinu, pričom však nebudú vylučovať iné osoby, ktoré sa ocitli v podobnej sociálno-ekonomickej
situácii.“
12. Má vplyv prekročenie hodnoty benchmarku resp. finančného limitu uvedeného vo výzve na
odborné hodnotenie?
V rámci kritéria finančná kapacita žiadateľa sa posudzuje, či celkové oprávnené výdavky
neprekračujú sumu stanovenú na základe benchmarku resp. finančného limitu uvedených vo
výzve.

V prípade, ak celkové oprávnené výdavky nepresahujú sumu stanovenú na základe benchmarku,
žiadosť obdrží 5 bodov. V prípade, ak celkové oprávnené výdavky presahujú sumu stanovenú na
základe benchmarku a sú nižšie alebo rovnaké ako suma stanovená na základe finančného limitu,
a hodnotitelia posúdia žiadateľovo zdôvodnenie prekročenia ako objektívne, vyplývajúce napr. zo
sťažených zakladacích podmienok, žiadosť obdrží 3 body. Avšak v prípade, ak hodnotitelia posúdia
žiadateľovo zdôvodnenie prekročenia ako neobjektívne a nedostačujúce (napr. dôvodom na
prekročenie sumy stanovenej na základe benchmarku je potreba dosiahnuť energetickú triedu A1,
pričom táto podmienka vyplýva zo zákona pre každého stavebníka rovnako), žiadosť obdrží 1 bod.
V prípade, ak žiadosť dosiahne v kritériu Finančná kapacita žiadateľa (v prípade EFRR projektov sa
posudzuje aj finančná udržateľnosť projektov) 1 bod a v kritériu Hospodárnosť výdavkov projektu
(vzťahuje sa na EFRR) tiež 1 bod, aj keby dosiahla v poslednom hodnotenom kritériu v oblasti 5
bodov, žiadosť dosiahne len 7 z 15 bodov, čo je 46,67 % bodov z maximálneho počtu bodov v
hodnotenej oblasti, a žiadosť nesplní podmienku odborného hodnotenia min. 50 % bodov z
maximálneho počtu bodov v oblasti.
11. Môžeme do celkovej úžitkovej plochy technicky zhodnoteného objektu pre výpočet
celkových oprávnených výdavkov projektu vypočítaných na základe benchmarku započítať aj
plochu exteriérovej terasy využiteľnej na aktivity projektu?
Plocha terasy sa nezarátava do celkovej úžitkovej plochy KC, preto nie je možné si ju započítavať
ani do výpočtu celkových oprávnených výdavkov projektu na základe benchmarku resp.
finančného limitu. Pri výpočte energetickej úspory je potrebné sa riadiť metodikou pre výpočet,
ktorá vychádza z vyhlášky 364/2012, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z z. o energetickej
hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10. Plánujeme rekonštrukciu KC a chcem sa opýtať, či je možné, aby mali v obnovenom KC
kanceláriu terénne sociálne pracovníčky, teda či môžeme do stavebnej projektovej
dokumentácie počítať aj s kanceláriou pre 4 TSP v komunitnom centre?
Vytvorenie kancelárie pre terénnych sociálnych pracovníkov v rámci aktuálnej výzvy OPLZ-PO6SC613-2016-2 nie je oprávneným výdavkom.
9. Obec v rámci vyhlásenej výzvy nebude žiadať finančné prostriedky na technickú
infraštruktúru z dôvodu, že má vybudované komunitné centrum, ale chýba mu vybavenie.
Ak by predložila žiadosť s predmetom „základné a rozšírenie vybavenia komunitného centra“,
splnila/nesplnila by predložená žiadosť kritéria oprávnenosti zamerania výzvy?
Výzva OPLZ-PO6-SC613-2016-2 je zameraná na výstavbu/rekonštrukciu resp. prestavbu iných
budov na KC.
Podmienky poskytnutia príspevku (ďalej len PPP) uvedené vo výzve a špecifikované v prílohe č. 9
výzvy je potrebné splniť komplexne tzn. aj
- PPP č. 13 „Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené a nárokovaná výška výdavkov je
oprávnená na financovanie z OP ĽZ“, t.j. aj s podmienkami uvedenými v prílohe č. 6 výzvy - Zoznam
skupín oprávnených výdavkov, stanovené hodnoty benchmarkov a finančných limitov, kde sa na
vybavenie vzťahuje finančný limit odvodzujúci sa od celkových oprávnených výdavkov na
stavebné práce,
- PPP č. 22 „Podmienka oprávnenosti z hľadiska minimálnych požiadaviek na energetickú
hospodárnosť budov v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky k
tomuto zákonu“, kde sa okrem iného uvádza „Požadovaná úspora energie je na úrovni minimálne
12,5 kWh/(m2.rok), pričom všetky stavebné konštrukcie a technické systémy, ktoré sú
predmetom projektu musia spĺňať minimálne požiadavky na energeticky úsporné budovy.“
Z uvedeného vyplýva, že projekt, ktorého predmetom je len vybavenie KC ako jediná aktivita, by
s ohľadom na vyššie uvedené nesplnil uvedené podmienky poskytnutia príspevku. Podmienky
poskytnutia pomoci musí žiadateľ spĺňať na to, aby mu bola žiadosť schválená a následne počas
účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP aj vyplatený nenávratný finančný príspevok.

