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Podmienky poskytnutia príspevku a spôsoby ich overenia 

(Povinné prílohy a ich bližšia špecifikácia) 

Príloha č. 9 výzvy  

P. č. 
Znenie podmienky 

poskytnutia príspevku 

Zadefinovanie spôsobu overenia a formy preukázania splnenia 

podmienky poskytnutia príspevku 

Relevantné prílohy 

preukazujúce splnenie 

podmienky 

KATEGÓRIA PODMIENOK POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU: OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽA 

1.  Právna forma/ 

konkrétny oprávnený 

žiadateľ 

 

 

Subjekty územnej samosprávy a orgánov verejnej správy túto podmienku 

poskytnutia príspevku nepreukazujú. 

 

 

 

 

Príloha č. 1 ŽoNFP: Právna 

forma žiadateľa 

Žiadateľ v súbore príloh 

predloží hárok papiera vo 

formáte A4 (formát 

kancelárskeho papiera), ktorý 

označí príslušným číslom 

prílohy v poradí zo Zoznamu 

povinných príloh ŽoNFP a 

uvedie, že príloha je 

nerelevantná, pričom stručne 

uvedie dôvod (napr. vzhľadom 

na to, že subjekt je subjektom 

územnej samosprávy).    

(viď kapitola 2.2. Príručky pre 

žiadateľa pre Prioritnú os 5 

a Prioritnú os 6, verzia 0.1) 
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2.  Podmienka nebyť 

dlžníkom na daniach 

 

Potvrdenie miestne príslušného správcu, že žiadateľ nie je dlžníkom na 

daniach, potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia 

ŽoNFP, žiadateľ predkladá originál alebo úradne overenú kópiu. 

Užitočné informácie: 

Dokument vystaví: príslušný správca dane. Vo väčšine prípadov je 

potrebné správcovi dane zaslať elektronickú žiadosť prostredníctvom 

vlastného konta prideleného daňovým subjektom. Dokument je potrebné 

vybavovať v dostatočnom časovom predstihu, lehota na spracovanie môže 

trvať až 30 kalendárnych dní. 

Upozornenie:  

Potvrdenie  daňového  úradu  musí  jasne  definovať, že žiadateľ  nie  je  

daňovým  dlžníkom. Schválený splátkový kalendár zo strany správcu dane 

sa nepovažuje za splnenie podmienky nebyť dlžníkom na daniach 

a rovnako potvrdenie, v ktorom je uvedený výrok „vymáhané výkonom 

rozhodnutia“ a podobné užšie špecifikácie. 

Príloha č. 2 ŽoNFP: 

Potvrdenie miestne 

príslušného správcu dane  

 

 

3.  Podmienka nebyť 

dlžníkom poistného na 

zdravotnom poistení 

 

Potvrdenie každej zdravotnej poisťovne, že žiadateľ nie je dlžníkom na 

zdravotnom poistení, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP, 

žiadateľ predkladá originál alebo úradne overenú kópiu. 

Užitočné informácie: 

Osobitné potvrdenie vystaví každá zdravotná poisťovňa: DÔVERA 

zdravotná poisťovňa, a.s., Union zdravotná poisťovňa, a.s. a Všeobecná 

zdravotná poisťovňa, a.s. (V závislosti od konkrétnej poisťovne sa žiadosť 

zasiela elektronicky alebo poštou na adresu poisťovne, lehota na 

spracovanie môže byť až 30 kalendárnych dní). 

 

Príloha č. 3 ŽoNFP: 

Potvrdenia 3 zdravotných 

poisťovní  
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Upozornenie:  

Schválený splátkový kalendár (povolenie splátok dlžných súm) zo strany 

zdravotnej poisťovne sa nepovažuje za splnenie podmienky nebyť 

dlžníkom na zdravotnom poistení. 

4.  Podmienka nebyť 

dlžníkom na sociálnom 

poistení   

 

Potvrdenie Sociálnej poisťovne, že žiadateľ nie je dlžníkom na sociálnom 

poistení, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP, žiadateľ 

predkladá originál alebo úradne overenú kópiu. 

Užitočné informácie:  

Potvrdenie vystaví: Sociálna poisťovňa, resp. miestne príslušne pobočky 

Sociálnej poisťovne (Potvrdenie je potrebné vybavovať v dostatočnom 

časovom predstihu, lehota na spracovanie môže byť až 30 kalendárnych 

dní. Žiadosť je potrebné zaslať poštou alebo doručiť osobne na podateľňu 

Sociálnej poisťovne, resp. na podateľňu miestne príslušných pobočiek  

Sociálnej poisťovne). 

Upozornenie:  

Schválený splátkový kalendár (povolenie splátok dlžných súm) zo strany 

Sociálnej poisťovne, resp. miestne príslušných pobočiek Sociálnej 

poisťovne sa nepovažuje za splnenie podmienky nebyť dlžníkom na 

sociálnom poistení. 

Príloha č. 4 ŽoNFP: 

Potvrdenie Sociálnej 

poisťovne, resp. miestne 

príslušnej pobočky  Sociálnej 

poisťovne  

 

 

5.  Podmienka, že 

žiadateľ nie je 

podnikom 

v ťažkostiach 

 

 

V prípade posúdenia statusu podnik v ťažkostiach pri žiadateľovi, ktorým 

je obec, sa vychádza z ustanovenia zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy“).  

V zmysle predmetného zákona sa obec považuje za podnik v ťažkostiach, 

ak sa dostala do nútenej správy, o čom rozhoduje Ministerstvo financií SR, 

Príloha č. 5 ŽoNFP: 

Ukazovatele finančnej 

situácie (podľa záväzného 

formulára) 

 

a 
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t.j. ak kumulatívne nastali tieto skutočnosti (o ktorých obec informuje 

Ministerstvo financií SR):  

- celková výška záväzkov obce po lehote splatnosti presiahne 15 % 

skutočných bežných príjmov obce predchádzajúceho rozpočtového roka 

(nezapočítavajú sa záväzky z projektov Európskej únie) a  

- obec neuhradila niektorý uznaný záväzok do 60 dní odo dňa jeho 

splatnosti a  

- obec nezaviedla ozdravný režim alebo po skončení hospodárenia v 

ozdravnom režime trvajú vyššie uvedené skutočnosti.  

Do celkovej výšky záväzkov po lehote splatnosti sa nezapočítavajú 

záväzky z realizácie spoločných programov SR a EÚ a ostatných 

programov v rámci medzinárodnej spolupráce. 

