Zoznam často kladených otázok
k výzve s kódom OPLZ-PO6-SC611-2016-3
aktualizácia k 24.08.2017 – otázky od p. č. 12
aktualizácia k 21.02.2018
(po otázku č. 22 sledovaním zmien, nové otázky od č. 23)
1. Musí byť studňa v prostredí separovaných a segregovaných MRK v obci? Ak áno ako musí
obec deklarovať, že sa studňa nachádza v takom území?
V zmysle prílohy č. 10 výzvy - Podmienky súladu projektu s princípmi desegregácie, degetoizácie a
destigmatizácie v prípade prístupu k pitnej vode: „Jedným zo špecifických cieľov operačného
programu Ľudské zdroje je zvýšiť počet rómskych domácností k zlepšeným podmienkam bývania,
čoho neoddeliteľnou súčasťou je aj prístup k pitnej vode. ... Podpora z OP ĽZ by preto mala
smerovať do lokalít, kde žije väčší počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít
(najmä obyvateľov segregovaných a separovaných rómskych osídlení) a do lokalít, ktoré boli
predtým pripojené k menej kvalitnému zdroju pitnej vody alebo neboli pripojené k žiadnemu
zdroju pitnej vody.“
V zmysle pokynov uvedených v prílohe č. 10 výzvy je okrem bodov b, c, d žiadateľ v bode a)
povinný pre splnenie podmienky súladu projektu s princípmi desegregácie, degetoizácie a
destigmatizácie popísať v časti 7 formulára ŽoNFP: lokalitu a formu zabezpečenia dostupnosti k
pitnej vode pre obyvateľov segregovaných a separovaných rómskych komunít a zároveň spôsob,
akým je v súčasnosti zabezpečený prístup k pitnej vode.
Z uvedeného vyplýva, že studňa, ktorú plánujete vybudovať, musí byť v separovanom/
segregovanom rómskom osídlení. Definícia segregovaných a separovaných rómskych osídlení je
uvedená v prílohe č. 10 výzvy (v poznámke pod čiarou č. 10) a znamená aj osídlenia v obci
Integrované/koncentrované (osídlenia, v ktorých žije viac ako 80% Rómov a tvoria aspoň 3
obydlia.) Z textu v ŽoNFP musí byť zrejmé, akým spôsobom bolo stanovené, že v osídlení žije
viac ako 80% Rómov. Zároveň je potrebné zdôvodniť vybranú formu zabezpečenia dostupnosti k
pitnej vode pre obyvateľov segregovaných a separovaných rómskych komunít. Deklarovať miesto
realizácie projektu v separovanom/segregovanom rómskom osídlení bude žiadateľ vo formulári
ŽoNFP v časti 7 v rámci odpovedí na otázky uvedené v prílohe č.10 výzvy a následne v rámci
realizácie projektu bude splnenie tejto podmienky súčasťou kontroly na mieste.
2. Je možné využiť v rámci tejto výzvy financie aj na pripojenie sa obce na vodovod smerujúci
zo Stariny do Prešova. Vybudovanie čerpacej resp. prečerpávacej stanice, prípadne
výstavbu vodojemu?
Napojenie obce na diaľkový rozvod vody vybudovaním miestneho vodovodu spolu s
vybudovaním vodojemu alebo prečerpávacej stanice ako nutného technologického riešenia nie
je v rozpore s výzvou.
Je však dôležité uviesť, že oprávnená aktivita vo výzve znie „Podpora prístupu k pitnej a úžitkovej
vode v prostredí separovaných a segregovaných MRK s dôrazom na nízko nákladové opatrenia
ako napr. vŕtanie a kopanie studní“.

Pokiaľ bude vodojem pripojený na sieť a bude súčasťou systému zásobovania vodou, je to
oprávnené. Dôležité je však aby boli splnené požiadavky na hromadné zásobovanie, čo
prechádza rôznymi stupňami kontroly, ktoré posúdia projekt z legislatívneho či hygienického
pohľadu.
Upozornenie:
Výpočet benchmarku je kalkulovaný z nákladov pre miestne (nie diaľkové) rozvody vody a to do
DN150. Súčasné nastavenie hodnôt benchmarkov predurčuje pri komplikovanejších
technologických riešeniach (prečerpávacie stanice a pod.) oveľa výraznejšie spolufinancovanie
zo strany potencionálneho prijímateľa.
Okrem ostatných podmienok poskytnutia príspevku uvedených vo výzve je dôležité splniť aj
podmienku č. 28 (súlad projektu s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie), na
základe ktorej budete musieť v žiadosti o NFP popísať v zmysle pokynov uvedených v prílohe č.
10 výzvy „a) lokalitu a formu zabezpečenia dostupnosti k pitnej vode pre obyvateľov
segregovaných a separovaných rómskych komunít ...
3. Obec by chcela dobudovať 2.1 km gravitačného vodovodu kde predpokladáme, že zdroj
vody je potrebné upraviť, vybudovať malú nádrž na akumuláciu vody, oplotiť vodný zdroj,
vykopanie a položenie 2.1 km potrubia a vybudovanie a zakúpenie technológie na úpravu
vody pre 200 osôb MRK. Je možne podať takýto projekt a je možné ho zaradiť do kategórie
hlavnej aktivity A, pre finančný limit na výstavbu a rozšírenie miestnych
vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody kde finančný limit na meter je 250eur?
1. na základe Vášho popisu, za podmienky, že ide o povrchový zdroj vody je možné konštatovať,
že sa bude jednať o kombináciu spôsobu realizácie A. Výstavba a rozšírenie miestnych
vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody a C. Realizácia úpravní povrchovej vody.
2. v zmysle prílohy č. 6 výzvy "Maximálne celkové oprávnené výdavky na projekt sú ohraničené
súčinom maximálnej výšky príspevku na 1 osobu MRK a počtom osôb MRK, ktorým sa v dôsledku
realizácie projektu zabezpečí prístup k pitnej vode". Celkové oprávnené výdavky sú zároveň
ohraničené benchmarkom stanoveným SO na technické riešenie zabezpečenia prístupu k pitnej
vode. V prípade rozdielnej výšky maximálnych celkových oprávnených výdavkov projektu po ich
výpočte na osobu MRK a výpočte prostredníctvom benchmarku/finančného limitu, sú celkové
oprávnené výdavky ohraničené nižšou vypočítanou hodnotou.
Vo Vašom prípade to predstavuje sumu celkových oprávnených výdavkov 200 osôb MRK x 500
EUR/osoba MRK = 100 000 EUR.
Výdavky projektu presahujúce túto sumu budú považované za neoprávnené.
4. Naše mesto sa nachádza v zozname obcí s prítomnosťou marginalizovaných rómskych
komunít. Pri sčítaní obyvateľov sa však občania rómskej národnosti hlásili buď k národnosti
slovenskej alebo maďarskej.
a) Akým spôsobom preukážeme, koľkých občanov rómskej národnosti sa bude náš projekt
týkať? Akým spôsobom bude kontrolovaný v tejto súvislosti obsah čestného vyhlásenia?
b) Mesto má takmer na celom území mesta vybudovaný verejný rozvod vody, ktorý
prevádzkuje ZsVs, a.s. K pitnej vode z verejného vodovodu nemajú prístup občania
bývajúci vo viacerých lokalitách, ktoré sú od seba vzdialené niekoľko kilometrov. Bolo by
možné podať žiadosť o NFP na všetky tieto lokality spolu alebo po jednom?