8. K dispozícii máme viacposchodový objekt, ale na KC chceme využiť len jedno poschodie. Ako
to bude napr. s financovaním zateplenia budovy a pod.
V zmysle podmienok poskytnutia príspevku (PPP) uvedených vo výzve, sú oprávnenými výdavkami
iba tie, ktoré súvisia s predmetom projektu. Ostatné výdavky vynaložené mimo predmetu
projektu, ktorým je výstavba/rekonštrukcia/prestavba budov na komunitné centrum, budú
považované za neoprávnené t.j. žiadateľ si ich hradí z vlastných prostriedkov.
7. Chcem Vás poprosiť o informáciu či nákup bielej techniky v rámci vybavenia KC je
oprávnený výdavok.
V časti 6 prílohy č. 11 výzvy v rámci požiadaviek na vybavenie KC je uvedené pri rozšírenom
vybavení KC "ďalšie vybavenie v prípade prevádzkovania kurzu varenia, dielne remeselných
zručností, strediska osobnej hygieny, atď."
To znamená, že je možné zakúpiť aj bielu techniku (napr. práčka, mikrovlnná rúra, sporák a pod.)
v prípade, že bude KC (v rámci rozšíreného resp. maximálneho vybavenia) poskytovať a
zabezpečovať také služby, kurzy, aktivity, pre ktoré je nevyhnutné predmetné vybavenie.
Zdôvodnenie nákupu predmetného vybavenia je potrebné popísať v podrobnom komentári k
danej položke v prílohe č. 10 žiadosti o NFP.
6. Mesto má v úmysle zapojiť sa do výzvy OPLZ-PO6-SC613-2017-2 v rámci ktorej plánujeme
vybudovať nové komunitné centrum na pôvodných základoch budovy, ktorá bola úplne zničená
požiarom. Nové komunitné centrum bude patriť do skupiny s maximálnymi požiadavkami na
priestory a vybavenie. Pôvodná budova musela byť sanovaná (všetky nadzemné časti).
Použijeme len základy pôvodnej budovy (podzemné) a postavíme novú budovu, ktorá bude
dvojposchodová, s 3 pavilónmi.
Budú tieto aktivity v rámci vyhlásenej výzvy považované za aktivity skupiny C – Podpora
výstavby nových komunitných centier, na ktorú sa vzťahujú limity celkových oprávnených
výdavkov do 350 000,00Eur?
Je potrebné, aby boli zosúladené jednotlivé prílohy ŽoNFP, a to textová časť formulára žiadosti o
NFP, projektová dokumentácia a stavebné povolenie, ako aj katastrálna mapa a list vlastníctva k
dotknutým nehnuteľnostiam s konkrétnym typom aktivity, ktorú si žiadateľ vyberie z výzvy (A, B,
C). Príslušný stavebný úrad vydá povolenie na požadovaný typ stavby (novostavba, stavebná
úprava existujúcej stavby atď.), ktoré musí byť v súlade so situáciou popísanou vo vyššie
uvedených dokumentoch.
5. Naša budova (dvojpodlažná), v ktorej sa nachádza KC a ktorú ideme rekonštruovať, má
úžitkovú plochu cca 700 m2. Plánujeme v nej zriadiť hygienické centrum a dielne. Takže sa jedná
o KC s maximálnymi nárokmi na priestory. V prílohe č. 11 výzvy uvádzate, že úžitková plocha
tohto typu KC má mať do 250 m2. Znamená to, že metre štvorcové môžu byť väčšie, ale nemôžme
prekročiť sumu oprávnených výdavkov vo výške 257500,- €?
V zmysle prílohy č. 11 výzvy sú uvedené benchmarky a finančné limity (Benchmark/Finančný limit)
na jednotlivé typy KC vo väzbe na priestorové nároky.
V rámci KC s max. nárokmi na priestory je Benchmark 980/Finančný limit 1030 x 250 m2
= 245 000/257 500 €.
Benchmark a Finančný limit sú záväzné pre určenie výšky celkových oprávnených výdavkov
(definícia Benchmarku a Finančného limitu je uvedená v Príručke pre žiadateľa, časť I.3.). Výdavky
presahujúce celkové oprávnené výdavky (COV) budú považované za neoprávnené.
V prípade, že v súlade s podmienkami uvedenými v prílohe č. 11 výzvy, prekročíte pri KC s
maximálnymi nárokmi na priestory stanovených 250 m2 a zároveň tieto priestory budú využívané
pre účely KC , budú tieto výdavky považované za oprávnené, ale iba do výšky COV (na základe
Benchmarkov/Finančných limitov). V prípade, že priestory nad rámec 250 m2 nebudú využívané
pre účely KC v zmysle časti 6, prílohy č. 11, tieto výdavky budú považované za neoprávnené.