Pre účely tejto výzvy sa podnikom v ťažkostiach rozumie aj obec v 

nútenej správe v zmysle §19 zákona o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. 

Upozornenie: 

SO overí údaje uvedené žiadateľom v prílohe č. 5 ŽoNFP z verejne 

dostupnej databázy - Register účtovných závierok MF SR.   

Príloha č. 17 ŽoNFP: 

Súhrnné čestné vyhlásenie 
(podľa záväzného formulára) 

 

 

 

 

6.  Podmienka finančnej 

spôsobilosti 

spolufinancovania 

projektu 

 

V prípade, ak obec bude znášať spolufinancovanie z vlastných zdrojov, 

predloží: 

1. úradne overenú kópiu uznesenia zastupiteľstva, resp. výpis z uznesenia 

zastupiteľstva s nasledovným minimálnym obsahom: 

- kód výzvy  

- názov projektu 

- výšku  maximálneho  celkového  spolufinancovania  projektu  zo  strany  

Príloha č. 6 ŽoNFP: Doklady 

preukazujúce finančnú 

spôsobilosť:  

 

Uznesenie zastupiteľstva 
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žiadateľa  z  celkových  oprávnených výdavkov  

- súhlas zastupiteľstva s predložením ŽoNFP na SO. 

V prípade, ak obec bude znášať spolufinancovanie z úverových 

zdrojov, predloží nasledujúce dokumenty:  

1. úradne overenú kópiu uznesenia zastupiteľstva, resp. výpis z uznesenia 

zastupiteľstva s nasledovným minimálnym obsahom: 

- kód výzvy  

- názov projektu 

- súhlas zastupiteľstva so zabezpečením povinného spolufinancovania 

projektu z úverových zdrojov, 

2.   úverový prísľub banky (žiadateľ vychádza zo záväzného formuláru SO) 

alebo úverovú zmluvu s bankou (vyžaduje sa originál alebo úradne 

overená kópiu dokumentov). 

Upozornenie:  

Počas realizácie projektu je žiadateľ/prijímateľ povinný zabezpečiť 

finančné prostriedky v plnej výške jeho spolufinancovania v súlade so 

Zmluvou o poskytnutí NFP a zároveň zabezpečiť financovanie 

prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu 

realizácie projektu! 

prípadne aj 

Úverový prísľub banky (podľa 

záväzného formulára) – ak 

relevantné 

 

 

7.  Podmienka, že 

žiadateľ má schválený 

program rozvoja obce 

a príslušnú 

územnoplánovaciu 

dokumentáciu v súlade 

Uznesenie (výpis z uznesenia) o schválení programu rozvoja obce a 

príslušnej územnoplánovacej dokumentácie: 

Subjekt územnej správy je povinný za účelom posúdenia splnenia tejto 

podmienky poskytnutia príspevku predložiť originál alebo overenú kópiu 

uznesenia zastupiteľstva (výpis z uznesenia) o schválení programu rozvoja 

Príloha č. 7 ŽoNFP: 

Uznesenie (výpis z uznesenia) 

zastupiteľstva o schválení 

programu rozvoja obce a 

príslušnej územnoplánovacej 

dokumentácie            
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s § 8 ods. 6  zákona č. 

539/2008 Z. z. o 

podpore regionálneho 

rozvoja 

 

 

obce a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie. 

Ak je uznesenie zastupiteľstva zverejnené na webovom sídle subjektu, 

predkladá funkčný a verejne prístupný link na zverejnené dokumenty 

formou súhrnného čestného vyhlásenia podľa záväzného vzoru SO. SO v 

procese konania o ŽoNFP overí zverejnené uznesenie o schválení 

programu rozvoja, resp. územnoplánovacej dokumentácie prostredníctvom 

odkazu na webové sídlo. 

Subjekt, ktorý nie je povinný mať vypracovanú územnoplánovaciu 

dokumentáciu (§ 11 Stavebného zákona), je povinný predložiť čestné 

vyhlásenie o tejto skutočnosti podľa záväzného vzoru SO - Súhrnné čestné 

vyhlásenie, v rámci ktorého vyhlási, že v zmysle § 11 Stavebného zákona 

nie je povinný mať územný plán obce..  

 

a / alebo  

Príloha č. 17 ŽoNFP: 

Súhrnné čestné vyhlásenie 

(podľa záväzného formulára)  

  

 

8.  Podmienka, že 

žiadateľ ani jeho 

štatutárny orgán, ani 

žiadny člen 

štatutárneho orgánu, 

ani prokurista/i, ani 

osoba splnomocnená 

zastupovať ho v 

konaní  o ŽoNFP  

neboli právoplatne 

odsúdení za trestný 

čin korupcie, za 

trestný čin 

poškodzovania 

finančných záujmov 

Európskej únie, za 

Výpis z registra trestov:  

Žiadateľ je  povinný  za  účelom  posúdenia  splnenia  tejto  podmienky  

poskytnutia  príspevku  predložiť  ako prílohu ŽoNFP výpis z registra 

trestov štatutárneho orgánu resp. ním splnomocnenej osoby. Výpis z 

registra trestov nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP. 

Žiadateľ predkladá originál alebo úradne overenú kópiu. 

Užitočné informácie: 

Dokument vystaví na počkanie: Generálna  prokuratúra, príslušná okresná  

prokuratúra, ktorékoľvek IOM (Integrované  obslužné  miesto), pracovisko 

Slovenskej pošty, a.s. 

Poznámka:  

Žiadateľ môže splnomocniť iné osoby, ktoré nie sú štatutárnym orgánom 

žiadateľa, vykonávať relevantné úkony vo vzťahu k ŽoNFP a/alebo 

konaniu o ŽoNFP v jeho mene, za predpokladu predloženia úradne 

Príloha č. 8 ŽoNFP:        

Výpis z registra trestov  
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trestný čin legalizácie 

príjmu z trestnej 

činnosti, za trestný čin 

založenia, zosnovania 

a podporovania 

zločineckej skupiny, 

alebo za trestný čin 

machinácie pri 

verejnom obstarávaní 

a verejnej dražbe 

overeného splnomocnenia podľa záväzného vzoru, ktorý tvorí prílohu č. 22 

ŽoNFP.  

 

9.  Osobitné podmienky 

oprávnenosti 

žiadateľa 

Oprávneným žiadateľom sú iba obce uvedené v Prílohe č. 7 tejto výzvy - 

Zoznam oprávnených žiadateľov. 