a) Čo sa týka otázky posudzovania príslušnosti k MRK, na Slovensku sa zbierajú a používajú
údaje v tejto oblasti najmä na základe skupinových charakteristík, ktoré neporušujú zákony o
ochrane osobných údajov.
V programovom období 2007-2013 Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity v úlohe
gestora Horizontálnej priority MRK zadefinoval v Systéme koordinácie implementácie
horizontálnej priority MRK Marginalizované rómske komunity ako koncentrácie Rómov, ktoré
patria medzi najohrozenejšie skupiny obyvateľstva, trpiace vysokou mierou deprivácie a
sociálnej exklúzie (ekonomické vylúčenie, priestorové vylúčenie, kultúrne vylúčenie, symbolické
vylúčenie, politické vylúčenie) ako aj silnou sociálnou závislosťou na štáte, charakteristické tiež
osobitnou tradíciou života a inými špecifickými faktormi tohto etnika.
Z uvedeného vyplýva, že je potrebné príslušnosť osôb k MRK posudzovať na základe skupinových
charakteristík uvedenej komunity.
Vzhľadom na vyššie uvedené, žiadateľ v štádiu vypracovania ŽoNFP môže pri posudzovaní
príslušnosti k MRK vychádzať aj z vyššie citovaného dokumentu. Zároveň si dovoľujeme
upozorniť, že žiadateľ v rámci ŽoNFP podpisom Čestného vyhlásenia potvrdzuje, že všetky
informácie obsiahnuté v ŽoNFP a všetkých jej prílohách sú úplné, pravdivé a správne.
Ako zdroj údajov môže poslúžiť aj Atlas rómskych komunít 2013, ktorý je zverejnený na
http://www.minv.sk/?atlas_2013.
b) Žiadateľ môže podať 1 Žiadosť o NFP, v rámci ktorej bude riešiť viacero lokalít s prítomnosťou
MRK (miest realizácie) v zmysle platnej legislatívy. V tomto prípade, žiadateľ v rámci splnenia
podmienky súladu projektu s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie, popíše
každú lokalitu osobitne v zmysle prílohy č. 10 výzvy.

5. Môže obec podať žiadosť o NFP na kopanú studňu?
Typ aktivity, ktorá je uvedená vo výzve v úplnom znení z OP ĽZ obsahuje aj kopanie studní, ale
pri príprave výzvy sa z viacerých dôvodov rozhodlo, že kopanie studní nebude v rámci výzvy
oprávnenou aktivitou (najmä z hľadiska výrazne limitovaných dosiahnutých hĺbok touto
technológiou a otáznou kvalitou vody v týchto hĺbkach ako aj pomerne rýchlemu zníženiu kvality
vody a výdatnosti pri výkyvoch počasia). Najpodstatnejším dôvodom však bolo smerovať
projekty k technologickým riešeniam, ktoré dokážu z dlhodobého udržateľného hľadiska
poskytnúť kvalitný, nezávadný zdroj pitnej vody. Oprávnenou aktivitou sú len vŕtané studne.
6. Je možné podať dva projekty v rámci výzvy a to jeden projekt na časť A „vybudovanie
gravitačného vodovodu“ (nie s pitnou vodou) a jeden projekt na časť C „zakúpenie
technológie a zabudovanie technológie na úpravu vody“, pretože voda nespĺňa hygienou
požadované parametre a musí prejsť technológiou na úpravu vody?
Žiadateľ musí brať do úvahy, že zrealizovaním každého projektu musí splniť všetky podmienky
poskytnutia pomoci a musí byť zabezpečený prístup k pitnej vode, viď. PPP č.22 "…zlepšenie
prístupu k pitnej vode pre osoby MRK zlepšením kvality vody alebo dostupnosťou existujúceho
zdroja pitnej vody."

Realizáciou len časti A. (vodovod bez pitnej vody) by ste ako žiadateľ nesplnili uvedenú
podmienku poskytnutia pomoci. Časť A je možné robiť samostatne len za podmienky, že
výstupom projektu bude zabezpečenie zásobovania pitnou vodou.
7. Pripravujeme proces verejného obstarávania v súlade s podmienkami Výzvy na
predkladanie ŽoNFP OPLZ-PO6-SC611-2016-3.
a)
V rámcu skupiny oprávnených výdavkov „prípravná a projektová dokumentácia“
nám nie je jasné, či predmetom obstarávania (prieskumu trhu) je vypracovanie projektovej
dokumentácie pre hydrogeologický prieskum pre vybudovanie zdroja pitnej vody a
samostatný prieskum trhu na vypracovanie PD pre nový vodný zdroj, ktorý bude vychádzať
z hydrogeologického prieskumu, keďže sú to samostatné odbornosti a vyhotovujú to rôzni
projektanti.
b)
Je samotný prieskumný vrt oprávnený náklad?
c)
Ktorý benchmark je limitujúci? Benchmark na bežný meter príslušnej aktivity (A, B,
C), alebo maximálna výška príspevku na 1 osobu MRK?
a) V rámci oprávnených výdavkov „prípravná a projektová dokumentácia“ môže byť predmetom
obstarávania každá dokumentácia, ktorá je potrebná k vyhotoveniu zdroja pitnej vody a k
získaniu relevantných vyjadrení úradných autorít. V tomto prípade hydrogeologický prieskum ako
aj samotná projektová dokumentácia potrebná k stavebnému povoleniu. Pri výbere dodávateľa
je však potrebné postupovať v zmysle platnej legislatívy a odporúčaní Poskytovateľa NFP (napr.
Metodický pokyn CKO č. 14, ak relevantné).
b) Áno
c) V prílohe č. 9 výzvy je uvedené „Maximálne celkové oprávnené výdavky na projekt sú
ohraničené súčinom maximálnej výšky príspevku na 1 osobu MRK a počtom osôb MRK, ktorým sa
v dôsledku realizácie projektu zabezpečí prístup k pitnej vode.
Celkové oprávnené výdavky sú zároveň ohraničené benchmarkom stanoveným SO na technické
riešenie zabezpečenia prístupu k pitnej vode. V prípade rozdielnej výšky maximálnych celkových
oprávnených výdavkov projektu po ich výpočte na osobu MRK a výpočte prostredníctvom
benchmarku/finančného limitu, sú celkové oprávnené výdavky ohraničené nižšou vypočítanou
hodnotou.
8. Obec pripravuje žiadosť na aktivitu A. Výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov.
Vodovod sa bude realizovať v lokalite novej IBV v rómskej časti obce, kde sa nachádza 30
pozemkov – 6x obývaný RD, 10x vydané stavebné povolenie na RD, 14x zatiaľ voľné
pozemky.
Ako správne stanoviť počet osôb, ktorým sa zabezpečí prístup k pitnej vode?
Môžeme počítať s potenciálnym odberateľom (napr. 30 pozemkov x 4=120 osôb), alebo len
skutočným. Ak len skutočným, možno do doby naplnenia merateľného ukazovateľa počítať
aj následné monitorovanie, t.j. 5 rokov od výstavby?
V zmysle prílohy č. 6 výzvy:
„Maximálne celkové oprávnené výdavky na projekt sú ohraničené súčinom maximálnej výšky
príspevku na 1 osobu MRK a počtom osôb MRK, ktorým sa v dôsledku realizácie projektu
zabezpečí prístup k pitnej vode. Zabezpečením prístupu k pitnej vode sa rozumie zabezpečenie
hromadného zásobovania pitnej vody pre osoby MRK bez pitnej vody a zlepšenie prístupu k pitnej
vode pre osoby MRK zlepšením kvality vody alebo dostupnosťou existujúceho zdroja pitnej vody.“