4. Máme záujem kúpiť budovu v obci, kde by sme následne prevádzkovali komunitné centrum.
Je možné z NFP budovu zakúpiť a prestaviť na komunitné centrum?
Kúpa budovy, v ktorej by ste chceli prevádzkovať KC nie je oprávneným výdavkom.
Oprávnené výdavky sú uvedené v prílohe č. 6 výzvy „Zoznam skupín oprávnených výdavkov,
benchmarky a finančné limity“.
3. V žiadosti o NFP tab. 7.1 je potrebné uviesť prehľad predchádzajúcej získanej pomoci na
nehnuteľnosť, na ktorú má byť poskytnutý NFP. Mesto získalo od Úradu splnomocnenca vlády
pre rómske komunity SR dotáciu 20 tis. € na zriadenie, resp. rekonštrukciu budovy v ktorej máme
KC (výmena niektorých okien a dverí, nové ústredné kúrenie vrátane kotla, elektroinštalácia,...).
Tieto peniaze máme vrátiť alebo ich budete zohľadňovať pri schvaľovaní ŽoNFP, keďže
prikladáme fotodokumentáciu k projektu?
V prílohe č. 9 výzvy sa v rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 13 uvádza nasledovné:
"Vzhľadom na skutočnosť, že je potrebné zamedziť duplicite financovania výdavkov, sa za
neoprávnené (t.j. neprípustné na financovanie) budú považovať všetky výdavky súvisiace s
realizáciou aktivít na nehnuteľnosti v rámci ŽoNFP schválenej na základe tejto výzvy, ktoré už boli
od roku 2007 financované z EÚ zdrojov, zo zdrojov štátneho rozpočtu alebo iných verejných
zdrojov, v dôsledku čoho by mohlo dôjsť k duplicite financovania.
V zmysle vyššie uvedeného za účelom zamedzenia duplicitného financovania výdavkov žiadateľ
nesmie uviesť v oprávnených výdavkoch ŽoNFP predloženej v rámci tejto výzvy totožné výdavky,
ktoré už boli v minulosti financované z EÚ zdrojov, zo zdrojov štátneho rozpočtu alebo iných
verejných zdrojov.“
V projektovej dokumentácii ako aj vo formulári ŽoNFP v časti 7.1 je potrebné zreteľne vyznačiť a
popísať, ktoré výdavky boli predmetom financovania z dotačnej schémy ÚSVRK (prostriedky ŠR).
Získanú dotáciu nie je potrebné vracať, ale v rámci aktuálne predkladanej žiadosti je potrebné
zahrnúť do projektu iba oprávnené výdavky v zmysle uvedenej podmienky.
2. Ako je to v prípade, ak rozpočet projektu presahuje povolenú výšku benchmarku a akým
spôsobom to máme uviesť v jednotlivých prílohách žiadosti?
Ak celkové výdavky projektu presahujú celkové oprávnené výdavky (COV), žiadateľ uvedie v rámci
prílohy č.10 ŽoNFP „Špecifikácia výdavkov v rámci skupín výdavkov“ pri položkách, ktorých
hodnota výdavku sa nerovná hodnote výdavku stanoveného v zmysle hospodárnosti výdavkov (SO
pri posudzovaní hospodárnosti využíva tzv. pomocné nástroje, viď Príručka pre oprávnenosť
výdavkov), v časti „Podrobný komentár k položke“ bližší popis ohľadne celkových nákladov za danú
položku.
V rámci prílohy č. 7 ŽoNFP „Doklady preukazujúce finančnú spôsobilosť“ žiadateľ predloží okrem
iného aj overenú kópiu uznesenia zastupiteľstva, resp. výpis z uznesenia zastupiteľstva, ktoré
obsahuje aj súhlas zastupiteľstva so zabezpečením financovania rozdielu celkových nákladov
projektu a COV, t.j. neoprávnených nákladov (môže to byť aj formou samostatného uznesenia).
1. Obec chce zrekonštruovať dnes nevyužívanú budovu vo svojom vlastníctve za účelom
zriadenia Komunitného centra. Bude teda postupovať v rámci aktivity B. Je súčasťou
oprávnených výdavkov na projektovú dokumentáciu aj spracovanie energetického auditu a
následného energetického certifikátu budovy?
V zmysle prílohy č. 6 výzvy „Zoznam skupín oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity“
je v rámci projektovej dokumentácie vypracovanie „energetického posudku stavby“ ako aj
„vypracovanie energetického certifikátu v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej
hospodárnosti budov a v znení zákona č. 300/2012 Z.z.“ oprávneným výdavkom do výšky
maximálneho limitu na túto aktivitu.

