
 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Miestna akčná skupina Bodva 
 
 

vyhlasuje 
 
 

V Ý Z V U 
 

na predkladanie ţiadostí o poskytnutie príspevku 
 

v znení aktualizácie č. 4 
 
 
 

kód výzvy: IROP-CLLD-Q072-512-004 
 

 

Odstránené: 3
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1. Formálne náleţitosti 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”) 

Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou 

Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného 

komunitou 

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udrţateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými 

centrami a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných 
infraštruktúrach 

Aktivita: D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení 

Schéma pomoci:  neaplikuje sa 

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”) 

1.1. Identifikácia MAS 

Názov: Miestna akčná skupina Bodva 

Sídlo: Cestice 89 
 044 71 Cestice 

1.2. Dĺţka trvania výzvy 

Dátum vyhlásenia: 3. 3. 2020 

Dátum uzavretia:  MAS uzavrie výzvu na predkladanie ţiadostí o poskytnutie príspevku (ďalej 
len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na 
výzvu. MAS zverejní informáciu o plánovanom uzavretí výzvy na svojom 
webovom sídle https://www.masbodva.sk/index.php/vyzvy/ a v spolupráci 
s Riadiacim orgánom pre IROP (ďalej len „RO“) zabezpečí jej zverejnenie na 
webovom sídle RO www.mirri.gov.sk. Oznámenie o plánovanom uzavretí 
výzvy bude zverejnené najneskôr mesiac pred plánovaným dátumom 
uzavretia výzvy. Moţnosť uzavretia výzvy nie je obmedzená konečnými 
termínmi jednotlivých hodnotiacich kôl. 

1.3. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu  

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 195 466,00 EUR.  

MAS je oprávnená kedykoľvek v priebehu trvania výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných 
prostriedkov vyčlenených na výzvu. Prípadná zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov 
alokovaných na výzvu, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny bude zverejnená na webovom sídle MAS 
a RO. Rovnako bude na webovom sídle MAS počas trvania výzvy zverejnená informácia o: 

a. výške ţiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení kaţdého hodnotiaceho kola – 

teda výška ţiadaného príspevku (po ukončení moţnosti predkladať ţiadosti do príslušného 
hodnotiaceho kola) v ţiadostiach o poskytnutie príspevku (ďalej aj ŢoPr), o ktorých ešte 
MAS nerozhodla o ich schválení alebo neschválení 

b. aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na 

výzvu (po ukončení schvaľovania ţiadostí v kaţdom hodnotiacom kole), t.j. indikatívna 

Odstránené: ¶
044 71

https://www.masbodva.sk/index.php/vyzvy/
https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/clld/vyzvy-mas/index.html
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výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu zníţená o hodnotu uţ schválených 
príspevkov. 

1.4. Financovanie projektu 

Príspevok na financovanie projektov v rámci tejto výzvy (vyjadrený ako percento z celkových 
oprávnených výdavkov) je poskytovaný maximálne vo výške 95 %. Výška spolufinancovania 
ţiadateľa je minimálne 5 %. 

Príspevok na projekt sa vypláca systémom: 

- refundácie, 
- predfinancovania, 
- kombinácie refundácie a predfinancovania. 

Výzvou definované systémy financovania sú určené pre všetky typy oprávnených ţiadateľov. 

Systém financovania bude zakotvený v zmluve o poskytnutí príspevku v zmysle podmienok 
definovaných vo výzve. 

Systém refundácie 

Pri systéme refundácie sa finančné prostriedky príspevku preplácajú v pomere stanovenom na 
projekt na základe skutočne vynaloţených oprávnených výdavkov, tzn. ţe ţiadateľ (v tom čase 
uţívateľ) je povinný realizovať výdavky najskôr z vlastných/úverových zdrojov a tie mu budú 
následne refundované (preplatené) v pomernej výške spolufinancovania príspevku na jeho účet 
uvedený v zmluve o poskytnutí príspevku. 