Z popisu situácie je možné konštatovať, že projektom zabezpečujete prístup k vode pre RD v IBV v
rómskej časti obce pre osoby MRK, ktoré by bez realizácie projektu v predmetnej IBV nemali
zabezpečený prístup k vode.
Týmto napĺňate povinný merateľný ukazovateľ P0156 – Počet osôb MRK s prístupom k pitnej vode
v dôsledku realizácie projektu, ktorý je potrebné splniť k dátumu ukončenia realizácie projektu. To
znamená, že pre výpočet celkových oprávnených výdavkov projektu je potrebné započítať osoby z
MRK, ktoré k termínu ukončenia projektu sa budú môcť pripojiť v uvedenej IBV na vybudovaný
vodovod, nie tie, ktoré iba potenciálne v budúcnosti po ukončení projektu sa budú pripájať na
zrealizovaný vodovod.
Upozorňujeme, že je potrebné dodržať naplnenie zadefinovaných merateľných ukazovateľov.
Je potrebné, čo najlepšie špecifikovať v časti 7 ŽoNFP východiskovú situáciu, ako aj ostatné
vyžadované informácie, vrátane popisu súladu projektu s princípmi 3D popísanými v prílohe č. 10
výzvy.
V zmysle výzvy nie sú vodovodné prípojky a odbočenia oprávnenými výdavkami. Žiadateľ si tieto
výdavky môže zabezpečiť z vlastných alebo iných zdrojov žiadateľa. Z hľadiska zabezpečenia
prístupu k pitnej vode je oprávnené zrealizovanie výdajného stojana.
9.

Bude výstavba verejného vodovodu v obci oprávnená ak chceme realizovať v rámci obce časť
verejného vodovodu pre segregovanú osadu – cca 650 m potrubia, napojenie 20 rodinných
domov pre 120 osôb MRK s 3-5 vodomernými šachtami?
Terajší stav: v obci sa realizovala provizórna prípojka (časť obecného vodovodu) pre uvedenú
osadu v 70-tých rokoch bez meračov. Napojená je na verejný obecný vodovod. Prípojka (časť
obecného vodovodu) je už v havarijnom stave s častými poruchami v potrubí. Kapacitne
nepostačuje dostatočne zásobovať pitnou vodou uvedené rodinné domy a nespĺňa potreby
spomínaného počtu občanov.

Obec je oprávnená podať si projekt na aktivitu A. Výstavba a rozšírenie miestnych
vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody v prípade, ak sa prostredníctvom projektu dosiahne
buď zabezpečenie hromadného zásobovania pitnej vody pre osoby MRK bez pitnej vody, zlepšenie
prístupu k pitnej vode pre osoby MRK zlepšením kvality vody alebo dostupnosťou existujúceho zdroja
pitnej vody. Výzva nie je zameraná na rekonštrukciu existujúcich vodovodov/potrubných rozvodov,
ktoré v súčasnosti zabezpečujú zásobovanie pitnou vodou.
Vašu konkrétnu situáciu je potrebné dôkladne popísať v časti 7 formulára Žiadosti o NFP.
Pri výpočte celkových oprávnených výdavkov (COV) je potrebné vychádzať z prílohy č. 6 výzvy a tam
uvedených benchmarkov/finančných limitov.
Aplikácia B/FL na metre:
Spôsob realizácie

Benchmark

Finančný limit

A. Výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody
benchmark/fin. limit na m
650x250 €/m = 162 500 €
Aplikácia B/FL na osoby MRK:

250,00 EUR/m

287,50 EUR/m

Počet osôb MRK, ktorým sa v dôsledku
realizácie projektu zabezpečí prístup k pitnej
vode

Maximálna výška príspevku na 1 osobu MRK

50 – 74 osôb MRK

800 EUR / osoba MRK

75 – 99 osôb MRK

700 EUR / osoba MRK

100 – a viac osôb MRK

500 R / osoba MRK

120x500 = 60 000 €
V prílohe č. 9 výzvy, v podmienke poskytnutia príspevku č. 25 je uvedené „Maximálne celkové
oprávnené výdavky na projekt sú ohraničené súčinom maximálnej výšky príspevku na 1 osobu MRK a
počtom osôb MRK, ktorým sa v dôsledku realizácie projektu zabezpečí prístup k pitnej vode.
Celkové oprávnené výdavky sú zároveň ohraničené benchmarkom stanoveným SO na technické
riešenie zabezpečenia prístupu k pitnej vode. V prípade rozdielnej výšky maximálnych celkových
oprávnených výdavkov projektu po ich výpočte na osobu MRK a výpočte prostredníctvom
benchmarku/finančného limitu, sú celkové oprávnené výdavky ohraničené nižšou vypočítanou
hodnotou.
Vo Vašom prípade je max. výškou COV suma 60 000 €.
V zmysle výzvy nie sú vodovodné prípojky a odbočenia oprávnenými výdavkami. Z hľadiska
zabezpečenia prístupu k pitnej vode je oprávnené zrealizovanie výdajného stojana.