Energetická hospodárnosť budov
2. Obec chce zrekonštruovať dnes nevyužívanú budovu vo svojom vlastníctve za účelom
zriadenia Komunitného centra. Bude teda postupovať v rámci aktivity B. Budova, ktorú
zamýšľame obnoviť a využiť na komunitné centrum, bola do používania uvedená už v roku 1933.
V zmysle § 2 ods. 2. písm a) a § 2 ods. 4. písm. c) Zákona č. 555/ 2005 Z.z. o energetickej
hospodárnosti budov (vo väzbe na čl. 4 ods. 2. písm. a) Smernice Európskeho parlamentu a Rady
2010/31/EÚ) sa na budovy ako „súčasť charakteristického prostredia, pri ktorých by dodržanie
požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov neprijateľne zmenilo ich charakter alebo
vzhľad“, teda „najmä na budovy uvedené do užívania pred 1. januárom 1947", nevzťahujú
postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov podľa § 2 ods. 1 tohto
zákona.
Čiže na takéto budovy sa nevzťahuje:
- jednotná metodika výpočtu integrovanej energetickej hospodárnosti
- určenie a uplatňovanie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov, a to ani
pri ich obnove
- povinná energetická certifikácia budov a systém kontroly energetických certifikátov
- ďalšie vykonávacie predpisy zákona č. 555/2005 Z.z.
Práve s cieľom zachovania charakteru a vzhľadu budovy neplánujeme realizovať na budove
zateplenie obvodových stien, ale len výmenu otvorových výplní. Predpokladáme však, že i tak
by sme mohli dosiahnuť zníženie energetickej náročnosti budovy o 12,5kWh/(m2.rok), i keď
výpočet ešte nemáme k dispozícii.
Keďže sa na našu budovu nevzťahujú európske a slovenské všeobecné legislatívne úpravy
energetickej hospodárnosti, aké požiadavky na energetickú hospodárnosť musí napĺňať náš
projekt, ak sa chceme uchádzať o NFP? Musí napĺňať požiadavky výzvy v celom rozsahu, i keď tie
vyplývajú zo spomínanej európskej a slovenskej legislatívy, ktorá sa na nás nevzťahuje?
Splnenie požiadavky na úsporu energie v rekonštruovaných budovách KC je podmienkou
poskytnutia nenávratného príspevku.
Ak sa na budovu vzťahuje výnimka vyplývajúca zo Zákona 555/2005 Z.z. o energetickej
hospodárnosti budov, nemusia dotknuté konštrukcie spĺňať požadované normové hodnoty.
Podmienka požadovanej úspory však v rámci projektu musí byť naplnená.
1. Potrebovali by sme upresniť požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy komunitného
centra. Rozumieme správne prílohe č. 9 Výzvy, že v takomto je potrebné,
1. Aby sa dosiahla úspora 12,5 kWh/(m2.rok)
a súčasne
2. Aby budova spĺňala minimálne požiadavky na energeticky úsporné budovy podľa STN 73 05402 – parameter U – súčiniteľ prechodu tepla?
Áno, v zmysle prílohy č. 9 výzvy je potrebné splniť uvedené 2 podmienky súčasne:
„V rámci rekonštrukcie a modernizácie objektov komunitných centier budú podporené projekty
uplatňujúce minimálne požiadavky na zníženie primárnej spotreby energie v renovovaných
verejných budovách v zmysle požiadaviek uvedených v kritériách OP ĽZ.
Požadovaná úspora energie je na úrovni minimálne 12,5 kWh/(m2.rok)7, pričom všetky stavebné
konštrukcie a technické systémy, ktoré sú predmetom projektu musia spĺňať minimálne
požiadavky na energeticky úsporné budovy.16“
Pozn. č. 16: STN 73 0540-2: 2012, tab. č. 1 a 2 – odporúčaná hodnota U - súčiniteľ prechodu tepla