 

Žiadateľ túto podmienku 

poskytnutia príspevku 

nepreukazuje samostatnou 

prílohou, oprávnenosť 

žiadateľa bude overovaná 

z údajov uvedených v ŽoNFP 

a jej prílohách. 

KATEGÓRIA PODMIENOK POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU: OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT REALIZÁCIE PROJEKTU 

10.  Podmienka, že hlavné 

aktivity projektu sú vo 

vecnom súlade s 

oprávnenými 

aktivitami OP ĽZ  

Hlavné aktivity projektu musia byť  vo vecnom súlade s oprávnenými 

aktivitami OPĽZ, ktoré sú definované vo výzve.   

Hlavná aktivita: Podpora výstavby nových predškolských zariadení v 

obciach s prítomnosťou MRK. 

Podporené budú projekty zamerané na výstavbu nových predškolských 

zariadení v obciach s prítomnosťou MRK, ktoré budú navštevovať deti z 

prostredia MRK, pričom počet detí MRK v novom predškolskom 

zariadení musí byť minimálne vo výške 30 % z plánovanej kapacity 

Formulár ŽoNFP vrátane 

príloh 

najmä Príloha č. 10 ŽoNFP: 

Projektová dokumentácia 

stavby vrátane položkového 

rozpočtu stavby  

 

 



 

 
                                                                             strana: 8

  

predškolského zariadenia.  

Hlavná aktivita: Podpora rekonštrukcie predškolských zariadení v 

obciach s prítomnosťou MRK s dôrazom na rozšírenie kapacity. 

Podporené budú projekty zamerané na rekonštrukciu existujúcich 

predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK. Rekonštrukcia 

musí byť zameraná na rozšírenie kapacity existujúceho predškolského 

zariadenia, pričom počet detí MRK v rámci rozšírenej kapacity musí 

byť minimálne vo výške 30 % z  kapacity predškolského zariadenia v 

čase podania ŽoNFP (teda pred jej rozšírením). 

Príklad: 

Obec plánuje rekonštruovať predškolské zariadenie s existujúcou kapacitou 

100 miest. V rámci rekonštrukcie je obec povinná aj rozšíriť kapacitu 

predškolského zariadenia, pričom v rámci rozšírenia novovytvorená 

kapacita musí byť minimálne 30 miest, ktoré budú naplnené deťmi 

z prostredia MRK. V prípade ak rozšírená kapacita bude 50 miest, znova 

platí podmienka, že z toho minimálne 30 miest bude naplnených deťmi 

z prostredia MRK. 

Pod pojmom rekonštrukcia sa podľa § 54 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku rozumie zmena dokončených 

stavieb, ako je definovaná v § 139b ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, a to: 

a) nadstavby, ktorými sa stavby zvyšujú, 

b) prístavby, ktorými sa stavby pôdorysne rozširujú a ktoré sú navzájom 

prevádzkovo spojené s doterajšou stavbou, 

c) stavebné úpravy, pri ktorých sa zachováva vonkajšie pôdorysné aj 

výškové ohraničenie stavby. 
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11.  Podmienka, že 

žiadateľ neukončil 

fyzickú realizáciu 

všetkých hlavných 

aktivít projektu pred 

predložením ŽoNFP 

Žiadateľ  nesmie  ukončiť  fyzickú  realizáciu projektu,  t.j. všetkých  

hlavných aktivít  projektu  ako  celku,  pred  predložením ŽoNFP, a to bez 

ohľadu na to, či žiadateľ uhradil všetky súvisiace platby.   

Žiadateľ je  povinný  za  účelom  posúdenia splnenia  tejto  podmienky  

poskytnutia príspevku vyplniť časť č. 9 formulára ŽoNFP,  kde uvedie 

harmonogram časovej realizácie aktivít projektu. 

Žiadateľ túto podmienku 

poskytnutia príspevku 

nepreukazuje samostatnou 

prílohou, oprávnenosť aktivít 

bude overovaná z údajov 

uvedených v ŽoNFP a jej 

prílohách. 

KATEGÓRIA PODMIENOK POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU: OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV REALIZÁCIE PROJEKTU 

12.  Podmienka, že 

výdavky projektu sú 

oprávnené a 

nárokovaná výška 

výdavkov je 

oprávnená na 

financovanie z OP ĽZ 

Výdavky projektu musia byť preukázateľne oprávnené na financovanie 

z OP ĽZ. Žiadateľ je povinný preukázať, že výdavky projektu sú oprávnené 

na financovanie z OP ĽZ, a teda sú v súlade so všeobecnými a  

špecifickými  podmienkami  oprávnenosti,  ktoré  sú  podrobne uvedené v 

dokumente Príručka k oprávnenosti výdavkov Sprostredkovateľského 

orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje pre prioritné osi 5  a 6, ako 

aj v súlade s podmienkami uvedenými v prílohe č. 6 výzvy - Zoznam 

skupín oprávnených výdavkov, stanovené hodnoty benchmarkov a 

finančných limitov.  

Žiadateľ je povinný s náležitou pozornosťou vyplniť a predložiť prílohu     

č. 9  ŽoNFP – Špecifikácia výdavkov v rámci skupín výdavkov. 

Žiadateľ ďalej predkladá ako povinnú prílohu projektovú dokumentáciu 

stavby vypracovanú odborne spôsobilou osobou (vrátane položkového 

rozpočtu stavby) schválenú v stavebnom konaní (minimálne 1 

vyhotovenie s pečiatkou stavebného úradu a 2 vyhotovenia v tlačenej 

podobe bez pečiatky stavebného úradu).  

Projektová dokumentácia stavby a položkový rozpočet stavby musia spĺňať 

podmienky uvedené v kapitole III. Príručky pre žiadateľa pre Prioritnú os 5 

Formulár ŽoNFP 

 

Príloha č. 9 ŽoNFP: 

Špecifikácia výdavkov v 

rámci skupín výdavkov 
(podľa záväzného formulára) 

 

Príloha č. 10 ŽoNFP: 

Projektová dokumentácia  

stavby vrátane položkového 

rozpočtu stavby 

 

Príloha č. 11 ŽoNFP: 

Prieskum trhových cien 
(podľa záväzného formulára)  
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a Prioritnú os 6, verzia 0.1, ktorá je prílohou č. 2 výzvy. 

Výsledná suma položkového rozpočtu stavby musí byť v súlade s výškou 

výdavkov za realizáciu stavebných prác uvedenou v rámci prílohy č. 9 

ŽoNFP – Špecifikácia výdavkov v rámci skupín výdavkov. 