10. Musí byť pri vŕtanej studni pri podaní ŽoNFP dokladovaná kvalita vody (rozbor) a výdatnosť
prameňa? To znamená, že musím dať vyvŕtať hydrogeologický vrt a potom po zistení
parametrov vody musím ešte dať vyvŕtať studňu, alebo môžem tento hydrogeologický vrt
používať už ako studňu? Je to oprávnený výdavok?
Podmienky určuje legislatíva na základe toho, ako bude vŕtaná studňa využívaná. Pri hromadnom
zásobovaní pitnou vodou je rozbor kvality vody a výdatnosť prameňa prostredníctvom čerpacej
skúšky nutnosťou.
Aj vzhľadom na dôraz „nízkonákladových riešení“, ale samozrejme aj vzhľadom na logiku veci, je
možné a vhodné použiť hydrogeologický vrt pre dobudovanie studne.

11. K tomu, aby sme sprístupnili 60 – tim Rómom pitnú vodu výstavbou vodovodu, potrebujeme
prejsť trasu cca 500m, a až tak nasledujú v trase výstavby vodovodu spomínaní Rómovia. Na
tejto trase však sprístupnime vodovod aj ďalším 100 obyvateľom, no však nie Rómom. Moja
otázka znie:
Je nasledovný výpočet správny? 60 x 800€ = 48 000€, teda na vybudovanie sprístupnenie vody
potrebujeme vybudovať trasu vodovodného radu o dĺžke 500m, kde sprístupnime vodu 60-tim
Rómom. Maximálna možná výška dotácie v tomto prípade bude 48 000 €? Pokiaľ áno, zďaleka
nepostačuje táto suma na zhotovenie diela v uvádzanom rozsahu.
Áno, výpočet je správny.

V zmysle prílohy č. 6 výzvy je max. výška celkových oprávnených výdavkov vo Vašom prípade 60 x 800
€/osoba z MRK = 48 000 €.
Rozdiel medzi touto max. sumou NFP a celkovými výdavkami na zrealizovanie projektu musí znášať
obec z iných alternatívnych zdrojov.
Dovoľujem si Vás upozorniť na správnu identifikáciu osôb z MRK v zmysle definície zverejnenej
v rámci týchto FAQ k výzve na „vodu“ pod otázkou č.4.
12. Ak bude vypracovaná projektová dokumentácia “Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v osade
XY”, ktorá okrem stavebného objektu SO 01 Rozšírenie vodovodu bude obsahovať aj
samostatný stavebný objekt SO 02 Rozšírenie kanalizácie, a pre každý z týchto stavebných
objektov bude vypracovaný samostatný rozpočet, bude takúto projektovú dokumentáciu
možné plnohodnotne použiť pre účely podania žiadosti o získanie finančných prostriedkov v
rámci predmetnej výzvy?
Áno, PD môžete použiť pre účely výzvy OPLZ-PO6-SC611-2016-3.
V rámci oprávnených výdavkov bude SO akceptovať iba pomernú časť projektovej dokumentácie,
týkajúcu sa samostatného objektu SO 01 Rozšírenie vodovodu.
13. V súvislosti s prípravou Žiadosti o NFP, bude žiadateľ podávať žiadosť na výstavbu/dostavbu
obecného vodovodu pre MRK!
Otázka v súvislosti dokladovania povinnej prílohy č.12:
Vodovod bude potiahnutý cez obecné pozemky (tie vie žiadateľ zdokladovať LV), no ostatné
časti pozemku kde bude vedený vodovod, nie sú vo vlastníctve obce, ale obec má uzatvorené s
vlastníkmi pozemkov Dohody o užívaní majetku na predmetnú stavbu!
Poznamenávam, že žiadateľ má právoplatné stavebné povolenie na predmetnú stavbu z roku
2016, pričom zmluva o vecnom bremene sa bude uzatvárať až pri kolaudácii stavby.
Bude tým pádom stačiť doložiť k ŽoNFP stavebne povolenie s LV (vlastnícky vzťah obce) +
Súhlasy alebo Dohody o užívaní alebo nakoľko ide o väčší počet vlastníkov, môže obec
zdokladovať užívanie majetku na účely projektu jedným čestným prehlásením, že obec má
Dohody o užívaní majetku pre účely stavby s každým vlastníkom?
Na preukázanie podmienky poskytnutia príspevku č. 20 „Podmienka mať vysporiadané majetkovoprávne vzťahy a povolenia na realizáciu stavby“ je potrebné predložiť prílohu č. 12 ŽoNFP „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, zmluva o budúcej
zmluve o vecnom bremene a pod. v zmysle § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon)“.
Ustanovenie § 139 ods.1 Stavebného zákona:
(1) Pod pojmom "iné práva k pozemkom a stavbám" použitým v spojení "vlastnícke alebo iné práva k
pozemkom a stavbám na nich" sa podľa povahy prípadu rozumie
a) užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej zmluve
alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo
jej zmenu, 13)
b) právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou, 13a)
c) právo vyplývajúce z iných právnych predpisov, (napríklad zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o
zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri
majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a
vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
d) užívanie pozemku alebo stavby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vyplýva právo uskutočniť
stavbu alebo jej zmenu. 13c)
14. Obec ide robiť VO na hydrogeologický prieskum, výsledkom ktorého bude záverečná správa
potrebná na vodoprávne konanie. Je potrebné aj v tejto fáze uplatňovať sociálny aspekt vo
VO, alebo to stačí až pri výstavbe ?
Sociálny aspekt sa bude uplatňovať až vo fáze výstavby len pri stavebných prácach. Žiadateľ musí
postupovať v zmysle podmienky poskytnutia príspevku č. 27.
15. Bude obec potrebovať pri prevádzkovaní výdajného miesta nejaké oprávnenie na
prevádzkovaní vodného zdroja?
Žiadateľ je povinný zabezpečiť prevádzkovanie vodohospodárskej infraštruktúry. Prevádzkovaním
vodohospodárskej infraštruktúry sa zaoberá podmienka poskytnutia príspevku č. 30 (viď. Výzva resp.
príloha č. 9 výzvy).
16. Obec sa chce zapojiť do projektu prostredníctvom realizácie studní pre MRK. Studne by sa mali
vŕtať na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve súkromných osôb, ktoré tam žijú. Môže byť
projekt realizovaný ak súkromné osoby dajú do nájmu pozemok obci na 10 a viac rokov?
Odpoveď na otázku je kladná.
V zmysle podmienky poskytnutia príspevku je žiadateľ povinný predložiť nasledovnú prílohu:
Príloha č. 12 ŽoNFP:
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, zmluva o budúcej
zmluve o vecnom bremene a pod. v zmysle § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon)
Žiadateľ predkladá doklad preukazujúci vlastnícky alebo iný právny vzťah oprávňujúci žiadateľa užívať
všetky nehnuteľnosti, ktoré súvisia s realizáciou projektu a oprávnenie žiadateľa na týchto
nehnuteľnostiach realizovať stavbu.
Výpis z listu vlastníctva nie je starší ako 3 mesiace preukazujúci vlastnícke práva ku všetkým
nehnuteľnostiam na ktorých má byť realizovaný projekt a v prípade iných práv k nehnuteľnostiam
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).
Žiadateľ predloží v rámci tejto prílohy aj kópiu z katastrálnej mapy, s vyznačením nehnuteľností, ktoré
budú dotknuté realizáciou projektu, použiteľnú na právne úkony a ktorá ku dňu podania žiadosti o
NFP nie je staršia ako 3 mesiace.
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 výpis z listu vlastníctva k dotknutej nehnuteľnosti.
V prípade, ak list vlastníctva obsahuje plombu o zmene práva k nehnuteľnosti, žiadateľ predloží výpis
z informácii katastra nehnuteľností potvrdený miestne príslušným orgánom miestnej štátnej správy