Bezbariérovosť
1. V čestnom vyhlásení žiadateľa, ktoré je prílohou žiadosti o NFP, sa uvádza „v maximálnej
možnej miere budú zabezpečené bezbariérové pracovné priestory pre osoby so zdravotným
postihnutím tak, aby tieto nepredstavovali obmedzenia pre prácu osôb so zdravotným
postihnutím, resp. nezakladali podmienky pre zamestnanie osôb výlučne bez zdravotného
postihnutia. Bezbariérovosť a prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím bude
zabezpečená aj pri realizácii stavieb dostupných verejnosti.“ Znamená to, že žiadateľ je povinný
zabezpečiť nielen bezbariérový prístup do objektu komunitného centra, ale aj bezbariérový
pohyb po celom objekte?
Žiadateľ je povinný zabezpečiť bezbariérovosť v súlade s princípmi univerzálneho navrhovania,
ktoré sú definované vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie. V uvedenej vyhláške sú požiadavky stanovené napr. v štvrtej
časti a v nadväzujúcej prílohe 1.

Registrácia a prevádzkovanie poskytovania sociálnych služieb
6. Môže obec ako oprávnený žiadateľ podať žiadosť o NFP na rekonštrukciu KC, v ktorom na
základe platnej registrácie poskytuje sociálne služby iný poskytovateľ ako obec, napr. občianske
združenie?
Podmienky týkajúce sa predloženia dokumentov preukazujúcich poskytovanie sociálnych služieb
sú uvedené v Prílohe č. 9 výzvy "Podmienky poskytnutia príspevku a spôsoby ich overenia, vrátane
popisu povinných príloh ŽoNFP" v rámci popisu podmienky poskytnutia príspevku č. 32
„Podmienka poskytovania sociálnych služieb v súlade so zákonom o sociálnych službách“ a
špecifikácie prílohy č. 15 a 16, ktorými sa PPP č. 32 preukazuje.
Z uvedeného vyplýva, že poskytovateľom nemusí byť iba obec, ale aj iní oprávnení poskytovatelia
sociálnych služieb v zmysle § 3 odsek 3 a 5 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
V tejto súvislosti je potrebné si pozrieť aj znenie PPP č. 13 "Neoprávnenými žiadateľmi budú taktiež
žiadatelia, ktorí plánujú rekonštrukciu budovy, ktorá nie je v ich vlastníctve, a zároveň žiadateľ: - v
predmetnej nehnuteľnosti neposkytuje sociálne služby v zmysle § 24d) zákona č. 448/2008 Z.z. o
sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách), - plánuje,
že poskytovanie sociálnych služieb v zmysle vyššie citovaných ustanovení zákona bude
zabezpečené treťou osobou odlišnou od žiadateľa."

5. Musí mať obec ku dňu podania žiadosti o NFP zaregistrované poskytovanie sociálnych služieb?
V rámci aktivity B je v prílohe č. 9 výzvy k preukazovaniu podmienky poskytnutia príspevku č. 32
„Podmienka poskytovania sociálnych služieb v súlade so zákonom o sociálnych službách“ uvedené:
„B: Prestavba existujúcich objektov pre účely zriadenia a fungovania komunitných centier – čestné
vyhlásenie žiadateľa o tom, že poskytovanie sociálnych služieb v komunitnom centre
nachádzajúcom sa v nehnuteľnosti, rekonštrukcia ktorej je predmetom projektu, zabezpečí
najneskôr ako súčasť záverečnej monitorovacej správy projektu“ z čoho vyplýva, že registrácia nie
je požadovaná pri tomto type aktivity ku dňu podania ŽoNFP.

4. Môže obec ako žiadateľ NFP zveriť správu KC inému poskytovateľovi? Kto ním môže byť?
V zmysle špecifikácie PPP č. 32 v prílohe č. 9 výzvy je oprávneným poskytovateľom sociálnych
služieb aj iný subjekt ako obec v zmysle § 3 odsek 3 a 5 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách.
V tejto súvislosti je potrebné si pozrieť aj znenie PPP č. 13 "Neoprávnenými žiadateľmi budú taktiež
žiadatelia, ktorí plánujú rekonštrukciu budovy, ktorá nie je v ich vlastníctve, a zároveň žiadateľ: - v
predmetnej nehnuteľnosti neposkytuje sociálne služby v zmysle § 24d) zákona č. 448/2008 Z.z. o
sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách), - plánuje,
že poskytovanie sociálnych služieb v zmysle vyššie citovaných ustanovení zákona bude
zabezpečené treťou osobou odlišnou od žiadateľa."