Pri stanovovaní výšky oprávnených výdavkov je žiadateľ povinný 

postupovať v súlade s kapitolou 7 Príručky k oprávnenosti výdavkov (napr. 

v rámci prieskumu trhu získanie minimálne 5 cenových ponúk, a následne 

vyplnenie samostatnej prílohy ŽoNFP - Prieskum trhových cien).  

KATEGÓRIA PODMIENOK POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU: OPRÁVNENOSŤ MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU 

13.  Podmienka 

oprávnenosti miesta 

realizácie projektu 

Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území. Oprávnené 

miesto realizácie projektu (územná oprávnenosť) je stanovené vo výzve. 

Oprávnenosť miesta realizácie projektu bude overovaná SO z údajov 

poskytnutých v rámci formulára ŽoNFP.  

 

Žiadateľ túto podmienku 

poskytnutia príspevku 

nepreukazuje samostatnou 

prílohou, oprávnenosť miesta 

realizácie projektu bude 

overovaná z údajov uvedených 

v ŽoNFP a jej prílohách.  

KATEGÓRIA PODMIENOK POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU: KRITÉRIÁ NA VÝBER PROJEKTOV 

14.  Podmienka splnenia 

hodnotiacich kritérií 

Podmienka splnenia hodnotiacich kritérií:  

Hodnotiace kritériá sú zverejnené na webovej stránke SO.  

Pre splnenie podmienky hodnotiacich kritérií ŽoNFP musí dosiahnuť viac 

ako 50% bodov v každej hodnotenej oblasti a celkovo aspoň 60% bodov z 

celkového počtu bodov.  

Bližšie informácie týkajúce sa schvaľovacieho procesu ŽoNFP vrátane 

aplikácie hodnotiacich kritérií sú uvedené v kap. IV. Schvaľovanie ŽoNFP 

Splnenie tejto kategórie 

podmienok bude overované 

z údajov uvedených v ŽoNFP 

a jej prílohách, najmä v rámci 

týchto dokumentov: 

Formulár ŽoNFP 
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Príručky pre žiadateľa pre Prioritnú os 5 a Prioritnú os 6, verzia 0.1, ktorá 

je prílohou č. 2 výzvy. 
Príloha č. 5 ŽoNFP: 
Ukazovatele finančnej situácie 
(podľa záväzného formulára) 

 

Príloha č. 9 ŽoNFP: 

Špecifikácia výdavkov v 

rámci skupín výdavkov 

(podľa záväzného formulára) 

 

Príloha č. 10 ŽoNFP: 

Projektová dokumentácia 

stavby vrátane položkového 

rozpočtu stavby   

 

Príloha č. 12 ŽoNFP: 

Povolenie na realizáciu 

projektu vydané príslušným 

povoľovacím orgánom 

15.  Podmienka splnenia 

rozlišovacích kritérií 

Rozlišovacie kritériá:  

V prípade, ak viacero je ŽoNFP na hranici finančnej alokácie výzvy s 

rovnakým počtom bodov, SO aplikuje rozlišovacie kritérium, ktoré  slúži 

na určenie poradia v prípade rovnakého počtu bodov dosiahnutého 

viacerými ŽoNFP.  

Zoradenie takýchto projektov sa potom uskutočňuje nasledovne: 

a) projekty, ktoré v prvej hodnotenej oblasti, t. j. „Príspevok navrhovaného 

projektu k cieľom a výsledkom OP a PO“ získali viac bodov, sa zaradia 

pred projekty, ktoré v tejto hodnotenej oblasti dosiahli menej bodov,  

b) ak aj po aplikovaní zoraďovania projektov podľa dosiahnutého počtu 

bodov v prvej hodnotenej oblasti sú naďalej viaceré projekty na hranici 

disponibilnej alokácie výzvy aplikuje sa rovnaký mechanizmus ako v 

písmene a) pri druhej hodnotenej oblasti. Týmto spôsobom sa berú do 

úvahy postupne všetky oblasti odborného hodnotenia až do momentu, kedy 

je možné projekty zoradiť. 

KATEGÓRIA PODMIENOK POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU: SPÔSOB FINANCOVANIA 

16.  Podmienka spôsobu 

financovania  

Podmienka poskytnutia príspevku, ktorou je stanovenie spôsobu 

financovania, je stanovená ako povinná podmienka poskytnutia príspevku 

vo výzve a nie je osobitne overovaná v rámci schvaľovacieho procesu 

ŽoNFP a nie je samostatne dokladovaná zo strany žiadateľa.  

Spôsob financovania jednotlivých prijímateľov, t.j. predfinancovanie, 

zálohové platby alebo refundácia, sa stanovuje v súlade s platným 

Systémom finančného riadenia európskych investičných a štrukturálnych 

Žiadateľ túto podmienku 

poskytnutia príspevku 

nepreukazuje samostatnou 

prílohou. 
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fondov na programové obdobie 2014 – 2020 a konkrétny spôsob 

financovania projektu bude upravený v Zmluve o poskytnutí NFP. 

Pre oprávnených prijímateľov, ktorými sú obce, je stanovený spôsob 

financovania:  

- predfinancovanie 

- refundácia.  

Konkrétny spôsob financovania projektu bude upravený v Zmluve o 

poskytnutí NFP. 

KATEGÓRIA PODMIENOK POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU: PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU  VYPLÝVAJÚCE 

Z OSOBITNÝCH PREDPISOV 

17.  Podmienka 

neporušenia zákazu 

nelegálnej práce a 

nelegálneho 

zamestnávania 

V rámci tejto podmienky žiadateľ predkladá originál alebo úradne 

osvedčenú kópiu potvrdenia miestne príslušného inšpektorátu práce o 

tom, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho 

zamestnávania podľa osobitného predpisu za obdobie piatich rokov 

predchádzajúcich predloženiu ŽoNFP, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu 

predloženia ŽoNFP.  

Príloha č. 13 ŽoNFP: 

Potvrdenie miestne 

príslušného inšpektorátu 

práce 

18.  Podmienka týkajúca 

sa štátnej pomoci a 

vyplývajúca zo schém 

štátnej pomoci/pomoci 

de minimis 

V zmysle pravidiel o štátnej pomoci, činnosti oprávnených žiadateľov a 

oprávnené aktivity v danej výzve možno  kvalifikovať ako činnosti  

„nehospodárskeho“ charakteru, a preto sa v rámci výzvy neuplatňujú 

pravidlá o štátnej pomoci (schémy pomoci). Uvedené platí  za predpokladu, 

že postavenie žiadateľa ako nehospodárskeho subjektu, charakter projektu 

a realizovaných aktivít ako nehospodárskych, ostanú nezmenené aj po 

ukončení realizácie projektu.  