na úseku katastra, z ktorého bude jednoznačne vyplývať, čoho sa zápis/zápisy uvedené na liste
vlastníctva týkajú.
17. Ako sa budú určovať laboratórne testy na vodu pri vŕtaní studní pre MRK? Musí to preplácať
obec, keď sa napríklad po vykonaní vrtu na laboratórne účely zistí, že dané miesto nie je
vhodné na vŕtanie studne?
V zmysle prílohy č. 6 výzvy „Zoznam skupín oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity“ sú
výdavky na laboratórne rozbory resp. testy vody oprávnené.
Viď strana 1 prílohy č. 6: Skupina 021 Stavby, prípravná a projektová dokumentácia
- vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v rozsahu realizačnej dokumentácie vrátane
autorského dozoru projektanta, geologická a geotechnická dokumentácia, hydrogeologická
dokumentácia, laboratórne rozbory vody, záverečný protokol/správa pre vydanie rozhodnutia
Ministerstva životného prostredia SR (vrátane čerpacích skúšok), inžinierske práce, ktoré zahŕňajú
zabezpečenie vstupných podkladov pre realizáciu stavby, dokumentácia skutočného vyhotovenia
stavby.
18. Obec by chcela rozšíriť verejný vodovod v rómskej časti obce v rámci výzvy na podporu
prístupu k pitnej vode. Keďže rómska časť obce je situovaná do kopca, bude potrebné do
projektu rozšírenia vodovodu zahrnúť aj automatické tlakové stanice pre zvýšenie tlaku vody.
Prístup k vode by obec chcela rómskym občanom zabezpečiť prostredníctvom výdajných
stojanov na vodu. Budú sa považovať automatické tlakové stanice a výdajné stojany za
oprávnený výdavok?
Vami uvedené tlakové stanice je možné považovať za oprávnené v prípade ich nevyhnutnosti na
zabezpečenie prístupu k pitnej vode pre MRK.
Samozrejme uvedené platí za dodržania benchmarkov a finančných limitov špecifikovaných v prílohe
č. 8 výzvy (časť B a C).
19. Ako mám postupovať keď máme v záujme sa zapojiť do výzvy, ale nevieme urobiť opis
predmetu zákazky, resp. opis výdajného systému na čipové karty? Poznáme len dve firmy,
ktoré disponujú takýmto výdajným systémom na čipové karty. Môžeme na webovej stránke
mesta oznámiť trhové konzultácie a zároveň priamo v oznámení požiadať o účasť v trhových
konzultáciách hospodárske subjekty teda tie dve firmy, ktoré vieme, že dodávajú takýto
tovar?
Žiadateľ uvádza, že na trhu existuje viac výdajných systémov pitnej vody na čipové karty. Z vyjadrenia
žiadateľa nie je zrejmé, či disponuje technickou špecifikáciou známych výdajných systémov pitnej
vody na čipové karty, resp. či sú technické špecifikácie známych výdajných systémov pitnej vody na
čipové karty verejne dostupné (napr. prostredníctvom webovej stránky výrobcov, predajcov,
informácií zverejnených v elektronickom kontraktačnom systéme alebo na stránke www.crz.gov.sk a
pod.).
V prípade, ak žiadateľ disponuje technickou špecifikáciou známych výdajných systémov pitnej vody
na čipové karty (napr. technický list, katalóg a pod.) alebo technické špecifikácie známych výdajných
systémov pitnej vody na čipové karty sú verejne dostupné podľa predchádzajúceho odseku, žiadateľ
môže opis predmetu zákazky, resp. opis výdajného systému na čipové karty vypracovať tak, aby
technická špecifikácia výdajného systému na čipové karty nebola diskriminačná a bola splniteľná
viacerými systémami.