3. Chcem sa informovať na možnosť výstavby novej budovy komunitného centra v území mesta,
kde už je vybudované a funkčné komunitné centrum.
Mesto v prípade, že je oprávneným žiadateľom a splnilo aj podmienku poskytnutia príspevku č.
13 je oprávnené predložiť ŽoNFP na výstavbu nového komunitného centra (typ aktivity C Podpora
výstavby nových komunitných centier).
V prípade výstavby nového KC v zmysle podmienky poskytnutia príspevku č. 32 je potrebné
v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách požiadať o zápis do registra z dôvodu
potreby posúdenia priestorových, materiálnych, finančných, hygienických a personálnych
podmienok.

2. Obec v súčasnej dobe prevádzkuje komunitné centrum v dočasných priestoroch. Plánuje
požiadať o dotáciu na výstavbu nového komunitného centra.
Je možné presunúť jestvujúce aktivity do nového komunitného centra s tým, aby sa už v
doterajších priestoroch nevykonávali?
V súvislosti s § 64, ods. 9 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách „za zmenu miesta je
potrebné považovať v zásade vznik nového miesta poskytovania, ktoré je náhradou
predchádzajúceho miesta poskytovania sociálnych služieb“.
Vo Vašom prípade ako uvádzate, pôjde o presun poskytovania sociálnych služieb do novo
postaveného KC (aktivita C Podpora výstavby nových KC).
Preto je v prípade výstavby nového KC v zmysle vyššie uvedeného zákona a podmienky
poskytnutia príspevku č. 32 potrebné požiadať o zápis do registra z dôvodu potreby nového
posúdenia priestorových, materiálnych, finančných, hygienických a personálnych podmienok.

1. Mesto má záujem zapojiť sa do projektu na výstavbu komunitného centra. V zmysle prílohy č.
15 „Doklad o vzniku a právnej forme zariadenia“ službu komunitného centra nemôžeme
registrovať na VÚC, kým nebude postavený samotný objekt?
Vzhľadom na to, že výstavbu KC musíte realizovať v rámci typu aktivity C „Podpora výstavby nových
komunitných centier“, pre tento typ aktivity platí v zmysle prílohy č. 9 výzvy v rámci splnenia
podmienky poskytnutia príspevku č. 32 nasledovné:
C: Výstavba nových komunitných centier - čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že poskytovanie
sociálnych služieb v komunitnom centre nachádzajúcom sa v nehnuteľnosti, ktorá je predmetom
projektu zabezpečí ako súčasť záverečnej monitorovacej správy.
Nižšie v rámci prílohy č. 9 výzvy k prílohe č. 15 je uvedené:
V prípade novovytvorených komunitných centier (typ aktivít B a C):
Žiadateľ predloží v rámci tejto prílohy Čestné vyhlásenie, že najneskôr v rámci predloženia
záverečnej monitorovacej správy projektu doručí na Sprostredkovateľský orgán pre Operačný
program Ľudské zdroje aktuálny Výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb v zmysle zákona
o sociálnych službách vedený príslušným vyšším územným celkom resp. platné rozhodnutie o
udelení akreditácie Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, z ktorého bude zrejmé, že
ide o poskytovanie sociálnej služby v komunitnom centre na neurčitý čas, resp. minimálne do
uplynutia doby udržateľnosti projektu, pričom druh a miesto poskytovania sociálnej služby je v
súlade s výstupmi projektu.
Vzhľadom na uvedené je preto dôležité nastaviť si harmonogram aktivít v ŽoNFP tak, aby ste
časovo zohľadnili proces registrácie poskytovania sociálnych služieb.
Sumár: Vo vašom prípade, po postavení KC, prebehne zaregistrovanie sociálnej služby v zmysle
platnej legislatívy a výpis z registra bude súčasťou záverečnej monitorovacej správy. Do ŽoNFP sa
dáva iba uvedené čestné vyhlásenie v rámci prílohy č. 15.

ITMS2014+
2. Je potrebné v rámci nahratia Žiadosti o NFP do verejnej časti ITMS2014+ nahrať aj prílohy
Žiadosti o NFP?
V podkapitole 3.1 Príručky pre žiadateľa je vo všeobecnosti uvedené:
Žiadateľ predkladá formulár ŽoNFP elektronicky prostredníctvom portálu ITMS2014+ a zároveň aj
v písomnej forme (ak nie je vo výzve/vyzvaní uvedené inak), pričom prílohy ŽoNFP predkladá v
písomnej forme a v elektronickej forme v prípade, ak tak SO stanovil vo výzve.
Prílohy ŽoNFP sa do ITMS2014+ nenahrávajú, keďže tak SO nestanovil v predmetnej výzve. Ak Vám
systém ITMS2014+ aj napriek tomu „vyhodí“ chybovú hlášku (pieskovej farby), že nie sú nahraté
prílohy, je možné ju ignorovať a pokračovať ďalej v odosielaní žiadosti o NFP.
Po elektronickom odoslaní formulára ŽoNFP a povinných príloh, ktoré je potrebné predkladať cez
ITMS2014+, žiadateľ vo verejnej časti ITMS2014+ cez aplikáciu vytlačí písomnú formu vyplneného
formulára ŽoNFP, opečiatkuje ju (v prípade, že žiadateľ má povinnosť používať pečiatku) a podpíše
ju štatutárny orgán žiadateľa, resp. splnomocnená osoba.
1. Čo treba vyplniť v časti 5 v ŽoNFP „Identifikácia projektu_ NACE projektu“ k predmetnej
výzve?
NACE projektu k predmetnej výzve OPLZ-PO6-SC613-2016-2 Rekonštrukcia a výstavba
komunitných centier je kód 88990 – Ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i. n v zmysle
číselníka NACE http://www.web-stranka.sk/sk-nace/88.99.0.