Uvedené vychádza z predpokladu, že oprávneným žiadateľom/ 

prijímateľom je obec v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. zo 6. septembra 

Žiadateľ túto podmienku 

poskytnutia príspevku 

nepreukazuje samostatnou 

prílohou. 
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1990 o obecnom zriadení,  pričom jej činnosťou bude pri realizácii projektu 

výkon štátu v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti predprimárneho 

vzdelávania, ktorá bude zabezpečovať, realizovať a vykonávať správu 

zrekonštruovaných alebo vybudovaných MŠ ako obecného zariadenia. 

Pomoc poskytnutá na rekonštrukciu alebo výstavbu MŠ v správe tejto obce 

možno považovať za verejné financovanie infraštruktúry obecných MŠ, 

ktorá sa nebude komerčne využívať.  

Ak žiadateľ/prijímateľ uvedenú podmienku poruší a nezachová striktne 

charakter svojho projektu a aktivít, ktoré nenapĺňajú pravidlá o štátnej 

pomoci, nesie za svoje konanie plnú právnu zodpovednosť a následky v 

súvislosti s porušením pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci. 

Žiadateľ/prijímateľ si je zároveň vedomý, že štátnou pomocou sa v tejto 

súvislosti rozumie každá pomoc poskytnutá poskytovateľom v akejkoľvek 

forme, ktorá sa poskytuje subjektu vykonávajúcemu hospodársku činnosť, 

bez ohľadu na jeho právne postavenie či spôsob financovania, alebo v 

súvislosti s ňou priamo alebo nepriamo z verejných zdrojov. Hospodárskou 

činnosťou sa rozumie akákoľvek činnosť pozostávajúca z ponuky tovarov 

a/alebo služieb na danom trhu, pričom povaha činnosti ako takej nezávisí 

od toho, či táto činnosť tvorí zisk. 

KATEGÓRIA PODMIENOK POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU: ĎAĽŠIE PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU 

19.  Podmienka mať 

vysporiadané 

majetkovo-právne 

vzťahy a povolenia na 

realizáciu stavby   

Vyžaduje sa 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, nájomná zmluva uzatvorená na 

dobu minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu) alebo iný vhodný 

doklad preukazujúci vlastnícky alebo iný právny vzťah žiadateľa, 

Príloha č. 12 ŽoNFP: 

Povolenie na realizáciu 

stavby vydané príslušným 

povoľovacím orgánom  

 

Príloha č. 14 ŽoNFP:         

List vlastníctva, prípadne 



 

 
                                                                             strana: 14

  

oprávňujúci ho užívať všetky nehnuteľnosti/hnuteľné veci, na ktorých má 

byť projekt realizovaný.  

Žiadateľ predkladá na preukázanie splnenia podmienky vysporiadaných 

majetkovo- právnych vzťahov a povolenia na realizáciu stavby nasledujúce 

prílohy ŽoNFP: 

- právoplatné stavebné povolenie, ktoré musí byť platné (t.j. neuplynula 

doba jeho platnosti); 

- v prípade realizácie drobnej stavby je potrebné predložiť oznámenie 

stavebného úradu k ohláseniu uskutočnenia stavieb, stavebných úprav 

a udržiavacích prác podľa § 55 ods. 2 stavebného zákona, resp. iný 

relevantný doklad podľa príslušného právneho predpisu, ktorý je 

vyžadovaný na realizáciu konkrétnej stavby. V prípade, ak boli k 

povoleniu na realizáciu stavby vydané rozhodnutia, ktoré menia 

pôvodné povoľujúce rozhodnutie, je potrebné predložiť všetky takéto 

rozhodnutia, ktoré boli vydané vo vzťahu k navrhovanej stavbe; 

- 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). 

Na nehnuteľnom majetku/ hnuteľnom majetku, ktorý má byť zhodnotený z 

prostriedkov NFP alebo jeho časti, alebo na nehnuteľnom majetku/ 

hnuteľnom majetku, ktorý má byť z prostriedkov NFP alebo jeho časti 

nadobudnutý (kúpna zmluva, zmluva o budúcej kúpnej zmluve a pod.) 

nesmie viaznuť záložné právo v čase od podania žiadosti o NFP až do 

uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP. Vznik záložného práva vo vzťahu k 

uvedenému majetku počas realizácie projektu (v čase od uzavretia Zmluvy 

o poskytnutí NFP) sa riadi príslušnými ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí 

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) 

 

Príloha č. 17 ŽoNFP: 

Súhrnné čestné vyhlásenie 

(podľa záväzného formulára) 
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NFP. 

Predmetom záložného práva (zálohom) na zabezpečenie úveru žiadateľa 

nemôžu byť nehnuteľnosti/hnuteľné veci nadobudnuté/zhodnotené z NFP.  

V prípade preukazovania vlastníckeho práva sa predkladá list vlastníctva 

k dotknutej  nehnuteľnosti, pričom na liste vlastníctva v časti Ťarchy musí 

byť vedené: „Bez tiarch“ alebo obdobný záznam preukazujúci, že na 

nehnuteľnosti neviazne záložné právo. 

V prípade preukazovania iného práva k veci sa predkladá iný doklad 

oprávňujúci žiadateľa užívať vec po dobu realizácie projektu a minimálne 5 

rokov po ukončení realizácie projektu a realizovať na nej stavbu, ako aj list 

vlastníctva k dotknutej nehnuteľnosti, pričom na liste vlastníctva v časti 

Ťarchy bude vedené „Bez tiarch“ alebo obdobný záznam preukazujúci, že 

na nehnuteľnosti neviazne záložné právo. 

Žiadateľ predkladá originály alebo úradne overené kópie dokumentov. 

Upozornenie:  

Nepreukázanie vlastníckeho alebo iného právneho vzťahu 

oprávňujúceho žiadateľa užívať všetky nehnuteľnosti, ktoré súvisia s 

realizáciou projektu a oprávňujúceho žiadateľa na týchto 

nehnuteľnostiach realizovať stavbu, rovnako aj situácia, ak na 

nehnuteľnostiach viazne záložné právo, znamená nesplnenie 

podmienok poskytnutia príspevku a neschválenie ŽoNFP, resp. 

vyvodenie sankcií v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, ak sa táto 

skutočnosť preukáže počas realizácie projektu. 

