
 

Výzva: dobudovanie pozemných komunikácií (cesty2) 
 (výzva OPLZ-PO6-SC611-2021-2) 

 
Alokácia: 10 000 000 Eur (zdroje EÚ)  

Spolufinancovanie: 5% 
Oprávnení žiadatelia: obce z Atlasu RK 2013 alebo 2019 
 

Celkové oprávnené výdavky ŽoNFP: 

min. COV: nestanovuje sa 

max. COV: 3 000 000,00 Eur 

Uzavretie kôl: 

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola  – 14.01.2022 
Uzavretie 2. hodnotiaceho kola  – 28.02.2022 

 

Zameranie výzvy: 

Podpora bude zameraná na: 

- výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácii pre motorové vozidlá,   

- rekonštrukcia vrstiev vozovky (výmena podkladnej a obrusnej), 

- výstavba a rekonštrukcia chodníkov pre peších alebo peších a  cyklistov, 

- výstavba a rekonštrukcia lávok pre peších alebo peších a cyklistov, a mostných objektov pre 

motorové vozidlá, 

- výstavba a rekonštrukcia upokojených komunikácii1 (spevnených plôch), ako súčasť vyššie 

uvedených podporených objektov/ objektu, 

- výstavba verejného osvetlenia2, 

- nevyhnutné odstavné plochy (bezodplatné) pre motorové vozidlá, ako súčasť podporenej 

infraštruktúry – oprávnené iba pri objektoch slúžiacich širokej verejnosti 

 

Upozornenie: 

Výška COV je ohraničená hodnotou za projekt podľa počtu obyvateľov MRK , ktorým sa v dôsledku 
realizácie projektu zlepšili podmienky bývania prostredníctvom základnej technickej infraštruktúry za 

podmienky dodržania ďalších hodnôt (benchmarkov/finančných/percentuálnych limitov) – viď. Príloha 
č.6 výzvy.  

 

Cieľ je zlepšiť dostupnosť služieb pre obyvateľov MRK v rómskych osídleniach . Výstupom musí byť 

zabezpečenie spojenia osídlenia MRK s pozemnou komunikáciou vedúcou k jednej alebo viacerým 

nasledovným službám:  

 vzdelávacia inštitúcia (napr. škola, škôlka), 

 zariadenie poskytujúce ambulantnú formu sociálnej služby (napr. komunitné centrum, 

centrum hygieny, nízkoprahové denné centrum), 

 úrad alebo inštitúcia verejnej alebo štátnej správy (napr. obecný úrad, kultúrny dom, úrad 

práce, sociálnych vecí a rodiny, knižnica a pod.), 

 obecný/mestský podnik, sociálny podnik zamestnávajúci obyvateľov z MRK, 

 pošta, 

                                                             
1 Ide o pešie a obytné zóny, zmiešanú dopravu vozidiel chodcov a  cyklistov a pod. 
2 Rekonštrukcia existujúceho verejného osvetlenia nie je oprávnená  



 

 zdravotnícke zariadenie a lekáreň, 

 zastávka/ stanica hromadnej dopravy, 

 kostol, 

 cintorín vrátane domu smútku, 

 potraviny (zahŕňa aj mäsiarstvo, pekáreň, zelovoc), 

 detské alebo športové ihrisko, ktoré je funkčné a využívané, 

 zberný dvor 

pričom tieto služby musia byť využívané aj obyvateľmi z MRK.  