Priestorové a technické vybavenie komunitného centra
2. Je nevyhnutné, aby sme v danom KC zahrnuli všetky typy miestností a priestorov, tak ako sa
spomínajú v danej metodike? V našom prípade nepotrebujeme napr. stredisko osobnej hygieny
– predpokladáme, že by nebolo využívané. V našom prípade pôjde o rekonštrukciu staršej
budovy na komunitné centrum.
Áno, je potrebné splniť požiadavky na priestory stanovené v prílohe č. 11 výzvy. V zmysle tejto
prílohy je potrebné v rámci typu 3. Komunitné centrum s maximálnymi nárokmi na priestory,
vybudovať aj stredisko osobnej hygieny (pokiaľ už v obci takéto centrum neexistuje).
1. Je možné niekde nájsť presnejšie parametre jednotlivých priestorov – napr. povinné
vybavenie kuchyne, dielne,...
Podrobné definovanie toho, čo má obsahovať napr. kuchyňa, dielňa, prípadne ďalšie miestnosti
výzva nedefinuje. Miestnosti musia vo všeobecnosti spĺňať podmienky na to, aby mohli slúžiť
klientom komunitného centra pre potreby praxe alebo osobného využitia v oblasti varenia,
stravovania, výučbu základných remeselných zručností a pod.
V prílohe č. 11 výzvy je na str. 8 v predposlednom odseku uvedené: „Pri určovaní minimálnych a
maximálnych nárokov na jednotlivé priestory odporúčame postupovať v zmysle vyhlášky
Ministerstva zdravotníctva SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia
pre deti a mládež. Vo vyhláške sú stanovené normy na priestory pri prevádzkovaní jednotlivých
činností“.

Preukázanie majetkovo-právnych vzťahov
1. Obec v súčasnej dobe nevlastní pozemok na výstavbu, má však naň uzatvorenú Zmluvu o
budúcej kúpnej zmluve s podmienkou poskytnutia NFP. Postačuje táto Zmluva o budúcej kúpnej
zmluve na preukázanie majetkovo-právnych vzťahov k podaniu žiadosti o NFP?
V rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 22 sa vyžaduje doklad preukazujúci vlastnícky alebo
iný právny vzťah žiadateľa oprávňujúci žiadateľa užívať všetky nehnuteľnosti, ktoré súvisia s
realizáciou projektu a oprávnenie žiadateľa na týchto nehnuteľnostiach realizovať stavbu v
rozsahu zadefinovanej podmienky poskytnutia príspevku (list vlastníctva, katastrálna mapa,
nájomná zmluva uzatvorená na dobu minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu) alebo
iný vhodný doklad preukazujúci vlastnícky alebo iný právny vzťah žiadateľa, oprávňujúci ho užívať
všetky nehnuteľnosti/hnuteľné veci, na ktorých má byť projekt realizovaný. Pod uvedený „iný
právny vzťah...“ je možné zaradiť aj zmluvu o budúcej kúpnej zmluve.
V zozname povinných príloh sa v rámci špecifikácie Prílohy č. 14 uvádza „List vlastníctva, prípadne
iný doklad oprávňujúci žiadateľa užívať nehnuteľnosť po dobu realizácie projektu a minimálne 5
rokov po ukončení realizácie projektu a realizovať na nej stavbu (napr. nájomná zmluva, zmluva
o vecnom bremene, zmluva o budúcej kúpnej zmluve a pod. v zmysle § 139 ods. 1 zákona č.
50/1976 Zb. Stavebný zákon)“.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že predložením zmluvy o budúcej kúpnej zmluve (tak ako uvádzate
vo vašej otázke) žiadateľ splní predmetnú podmienku poskytnutia príspevku.
Žiadateľ predkladá platnú zmluvu o budúcej kúpnej zmluve:
- predmetom ktorej je uzavretie kúpnej zmluvy k dotknutým nehnuteľnostiam v určenej dobe,
- z ktorej vyplýva právo uskutočniť projekt v zmysle ŽoNFP pred nadobudnutím vlastníckeho
práva k nehnuteľnostiam, na ktorých má byť realizovaný projekt žiadateľom. V prípade, ak
zmluva o budúcej kúpnej zmluve uvedené právo neobsahuje, žiadateľ predkladá aj výslovný
písomný súhlas budúceho predávajúceho s realizáciou projektu minimálne do doby
nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetným nehnuteľnostiam žiadateľom.
Spolu so zmluvou o budúcej kúpnej zmluve žiadateľ predkladá výpis z listu vlastníctva nie starší
ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP preukazujúci vlastnícke právo budúceho predávajúceho.