20.  Podmienka 

oprávnenosti z 

hľadiska plnenia 

požiadaviek v oblasti 

Vzhľadom k tomu, že typy oprávnených aktivít v rámci výzvy môžu 

podliehať posudzovaniu vplyvov navrhovaných činností na životné 

prostredie, je žiadateľ povinný za účelom splnenia tejto podmienky 

poskytnutia príspevku preukázať súlad projektu s požiadavkami v oblasti 

Príloha č. 15 ŽoNFP: 

Vyjadrenie príslušného 

orgánu z procesu 

posudzovania vplyvov na 
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posudzovania vplyvov 

na životné prostredie  

 

posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie v súlade 

so zákonom  č.  24/2006  Z.  z.  o  posudzovaní  vplyvov  na  životné  

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). 

Na základe vyššie uvedeného je potrebné predložiť výstup z posudzovania 

vplyvov na životné prostredie, a to:  

a) ak činnosť podlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie: 

platné záverečné stanovisko z posúdenia vplyvov navrhovanej 

činnosti, resp. jej zmeny na životné prostredie podľa zákona  o  

posudzovaní  vplyvov  (v prípade zmeny navrhovanej činnosti je 

žiadateľ povinný predložiť pôvodné záverečné stanovisko z 

posúdenia vplyvov na životné prostredie, ako aj záverečné 

stanovisko z posúdenia zmeny navrhovanej činnosti, ak zmena 

činnosti podliehala povinnému hodnoteniu alebo ak z rozhodnutia zo 

zisťovacieho konania vyplynulo, že sa navrhovaná zmena činnosti 

bude ďalej posudzovať ); alebo 

b) ak navrhovaná činnosť má byť v zmysle zákona o posudzovaní 

vplyvov predmetom zisťovacieho konania: rozhodnutie zo 

zisťovacieho konania o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena 

navrhovanej činnosti nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné 

prostredie podľa zákona  o  posudzovaní  vplyvov  (v prípade zmeny 

navrhovanej činnosti je žiadateľ povinný súčasne predložiť aj 

relevantný doklad k pôvodne navrhovanej činnosti); alebo 

c) ak navrhovaná činnosť nepodlieha posudzovaniu vplyvov: 
rozhodnutie príslušného orgánu podľa § 19 ods. 1 zákona o 

posudzovaní vplyvov o tom, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena 

nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa 

zákona  o  posudzovaní  vplyvov, alebo (vyjadrenie príslušného 

orgánu podľa § 18 ods. 4 alebo ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov 

životné prostredie 

Žiadateľ vyberie len pre neho 

relevantný dokument 

z nasledovných dokumentov: 

Stanovisko EIA 

alebo 

Rozhodnutie zo zisťovacieho 

konania  

alebo 

Rozhodnutie podľa § 19 ods. 1 

zákona o posudzovaní vplyvov 

alebo  

Vyjadrenie príslušného orgánu 

o tom, že navrhovaná činnosť, 

resp. zmena navrhovanej 

činnosti nepodlieha 

posudzovaniu vplyvov na 

životné prostredie podľa 

zákona  o  posudzovaní  

vplyvov (podľa záväzného 

formulára) 
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na životné prostredie o tom, že zmena navrhovanej činnosti 

nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa 

zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. V tomto 

prípade žiadateľ súčasne predkladá aj pôvodné rozhodnutie zo 

zisťovacieho konania (ak ide o zmenu podľa § 18 ods. 5 zákona o 

posudzovaní vplyvov) alebo pôvodné záverečné stanovisko z 

posúdenia vplyvov na životné prostredie (ak ide o zmenu podľa § 18 

ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov), v rámci ktorého bol predmet 

projektu posudzovaný; alebo 

d) ak navrhovaná činnosť nepodlieha posudzovaniu vplyvov: 
vyjadrenie príslušného orgánu o tom, že navrhovaná činnosť, resp. 

zmena navrhovanej činnosti nepodlieha posudzovaniu vplyvov na 

životné prostredie podľa zákona  o  posudzovaní  vplyvov. Toto 

vyjadrenie je zo strany SO vyžadované na záväznom formulári SO 

k prílohe ŽoNFP. 

Žiadateľ predkladá originály alebo úradne overené kópie dokumentov. 

Upozornenie: 

V prípadoch zmien v navrhovanej činnosti je povinné vykonanie 

opätovného posudzovania a v prípade identifikovanej potreby aj opätovné 

povoľovacie konanie. 

Závery uvedené v záverečnom stanovisku z posudzovania vplyvov na 

životné prostredie (ak navrhovaná činnosť alebo jej zmena podlieha 

povinnému hodnoteniu alebo ak z rozhodnutia zo zisťovacieho konania 

vyplynulo, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude ďalej 

posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov) musia byť zohľadnené v 

povolení na realizáciu projektu, resp. v zmene takéhoto povolenia.  
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21.  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 

a vykonávacej 

vyhlášky k tomuto 

zákonu 

V rámci rekonštrukcie predškolských zariadení budú podporené projekty 

spĺňajúce požiadavky na významnú obnovu
1
 . 

 V rámci výstavby ako aj rekonštrukcie budú podporené projekty 

s minimálnou požiadavkou na energetickú hospodárnosť budov.  

Za minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov sa považuje: 

- od 1.1.2013 nízkoenergetická úroveň, čo je horná hranica energetickej 

triedy B pre nové aj významne obnovené budovy
2
, 

- po 31.12.2015 ultranízkoenergetická úroveň, čo je  horná hranica triedy 

A1
2
 pre všetky nové budovy , pričom  významne obnovené budovy musia 

spĺňať normalizované požiadavky, a ak to nie je funkčne, technicky 

a ekonomicky uskutočniteľné musia spĺňať všetky stavebné konštrukcie 

a technické systémy, na ktorých sa uskutočňuje významná obnova aspoň 

minimálne požiadavky na energeticky úsporné budovy,
3
 

- od 1.1.2019 je stanovená energetická úroveň nových budov s takmer 

nulovou hodnotou, čo je hranica energetickej triedy A0
2
. Pri 

obnovovaných budovách je povinne stanovená energetická úroveň 

s takmer nulovou hodnotou len vtedy, ak je to technicky, funkčne 

a ekonomicky uskutočniteľné. 

Podmienka minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budov 

bude overovaná prostredníctvom Prílohy č. 10 ŽoNFP - Projektová 

dokumentácia stavby vrátane položkového rozpočtu stavby, časť 

Energetické posúdenie stavby (tepelno-technický výpočet). 