V prípade, ak žiadateľ nedisponuje technickou špecifikáciou známych výdajných systémov pitnej vody
na čipové karty alebo technické špecifikácie známych výdajných systémov pitnej vody na čipové karty
nie sú verejne dostupné podľa druhého odseku, žiadateľ môže postupovať v súlade s § 25 zákona č.
343/2016 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“) a príslušnými
metodickými usmerneniami upravujúcimi oblasť prípravných trhových konzultácií. Základným
predpokladom správneho postupu verejného obstarávateľa je nevyhnutnosť zabezpečenia
transparentného a nediskriminačného postupu.
Účelom uskutočnenia prípravných trhových konzultácií je získanie takého opisu predmetu zákazky,
ktorý bude spĺňať požiadavky podľa § 42 zákona o verejnom obstarávaní a ktorý bude v súlade s
princípmi verejného obstarávania uvedenými v § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní (najmä s
princípom nediskriminácie). Takto získaný opis musí zabezpečiť čo najširšiu hospodársku súťaž.
20. Považuje sa vodovodná a elektrická prípojka za oprávnený výdavok?
V zmysle prílohy č. 6 výzvy sú domové prípojky neoprávneným výdavkom.
Odbočenia ako neoprávnený výdavok, sú myslené ako odbočenia z hlavnej vetvy vedúce k domovým
prípojkám, resp. k hraniciam pozemkov, kde by došlo k napojeniu jednotlivých nehnuteľností.
Elektrická prípojka je oprávnená v rámci aktivity budovania vŕtaných studní a realizácie úpravní
povrchovej vody.
21. Výdajný systém resp. automat chceme osadiť v stavebnom objekte, ktorý bude murovaný z
tvárnic o rozmeroch 2x2m. Odber bude umiestnený na vonkajšej stene stavebného objektu,
plus pod odberné miesto bude osadený stojan na nádobu. Bude sa považovať takýto
murovaný stavebný objekt aj so stropom za oprávnený výdavok? Pretože murovaný objekt má
dlhšiu životnosť ako plechový a je viac odolný proti zásahom minoritného obyvateľstva.
Výzva nestanovuje spôsob technickej realizácie novovybudovaného výdajného systému, preto aj
murovaná stavba tak ako ste ju opísali je oprávneným výdavkom, samozrejme za dodržania limitov
podľa prílohy č. 6.
22. V rámci prílohy č. 10 Povolenie na realizáciu projektu vydané príslušným povoľovacím
orgánom, žiadateľ v rámci tejto prílohy predkladá právoplatné stavebné povolenie, ktoré musí
byť platné (t.j. neuplynula doba jeho právoplatnosti) alebo právoplatné povolenie iného
príslušného orgánu na povolenie realizácie stavby v súlade s príslušnými právnymi predpismi,
ktorý je vyžadovaný na realizáciu konkrétnej stavby.
Pečiatka právoplatnosti na povolení na realizáciu musí byť do času podania ŽoNFP alebo bude
akceptovateľný dátum pečiatky právoplatnosti najneskôr do času výzvy na doplnenie ŽoNFP?
V zmysle Príručky pre žiadateľa (kap. 1, 1.1) "V prípade, ak na základe preskúmania ŽoNFP a jej
príloh vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti ŽoNFP alebo jej príloh, SO písomne vyzve
žiadateľa na doplnenie neúplných údajov, vysvetlenie nejasností alebo nápravu nepravdivých
údajov zaslaním výzvy na doplnenie dokumentov/údajov ŽoNFP."
Právoplatné stavebné povolenie (príloha č. 10 ŽoNFP) je jedna z príloh, ktorú si SO vyžiada vo výzve
na doplnenie v prípade jej nepredloženia alebo neúplnosti v ŽoNFP. V tomto prípade bude SO
akceptovať aj stavebné povolenie s dátumom právoplatnosti po dátume predloženia ŽoNFP.
Odporúčame však samozrejme predkladať všetky povinné prílohy ŽoNFP už v čase predloženia
samotnej ŽoNFP.

23. Je oprávneným výdavkom v rámci vybavenia aj výdavok súvisiaci so zakúpenými dobíjacími
kartami, ktoré sú súčasťou dodávky vybavenia v podobe elektronického kartového výdajného
zariadenia pre pitnú vodu?
V prípade, že sú karty, ako uvádzate, súčasťou výdajného zariadenia, bez ktorého by samotné
zariadenie nebolo funkčné, je výdavok oprávnený (viď príloha č. 6 výzvy: „výdajný systém (napr.
automatický výdajný systém s technológiou, prevodníkom k PC, snímačom pre nabíjanie čipov,
software, čipy; schránka systému vo vyhotovení antivandal)“.
24.Výstavbou výdajných miest obec zabezpečí prístup k pitnej vode približne pre 200 obyvateľov
rómskej komunity. Vzhľadom k uvedenému počtu je jedno výdajné miesto nepostačujúce.
Pokiaľ obec v rámci výzvy podá projekt na dve výdajné systémy, ktoré umiestni do spoločného
murovaného objektu, bude sa to považovať za dve výdajné miesta alebo za jedno výdajné
miesto. Vo výzve nie je zadefinovaná podmienka, aby výdajný systém bol osadený v
stavebnom alebo inom objekte. Z toho nám vyplýva, že každý výdajný systém by sa mal
považovať za samostatné výdajné miesto, tzn. dva výdajné systémy sú to dve výdajné miesta.
V prílohe č. 6 výzvy je uvedená definícia výdajného miesta: „za výdajné miesto je považované miesto,
kde je umiestnený napr. výtokový stojan pre uličné rozvody vody, automatický výdajný systém alebo
zariadenie podobnej funkcie. V závislosti od potrieb projektu môže byť vybudovaných aj viac
výdajných miest.“
V prílohe č. 6 výzvy sa uvádza:
Výstavba výdajných miest - zemné a výkopové práce, nevyhnutné rúrové vedenie, armatúry, revízne
šachty, spätná úprava pozemných komunikácií (len v nutnom rozsahu), stavebné práce nutné na
úpravu okolia výdajného miesta spevnenými plochami a zariadeniami na odvod vody, prípadne iné
stavebné práce, elektrická prípojka;
- benchmark (výdajné miesto – 1 ks) je 17 000,00 EUR/projekt
- fin. limit (výdajné miesto – 1 ks) je 19 550,00 EUR/ projekt
- benchmark (výdajné miesto – 2 ks a viac) je 34 000,00 EUR/projekt
- fin. limit (výdajné miesto – 2 ks a viac) je 39 100,00 EUR/ projekt
Vybavenie - výdajný systém (napr. automatický výdajný systém s technológiou, prevodníkom k PC,
snímačom pre nabíjanie čipov, software, čipy; schránka systému vo vyhotovení antivandal);
Finančný limit na vybavenie:
- max. 10 000,00 EUR s DPH v prípade jedného výdajného miesta
- max. 15 000,00 EUR s DPH v prípade dvoch a viacerých výdajných miest
Na základe popisu vášho projektového zámeru je možné konštatovať, že budujete jedno výdajné
miesto, s ktorým súvisia všetky potrebné stavebné práce (BM 17 000 €/FL 19 550 €) s 2 výdajnými
systémami (FL na vybavenie 10 000 €).
Cieľom výzvy je zlepšiť prístup k pitnej vode, čo znamená aj zabezpečenie prístupu čo najbližšie k
obydliam cieľovej skupiny. Vo vašom prípade preto možno stojí za zváženie, či nie je možné
vybudovať 2 výdajné systémy samostatne v rámci 2 samostatných výdajných miest, čo
pravdepodobne umožní lepší/bližší prístup k vode pre celú komunitu MRK.
25. Vybavenie jedného výdajného miesta vo výške max. 10 000 EUR s DPH je súčasťou
benchmarku 17 000 EUR na projekt v prípade budovania jedného výdajného miesta?