 

Benchmarky a finančné limity: 

Oprávnený výdavok na stavebné práce 

s DPH 
Benchmark Finančný limit 

Pozemné komunikácie (cesty, 
chodníky)3 

Vypočítaný súčet hodnôt 

benchmarkov za 
jednotlivé typy 

pozemných komunikácií 

podľa písmen A až C 
nižšie4 Vypočítaná hodnota 

benchmarku zvýšená o 30 % 
 

(vzorec: hodnota 
benchmarku x 1,30) 

A) Pozemné komunikácie5 (cesty)  

novostavba, rekonštrukcia 
115,00 EUR/m2 

B) Pozemné komunikácie5 

(chodníky) 

novostavba 

115,00 EUR/m2 

C) Pozemné komunikácie5 

(chodníky) 

rekonštrukcia  

100,00 EUR/m2 

Pozemné komunikácie5 (cesty)  
Rekonštrukcia - výmena povrchu 

(podkladná a obrusná vrstva vozovky)  

70,00 EUR/m2 - 

Mostné objekty6 (mosty, lávky) 
Novostavba 

1490,00 EUR/ m2 2085,00 EUR/m2 

Mostné objekty6 (mosty, lávky) 

novostavba 
typ nosnej konštrukcie - presypaný 

1200,00 EUR/ m2 1680,00 EUR/m2 

Mostné objekty6 (mosty, lávky) 

Rekonštrukcia 
1790,00 EUR/ m2 2515,00 EUR/ m2 

Mostné objekty6 (mosty, lávky) 
hlavné zameranie rekonštrukcie - 

mostný zvršok7 

615,00 EUR/ m2 - 

Verejné osvetlenie8 
Novostavba 

115,00/m - 

                                                             
3 V procese hodnotenia projektu sa bude oprávnenosť výdavkov za predmetné stavebné dielo posudzovať ako celok. To znamená, že hodnoty 
benchmarkov, resp. finančných limitov na plochu (m2) povrchu spevnenej komunikácie sa posudzujú dohromady ako celok za stavebné dielo 
podľa jednotlivých typov podľa písmen A až C v tabuľke, nie jednotlivo. 
4 Príklad: žiadateľ plánuje rekonštruovať 750 m2 cesty (A) a 100 m2 chodníka (C). Výpočet: 750m2 x 110€ + 100m2 x 95€ = 82 500+9 500 =  
92 000€, čo je hodnota benchmarku pre oprávnený výdavok Pozemní komunikácie (cesty, chodníky) 
5 m2 – plocha povrchu spevnenej komunikácie 
6 Plocha mosta je súčin celkovej dĺžky mosta a  šírky mosta – viď STN 73 6200/b Mostné názvoslovie 
7 Rekonštrukcia zvršku – výmena asfaltových vrstiev, izolácií, ríms, zvodidiel, zábradlí, mostných záverov a  pod. 
8 Dĺžka pokrytia komunikácie verejným osvetlením 



 

 

Oprávnenými výdavkami sú aj: napr. stavebné práce, rezerva, projektová dokumentácia, stavebný 

dozor, externý a interný manažment, proces VO – v zmysle prílohy č.6 výzvy  

 

Počet podporených osôb MRK9, ktorým sa 

v dôsledku realizácie projektu zabezpečí prístup 
k zlepšeným podmienkam bývania 

prostredníctvom základnej technickej 
infraštruktúry 

Maximálna výška COV  

50 - 99 osôb MRK 300 000,00 EUR 

100 - 199 osôb MRK 500 000,00 EUR 

200 – 349 osôb MRK 1 000 000,00 EUR 

350 – 499 osôb MRK 1 500 000,00 EUR 

500 – 749 osôb MRK 2 000 000,00 EUR 

750 – 1099 osôb MRK 2 500 000,00 EUR 

1100 – a viac osôb MRK 3 000 000,00 EUR 

 

Bližšie info k výzve: 

https://www.minv.sk/?OPLZ , emailová adresa: metodika.imrk@minv.sk 

tel.kontakt: 02/509 45 117, 02/509 45 116, 02/509 45 112 

Informačno-poradenské centrá pre EŠIF: https://euroinfo.sk/  

                                                             
9  V prípade, ak žiadateľ predkladá viac projektov v rámci výzvy v tom istom osídlení (podporené tie isté osoby  MRK), pre posúdenie 

maximálnej výšky COV, sa do celkového počtu podporených osôb MRK počítajú tieto osoby iba raz. Nedochádza k ich spočítaniu, nakoľko 
sa jedná o tie isté osoby.  
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