Príloha č. 10 ŽoNFP- 

Projektová dokumentácia 

stavby vrátane položkového 

rozpočtu stavby   

                                                           
1
 zákon č. 555/2005 Z.z., §2 ods.7: Významnou  obnovou budovy sú stavebné úpravy existujúcej budovy, ktorými sa vykonáva zásah do jej obalovej konštrukcie v rozsahu 

viac ako 25 % jej plochy, najmä zateplením obvodového plášťa a výmenou pôvodných otvorových výplní. 
2
 vyhláška č. 364/2012 Z.z., príloha č. 2, tabuľka F 

3
 STN 73 0540-2: 2012, tab. č. 1 a 2 – odporúčaná hodnota U- súčiniteľ prechodu tepla 
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22.  Podmienka 

oprávnenosti z 

hľadiska preukázania 

súladu s požiadavkami 

v oblasti dopadu 

plánov a projektov na 

územia sústavy 

NATURA 2000 

 

Realizácia aktivít projektu žiadateľa nesmie mať významný nepriaznivý 

vplyv na územia sústavy NATURA 2000. Na preukázanie splnenia tejto 

podmienky žiadateľ predkladá originál alebo úradne overenú kópiu 

potvrdenia Štátnej ochrany prírody o tom, že projekt pravdepodobne 

nebude mať významný nepriaznivý vplyv na územia sústavy NATURA 

2000, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP. Potvrdenie sa 

predkladá  na záväznom formulári SO k prílohe ŽoNFP.  

Užitočné informácie:  

Dokument vystaví: miestne príslušný organizačný útvar Štátnej ochrany 

prírody – príslušná Správa národného parku, príslušná Správa chránenej 

krajinnej oblasti, regionálne centrum ochrany prírody Bratislava/ Prešov, 

riaditeľstvo ŠOP Banská Bystrica. 

Riaditeľstvo ŠOP SR v Banskej Bystrici vydáva potvrdenia len v prípade, 

že ide o projekt, ktorý bude zasahovať do pôsobnosti viacerých 

organizačných útvarov ŠOP SR, v opačnom prípade odstúpi žiadosť na 

miestne príslušný organizačný útvar na vybavenie. 

K žiadosti o vydanie potvrdenia je potrebné priložiť vecný popis projektu s 

jednotlivými aktivitami a mapku s lokalizáciou projektových aktivít tak, 

aby ŠOP SR mohla projekt lokalizovať v teréne a posúdiť jeho možné 

vplyvy na územia sústavy NATURA 2000. V opačnom prípade bude 

žiadateľ požiadaný o doplnenie. 

Príloha č. 16 ŽoNFP: 

Potvrdenie Štátnej ochrany 

prírody (podľa záväzného 

formulára) 

 

 

23.  Podmienka 

oprávnenosti z 

hľadiska súladu s 

horizontálnymi 

princípmi  

Oprávnené aktivity špecifického cieľa 6.1.2 prispievajú k obom 

horizontálnym princípom (Udržateľný rozvoj – HP UR a Rovnosť mužov a 

žien a nediskriminácia – HP RMŽN). Relevancia je viazaná priamo 

na  typy oprávnených hlavných aktivít a projektové merateľné ukazovatele, 

ktoré je žiadateľ povinný uviesť k jednotlivým hlavným aktivitám projektu.  

Horizontálny princíp Udržateľný rozvoj (ďalej len „ HP UR“) je relevantný 

Formulár ŽoNFP 

 

Príloha č. 17  ŽoNFP: 

Súhrnné čestné vyhlásenie 

(podľa záväzného formulára) 
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pre všetky typy oprávnených aktivít a všetky projektové merateľné 

ukazovatele, preto súlad projektu s HP UR je podmienkou poskytnutia 

príspevku.  

Horizontálny princíp Rovnosť mužov a žien a nediskriminácia (ďalej len 

„HP RMŽN“) je taktiež relevantný pre všetky typy oprávnených aktivít a 

pre všetky projektové merateľné ukazovatele špecifického cieľa 6.1.2, preto 

súlad projektu s HP RMŽN je rovnako podmienkou poskytnutia 

príspevku.  

Preukazovanie relevancie k HP UR 

Podmienka súladu s HP UR nie je preukazovaná zo strany žiadateľa 

samostatnou prílohou. Žiadateľ deklaruje súlad projektu s cieľmi HP UR 

prostredníctvom výberu oprávnených typov aktivít vo formulári ŽoNFP v 

rámci ktorého sa v časti č. 5 automaticky vygeneruje text o cieli HP UR, ku 

ktorému projekt prispieva. SO pre overí splnenie tejto podmienky 

poskytnutia príspevku prostredníctvom overenia znenia textu vo vzťahu k 

HP UR v časti č. 5 formulára ŽoNFP.  

Preukazovanie relevancie k HP RMŽN 

Podmienka súladu s HP RMŽN nie je preukazovaná zo strany žiadateľa 

samostatnou prílohou. Žiadateľ deklaruje súlad projektu s cieľmi HP 

RMŽN prostredníctvom výberu oprávnených typov aktivít vo formulári 

ŽoNFP v rámci ktorého sa v časti č. 5 automaticky vygeneruje text o cieli 

HP RMŽN, ku ktorému projekt prispieva. Žiadateľ rovnako v rámci 

formuláru žiadosti o NFP v časti č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa 

potvrdzuje súlad s HP RMŽN. Žiadateľ je zároveň povinný v rámci Prílohy 

č. 17 ŽoNFP – Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa vyhlásiť, že projekt je 

v súlade s princípmi podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie 

podľa článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

1303/2013 zo 17. decembra 2013, a že zabezpečí podmienky pre rovnakú 
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dostupnosť pre všetkých, tak aby nedochádzalo k vylučovaniu ľudí na 

základe rodu, veku, rasy, etnika, zdravotného postihnutia a pod. a to 

nasledovným spôsobom:  

a)    pri realizácii stavieb, v ktorých budú zamestnávané osoby budú 

rešpektované platné právne predpisy SR a v maximálnej možnej miere 

budú zabezpečené bezbariérové pracovné priestory  pre telesne 

postihnutých občanov, tak, aby tieto  nepredstavovali obmedzenia pre 

prácu telesne postihnutých uchádzačov, resp. nezakladali podmienky 

pre zamestnanie výlučne osôb telesne zdravých, 

b)   pri výbere zamestnancov v rámci realizácie projektu bude dodržaný 

princíp rovnosti mužov a žien a nediskriminácia a tieto princípy budú 

zohľadnené v podmienkach na výber zamestnancov, 

c)     pri zadávaní podmienok verejného obstarávania nebudú podmienky 

definované tak, aby mohlo dôjsť k nerovným príležitostiam pri výbere 

dodávateľa (napr. horšie možnosti pre etnické menšiny, telesne a 

zdravotne postihnutých) a aby nedochádzalo k nerovnakému 

zaobchádzaniu pri finančnom ohodnotení (napr. nižšie mzdy žien – 

rodový mzdový rozdiel). 