Harmonogram realizácie aktivít projektu
2.
A) Do akého najneskoršieho termínu môžeme plánovať realizáciu oprávnených aktivít projektu,
teda do akého termínu musia byť práce na komunitnom centre ukončené?
B) Aká je minimálna doba prevádzkovania novozriadeného komunitného centra po ukončení
projektu?
A) Výzva nestanovuje podmienku min. a max. dĺžky realizácie projektu tzn. že si žiadateľ stanoví
harmonogram realizácie aktivít projektu tak, aby splnil minimálne podmienku pre oprávnenosť
výdavkov, v zmysle ktorej sú výdavky projektu oprávnené najneskôr do 31.12.2023.
B) Účelom výzvy je vybudovanie nových a rekonštrukcia existujúcich KC, ktoré budú poskytovať
sociálne služby cieľovým skupinám čo najdlhšie časové obdobie, ale minimálne v zmysle definície
doby udržateľnosti ide o obdobie 5 rokov po ukončení projektu:
citujem z prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP
„Udržateľnosť Projektu - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných
prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia
udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 71 všeobecného
nariadenia,. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne
nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie
udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP 5 rokov“
1. Prosím o usmernenie v rámci stanovenia časového harmonogramu jednotlivých aktivít
projektu výstavby nového komunitného centra:
a) v prípade hlavnej aktivity napr. projektová dokumentácia, ak zmluva s projektantom bola
podpísaná napr. 8.8.2016, môžeme toto považovať za začiatok hlavnej aktivity? (za predpokladu
že verejné obstarávanie na PD si neuplatňujeme). Je teda komplexný začiatok hlavnej aktivity
"výstavba komunitného centra" začatý dňom podpisu zmluvy s projektantom? Tým pádom sa
nám natiahne celkový harmonogram realizácie projektu. Ktorým dňom začína hlavná aktivita
projektu? Ktorým dňom začína realizácia projektu?
b) v prípade podporných aktivít: kedy začína podporná aktivita, napr. externý manažment?
podpisom zmluvy? dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy? alebo po schválení ŽoNFP (keď už
reálne môže začať externé poradenstvo)? alebo podpisom zmluvy o NFP? alebo samotným
začatím realizácie stavby? alebo začatím VO na realizáciu stavby?
Prosím o konkrétne odpovede, akým kľúčom stanoviť začiatok a koniec jednotlivých aktivít,
priamych alebo nepriamych.
V zmysle prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP (vzor zverejnený na
http://www.minv.sk/?metodicke-dokumenty) začatie realizácie hlavných aktivít Projektu nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to
kalendárnym dňom:
(i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
(ii) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej
zmluvy uzavretej s Dodávateľom, ak nebola vystavená objednávka alebo
(iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
(iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
(v) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá
je ako hlavná aktivity uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, podľa toho, ktorá zo
skutočností uvedených pod písm. (i) až (v) nastane ako prvá.
Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho
sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie
hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik
Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám
a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície
Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity
Projektu uvedených v článku 14 ods. 1 písm. b) VZP.

Predkladanie povinných príloh ŽoNFP
1. Je v prípade žiadateľa, ktorým je obec potrebné predložiť výpis z registra právnických osôb
v zmysle popisu prílohy č. 9 uvedeného v prílohe č. 9 výzvy?
Nie, v popise podmienky poskytnutia príspevku č. 11 „Žiadateľ, ktorým je obec túto podmienku
nepreukazuje“.

Hodnotiace kolá
1. V texte výzvy je uvedený termín 1. hodnotiaceho kola 30.11.2017. V oznámení o zmene
termínu 1. hodnotiaceho kola je dátum 05.10.2017? Je 30.11.2017 nejakým spôsobom
relevantný pre žiadateľov?
Termín 1. hodnotiaceho kola 30.11.2017 uvedený vo výzve bol zverejneným Oznámením
o zmene termínu 1. hodnotiaceho kola zmenený na 05.10.2017.