Áno, vybavenie do výšky max. 10 000 € je súčasťou benchmarku 17 000 € v prípade jedného
výdajného miesta.
26. Otázka v rámci vyššie uvedenej výzvy k automatickým tlakovým staniciam pre zvýšenie tlaku
vody:
- v prípade, ak by automatické tlakové stanice (nevyhnutné pre zvýšenie tlaku vody) nám boli
uznané v projekte ako oprávnený výdavok, ich hodnota by mala byť súčasťou benchmarku?
- je možné v rámci tejto výzvy podať projekt len na výstavbu automatickej tlakovej stanice (bez
vybudovania výdajného miesta), pre časť občanov MRK, ktorí v súčasnosti už odoberajú pitnú
vodu z existujúcich rozvodov VVS, ale z dôvodu nízkeho tlaku vody je problém s kvalitnou
dodávkou vody hlavne pre koncových odberateľov vody v nájomných sociálnych bytoch?
V prípade uznania automatických tlakových staníc za oprávnené výdavky v prípade realizácie aktivity
„A. Výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody“, musia byť tieto
výdavky súčasťou benchmarku/ finančného limitu, ktorý je stanovený pre tento prípad na jednotku
dĺžky trasy miestneho potrubného rozvodu pitnej vody/ vodovodu (m).
V prípade, ako naznačujete, ak by predmetom projektu bolo iba namontovanie automatických
tlakových staníc na existujúce rozvody vody, táto aktivita nie je samostatne vo výzve oprávnená,
nakoľko žiadateľ by nevedel napočítať benchmark/ finančný limit na celkové oprávnené výdavky z
vyššie uvedeného dôvodu.
27. Mesto pripravuje žiadosť o NFP na aktivitu A. Mesto má v rómskej osade zriadený výdajný
stojan na princípe časovača, ktorý je poškodený. Mesto chce požiadať o NFP na zriadenie
nového výdajného systému na čipové karty na mieste existujúceho výdajníka. Je náhrada
existujúceho výdajného stojana oprávneným výdavkom?
Pre umiestnenie nového výdajného stojanu chce mesto vyhotoviť murovanú stavbu so
sedlovým zastrešením max. rozmerov 3x3 m, ktorá bude mať funkciu ochrany pred
poveternostnými vplyvmi. Do murovaného objektu je potrebné priviesť elektrické vedenie na
napojenie výdajníka, vyhotoviť osvetlenie a kamerový systém. Je samotná murovaná stavba so
všetkým menovaným príslušenstvom oprávneným výdavkom?
V zmysle podmienky poskytnutia príspevku č. 22 výzvy „Zabezpečením prístupu k pitnej vode sa
rozumie zabezpečenie hromadného zásobovania pitnou vodou pre osoby MRK bez pitnej vody a
zlepšenie prístupu k pitnej vode pre osoby MRK zlepšením kvality vody alebo dostupnosti
existujúceho zdroja pitnej vody ...“.
V žiadosti o NFP v časti 7.1, 7.2, 7.3 je potrebné v zmysle uvedenej podmienky komplexne a podrobne
popísať ako vaše projektové aktivity resp. navrhnuté technické riešenie zlepší prístup k pitnej vode
oproti súčasnému stavu alebo zlepší dostupnosť existujúceho zdroja pitnej vody.
V prípade, že z popisu Žiadosti o NFP bude jednoznačne vyplývať, že v lokalite nie je v súčasnosti
zabezpečený prístup k pitnej vode resp. vybudovaním nového výdajného stojana popri už
existujúcom poškodenom sa zlepší prístup k pitnej vode, je vybudovanie nového výdajného miesta
oprávneným výdavkom.
Vybudovanie výdajného miesta formou murovanej stavby s uvedeným príslušenstvom je
oprávneným výdavkom za dodržania benchmarkov uvedených v prílohe č. 6 výzvy (časť B, str. 4).
28. Prosím o upresnenie NACE projektu v žiadosti o NFP. Je správny nasledovný NACE: 36001 Zber,
úprava a dodávka pitnej a úžitkovej vody?

Vami vybrané NACE je správne.
SK NACE na projekt je informatívneho charakteru, slúži pre štatistické údaje EUROSTATU.
36.00.1 Zber úprava a dodávka pitnej a úžitkovej vody – žiadateľ použije pri spôsobe realizácie C
alebo A alebo kombinácii C s A
Táto podtrieda zahŕňa:
- čistenie vody pre účely dodávky pitnej a úžitkovej vody
- rozvod pitnej a úžitkovej vody potrubím, vozidlami alebo inými prostriedkami
resp.
42.21.0 Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny – žiadateľ použije pri spôsobe realizácie B alebo A
alebo kombinácii B s A
Táto trieda zahŕňa:
– výstavbu objektov inžinierskych stavieb pre:
• diaľkové alebo miestne potrubia
• výstavbu vodovodného potrubia a kanálov
• zavlažovacie systémy (kanály)
• rezervoáre
– výstavbu:
• kanalizačných systémov vrátane opravy
• čističiek odpadových vôd
• čerpacích staníc
Táto trieda tiež zahŕňa:
– vŕtanie vodných studní
29. Konkrétne v meste máme jednu bytovú jednotu s 12 bytmi a 16 rodinami (85 ľudí). Bytovka sa
nachádza v okrajovej časti mesta (v intraviláne). Byty nie sú vo vlastníctve mesta, ale v
osobnom vlastníctve rodín. Táto bytovka je už cca 10 rokov odpojená od pitnej vody z dôvodu
vysokých dlhov. Okrem tejto bytovky sa v tejto lokalite nachádzajú aj obydlia (chatrče, rodinné
domy) bez zavedenej pitnej vody.
Otázka znie, či je možné v rámci tejto výzvy umožniť týmto občanom prístup k pitnej vode
(napríklad formou výdajných automatov na pitnú vodu). Jediným zdrojom vody je pre týchto
obyvateľov prameň vyvierajúci v blízkosti tejto lokality, voda je však označená ako nepitná.
Prosím o usmernenie a radu, akým spôsobom by sme sa mohli zapojiť do tejto výzvy a tak
zabezpečiť pitnú vodu pre našich obyvateľov.
Cieľom výzvy je sprístupniť pitnú vodu obyvateľom MRK, čo je aj cieľom vášho popísaného
projektového zámeru.
V podmienke poskytnutia príspevku č. 22 sa uvádza: „Zabezpečením prístupu k pitnej vode sa
rozumie zabezpečenie hromadného zásobovania pitnou vodou pre osoby MRK bez pitnej vody a
zlepšenie prístupu k pitnej vode pre osoby MRK zlepšením kvality vody alebo dostupnosťou
existujúceho zdroja pitnej vody. Žiadateľ je povinný pre osoby MRK zabezpečiť nepretržitý prístup k
pitnej vode počas obdobia udržateľnosti projektu. Hromadné zásobovanie znamená zásobovanie
pitnou vodou z verejného vodovodu alebo z vodárenského zdroja, ktorý zásobuje najmenej 50 osôb a
spĺňa požiadavky na kvalitu pitnej vody stanovené nariadením vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa
ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú
spotrebu.“
Vybudovanie výdajných miest je oprávneným výdavkov (viď. Príloha č. 6 výzvy).