24.  Podmienka 

poskytnutia príspevku 

z hľadiska maximálnej 

a minimálnej výšky 

Minimálna výška pomoci: nestanovuje sa. 

Maximálna výška pomoci: celkové oprávnené výdavky uvedené v ŽoNFP 

nepresahujú 1 000 000,- EUR4.  

Formulár ŽoNFP 

 

Príloha č. 9 ŽoNFP: 

Špecifikácia výdavkov v 

                                                           
4
 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú 

všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa 

zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006  
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pomoci rámci skupín výdavkov 

(podľa záväzného formulára) 

25.  Podmienka 

poskytnutia príspevku 

z hľadiska definovania 

merateľných 

ukazovateľov projektu 

Výstupy/výsledky, ktoré majú byť dosiahnuté realizáciou aktivít projektu, 

musia byť kvantifikované prostredníctvom merateľných ukazovateľov 

definovaných v prílohe č. 3 tejto výzvy – Zoznam povinných merateľných 

ukazovateľov, vrátane zadefinovanej relevancie k horizontálnym 

princípom. Žiadateľ je povinný v ŽoNFP uviesť všetky merateľné 

ukazovatele uvedené k príslušnej hlavnej aktivite v Prílohe č. 3 výzvy. 

Žiadateľ je zároveň povinný vyplniť Prílohu č. 18 ŽoNFP, v ktorej uvedie 

všetky povinné merateľné ukazovatele, čiastkové hodnoty merateľných 

ukazovateľov, a termíny splnenia  čiastkových hodnôt  merateľných 

ukazovateľov. Žiadateľ zároveň uvedie konečný termín splnenia celkovej 

hodnoty merateľného ukazovateľa, ktorý následne uvedie v časti 10.1  

ŽoNFP v časti „Čas plnenia“.  

Žiadateľ bude vykazovať priebežne merateľné ukazovatele v rámci 

monitorovania projektu.   

Formulár ŽoNFP 

 

Príloha č. 18 ŽoNFP: 

Zoznam povinných 

merateľných ukazovateľov 

projektu a lehoty ich plnenia 

(podľa záväzného formulára) 

26.  Podmienka uplatnenia 

sociálneho aspektu vo 

verejnom obstarávaní 

Úspešný žiadateľ bude pri realizácii verejného obstarávania stavebných 

prác povinný postupovať podľa § 34 ods. 17 zákona č. 25/2006 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

V zmysle uvedeného ustanovenia zákona je verejný obstarávateľ 

oprávnený určiť pri zadávaní verejného obstarávania osobitné podmienky 

plnenia zmluvy týkajúce sa sociálnych hľadísk za predpokladu, že tieto 

podmienky sú uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania 

alebo v súťažných podkladoch.  

Úspešný žiadateľ v pozícii verejného obstarávateľa stavebných prác 

povinne uplatní osobitné podmienky plnenia zmluvy týkajúce sa sociálnych 

hľadísk vo vzťahu k ľuďom znevýhodneným na trhu práce kvôli 

Formulár ŽoNFP  
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príslušnosti k  MRK. Záväzný postup úspešného žiadateľa pri uplatňovaní 

osobitných podmienok plnenia zmluvy (sociálneho aspektu verejného 

obstarávania) v procese verejného obstarávania je zadefinovaný v Príručke 

pre žiadateľa pre Prioritnú os 5 a Prioritnú os 6, verzia 0.1 a v Zmluve o 

poskytnutí NFP. 

27.  Podmienka súladu 

projektu s princípmi 

desegregácie, 

degetoizácie a 

destigmatizácie  

Projekt musí byť v súlade s princípmi  desegregácie, degetoizácie a 

destigmatizácie. Podmienky, ktoré musí projekt spĺňať, aby bol v súlade s 

princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie sú uvedené v 

prílohe č. 10 výzvy. Definícia princípov je uvedená v Príručke pre 

žiadateľa pre Prioritnú os 5 a Prioritnú os 6, verzia 0.1.   

Formulár ŽoNFP a prílohy 

ŽoNFP 

28.  Podmienka 

predloženia ŽoNFP vo 

vzťahu k ukončeniu 

schvaľovacieho 

procesu tej istej 

ŽoNFP  

Žiadateľ nie je oprávnený predložiť ŽoNFP v rámci tejto výzvy v prípade, 

ak tá istá ŽoNFP s rovnakým predmetom projektu: 

- už bola schválená v rámci tejto, alebo inej výzvy OP ĽZ, alebo  

- už bola schválená v rámci akejkoľvek inej výzvy z iného operačného 

programu v predchádzajúcich programových obdobiach alebo 

v  programovom období 2014-2020, alebo  

- ak schvaľovanie tej istej ŽoNFP, ktorú žiadateľ plánuje predložiť, ešte 

nebolo ukončené v rámci tejto výzvy a ani v rámci akejkoľvek inej 

výzvy z iného operačného programu v programovom období 2014-2020 

a konanie o predmetnej ŽoNFP stále trvá. 

Príloha č. 17 ŽoNFP: 

Súhrnné čestné vyhlásenie 
(podľa záväzného formulára) 

 

 

Žiadateľ predloží na neprepisovateľnom CD/DVD v editovateľnom formáte (.doc, .xls)  nasledovné prílohy ŽoNFP: 

Príloha č. 5-  Ukazovatele finančnej situácie (.xls) 

Príloha č. 9-  Špecifikácia výdavkov v rámci skupín výdavkov (.xls) 
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Príloha č. 10-  Položkový rozpočet stavby (.xls) 

Príloha č. 17– Súhrnné čestné vyhlásenie (.doc) 

Okrem toho na CD/DVD predloží aj vyplnený formulár ŽoNFP, ktorý predstavuje výstup zo systému ITMS2014+.  

Týmto nie je dotknutá povinnosť žiadateľa predkladať tieto prílohy aj v tlačenej forme.  