Spomínate vlastnícky vzťah k bytom. Predpokladáme, že výdajné miesta/automaty budú realizované
na pozemkoch, ktoré bude žiadateľ vedieť vydokladovať a dané výdajné miesto/a bude dostupné
širokej verejnosti.
V tejto súvislosti prílohe č. 12 žiadosti o NFP žiadateľ predkladá „... doklad preukazujúci vlastnícky
alebo iný právny vzťah oprávňujúci žiadateľa užívať všetky nehnuteľnosti, ktoré súvisia s realizáciou
projektu a oprávnenie žiadateľa na týchto nehnuteľnostiach realizovať stavbu.“
30. Je v rámci výzvy možné požiadať o NFP na vybudovanie vodojemu/zásobníka na pitnú vodu?
Vybudovanie vodojemu resp. zásobníka na pitnú vodu nie je v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2016-3
oprávnené.
31. Na mieste realizácie plánovaného výdajného miesta je už urobená vodovodná prípojka. Ide
iba o vybudovanie výdajného miesta + elektrická prípojka. Výdajné miesto by slúžilo pre 20
občanov, ktorí majú aj trvalý pobyt + 6 bez trvalého pobytu. Je možné podať ŽONFP aj pri
takomto počte príslušníkov MRK?
V zmysle prílohy č. 6 výzvy je oprávnené vybudovanie výdajného miesta (vrátane elektrickej prípojky)
napojeného na existujúce rozvody vody.
V zmysle podmienky poskytnutia príspevku č. 22 „Hromadné zásobovanie znamená zásobovanie
pitnou vodou z verejného vodovodu alebo z vodárenského zdroja, ktorý zásobuje najmenej 50 osôb a
spĺňa požiadavky na kvalitu pitnej vody stanovené nariadením vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa
ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú
spotrebu.“ Túto podmienku na základe vami uvedeného počtu 26 osôb momentálne nespĺňate a je
predpoklad, že počet 50 osôb nebude dodržaný ani po zrealizovaní vybudovania výdajného miesta.
32. Prosíme Vás o vyjadrenie k predmetnej výzve (zlepšenie prístupu k pitnej vode pre MRK),
pretože máme možnosť zabezpečiť lepší prístup k pitnej vode pre MRK prostredníctvom
vodomeru priamo do bytov. V jednom bytovom dome sa nachádzajú 4 byty (sú vo vlastníctve
mesta), ktoré majú a používajú WC toalety a práčky.
Vodomery by boli umiestnené napr. do vnútra „stupačky“, z vonku by sa nachádzal displej, ku
ktorému by prikladal obyvateľ MRK čipovú kartu, ktorá by bola nabitá napr. na 5 000l vody. V
momente ak by priložil čipovú kartu k displeju, nabitý kredit na čipovej karte sa nahrá k
vodomeru a zoberie si toľko vody, koľko potrebuje a má zaplatené.
Môžeme takýto systém zaviesť do bytových domov? Bude to v súlade s podmienkami výzvy?
Pretože takýto systém si nevyžaduje zásah stavebných prác, nakoľko postačí namontovať
vodomer a zaškoliť personál na ovládanie technológie nabíjania čipových kariet.
V zmysle podmienky poskytnutia príspevku č. 22 výzvy „Zabezpečením prístupu k pitnej vode sa
rozumie zabezpečenie hromadného zásobovania pitnou vodou pre osoby MRK bez pitnej vody a
zlepšenie prístupu k pitnej vode pre osoby MRK zlepšením kvality vody alebo dostupnosti
existujúceho zdroja pitnej vody ...“.
V žiadosti o NFP v časti 7.1, 7.2, 7.3 je potrebné v zmysle uvedenej podmienky komplexne a podrobne
popísať ako vaše projektové aktivity resp. navrhnuté technické riešenie zlepší prístup k pitnej vode
oproti súčasnému stavu, keď síce prístup k vode existuje, ale súčasné riešenie je nevyhovujúce.
V tejto súvislosti prosím venujte pozornosť aj podmienke č. 28, ktorej splnenie je potrebné v ŽoNFP
popísať v zmysle prílohy č. 10 výzvy (súlad s 3D princípmi).

33.

Rada by som s Vami odkonzultovala nasledovnú záležitosť ohľadom podmienky uplatnenia
sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní? Podmienka kladie dôraz aby pri realizácií
stavebných prác bola zamestnaná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (zákonníka práce)
minimálne jedna nezamestnaná osoba z prostredia MRK s dôrazom na dlhodobo
nezamestnané osoby MRK.
Otázka:
1.
Ako sa zhotoviteľ diela preukáže, že spĺňa podmienku sociálneho aspektu vo
verejnom obstarávaní?
2.
Ako bude prebiehať kontrola splnenia tejto podmienky (uplatnenie sociálneho
aspektu) Riadiacim orgánom?

1. V zmysle definovania PPP č. 27 v prílohe č. 9 výzvy „Úspešný žiadateľ v postavení prijímateľa
zmluvne zaviaže zhotoviteľa, že na dobu realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č.
311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne jednu nezamestnanú osobu z prostredia MRK s dôrazom
na dlhodobo nezamestnané osoby MRK.“
V zmysle vzoru Zmluvy zverejnenej na http://www.minv.sk/?metodicke-dokumenty (príloha č. 1, čl.
3, bod 25 – v zmysle komentára text platný pre výzvu na vodu):
Prijímateľ zmluvne zaviaže zhotoviteľa, že na dobu realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona
č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne jednu osobu spĺňajúcu kumulatívne nasledovné
predpoklady: a) patrí k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň b) je nezamestnaná, pričom
uprednostnená bude dlhodobo nezamestnaná osoba.
Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa písm. a) a b) vyššie sa preukáže čestným
vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite a
relevantným potvrdením príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení uchádzača do
evidencie dlhodobo nezamestnaných, ak relevantné.
Prijímateľ je povinný zaviazať zhotoviteľa na preukázanie splnenia povinnosti zhotoviteľa zamestnať
minimálne jednu osobu spĺňajúcu predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie, a to predložením
dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a
podobne, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie a potvrdenia z príslušného Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny, ak relevantné). Prijímateľ je povinný následne predložiť tieto
dokumenty Poskytovateľovi.
2. Kontrola naplnenia SA vo VO bude prebiehať jednak na úrovni kontroly dokumentácie k VO
(Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, resp. Výzvy na predkladanie ponúk, kde v časti
„Doplňujúce informácie“ a do Súťažných podkladov v časti „Zmluva o dielo“ uvedie prijímateľ
informácie o aplikácii sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní, vrátane povinnosti zhotoviteľa
zamestnať minimálne jednu nezamestnanú osobu z prostredia MRK, s dôrazom na dlhodobo
nezamestnané osoby MRK), ako aj prostredníctvom dokumentov uvedených v poslednom odseku
odpovedi 1 vyššie. Uplatnenie SA vo VO bude kontrolované aj vo fáze monitorovania projektu a
prípadnej kontroly na mieste.