Systém predfinancovania 

Pri systéme predfinancovania sa ţiadateľovi (v tom čase uţívateľovi) vypláca príspevok na základe 
ním predloţených a ešte neuhradených účtovných dokladov preukazujúcich oprávnené náklady 
súvisiace s projektom a to v pomernej výške spolufinancovania príspevku na jeho účet uvedený 
v zmluve o poskytnutí príspevku. Následne je ţiadateľ (v tom čase uţívateľ) povinný zúčtovať 
(preukázať) pouţitie prostriedkov na úhradu príslušných účtovných dokladov. V tejto súvislosti 
upozorňujeme ţiadateľov na skutočnosť, ţe v prípade identifikácie nedostatkov pri predkladaní 
ţiadostí o platbu, na základe ktorých má byť uţívateľovi vyplatený príspevok, resp. jeho časť, 
môţe dôjsť k oneskorenému vyplateniu príspevku, čo môţe mať negatívny vplyv na schopnosť 
uţívateľa uhradiť svojej záväzky voči dodávateľovi v lehote splatnosti. 

Kombinácia refundácie a predfinancovania 

Kombináciu je oprávnený vyuţiť kaţdý oprávnený ţiadateľ, ak je oprávnený na pouţitie oboch 
systémov financovania podľa vyššie uvedených podmienok. 

1.5. Schvaľovací proces ţiadosti o príspevok 

Ţiadateľ môţe predloţiť ţiadosť o poskytnutie príspevku (ďalej len „ŢoPr“) kedykoľvek od 
vyhlásenia výzvy aţ do uzavretia výzvy. Doručením ŢoPr na adresu uvedenú vo výzve začína 
proces schvaľovania ŢoPr, ktorý zahŕňa: 

a) administratívne overenie, 
b) odborné hodnotenie,  
c) výber a  
d) revízne postupy.  

Celý proces schvaľovania ŢoPr je popísaný v kapitole 5 tejto výzvy. 

Schvaľovanie ŢoPr prebieha systémom tzv. hodnotiacich kôl. Moţnosť priebeţného predkladania 
ŢoPr nie je obmedzená stanovenými konečnými termínmi jednotlivých hodnotiacich kôl. 

S cieľom optimalizovať proces schvaľovania ŢoPr má MAS právo počas trvania výzvy 
aktualizovať termíny uzavretia jednotlivých hodnotiacich kôl, resp. upraviť interval ich 
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uzatvárania. Aktualizácia termínov hodnotiacich kôl predstavuje zmenu formálnych 
náleţitostí výzvy a MAS zverejňuje túto informáciu na svojom webovom sídle a zároveň 
zabezpečí zverejnenie informácie o zmene na webovom sídle RO. 

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl: 

Uzavretie hodnotiaceho kola 

1 2 3 4 5 6 7 8 n 

3.6.2020 3.9.2020 3.12.2020 3.3.2021 3.6.2021 3.9.2021 3.12.2021 3.3.2022 

Ďalšie hodnotiace kolá 
budú uzatvárané 

v intervale jedného 
mesiaca od 

predchádzajúceho 
hodnotiaceho kola a to 

vţdy k 3. dňu 
príslušného mesiaca. 

Ak uzavretie hodnotiaceho kola pripadne na deň pracovného pokoja, povaţuje sa za termín 
uzavretia hodnotiaceho kola prvý nasledujúci pracovný deň. 

Ţiadateľ je o výsledku schvaľovania ŢoPr informovaný prostredníctvom oznámenia MAS 
o schválení, resp. neschválení ŢoPr. 

ŢoPr budú vyhodnocované v rámci jednotlivých hodnotiacich kôl výzvy, v ktorých budú predloţené. 
V prípade, ak na základe preskúmania ŢoPr (a jej príloh) vzniknú pochybnosti o jej pravdivosti 
alebo úplnosti, MAS zašle ţiadateľovi Výzvu na doplnenie ŢoPr, čím poskytne ţiadateľovi moţnosť 
v stanovenej lehote odstrániť nedostatky dokumentácie ŢoPr. ŢoPr a jej prílohy musia byť 
pravdivé, úplné a predloţené najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náleţitostí ŢoPr v zmysle 
Výzvy na doplnenie chýbajúcich náleţitostí ŢoPr. Doplnené náleţitosti sa stávajú súčasťou 
predloţenej ŢoPr. 

 

2. Podmienky poskytnutia príspevku 

Podmienky poskytnutia príspevku predstavujú súbor podmienok overovaných v procese 
schvaľovania ŢoPr, ktoré musí ţiadateľ splniť na to, aby mu bol schválený príspevok. 

Príspevok sa poskytuje v súlade so zmluvou o príspevku. 

V nasledujúcej časti sú uvedené kategórie podmienok poskytnutia príspevku, znenie a popis 
podmienok poskytnutia príspevku, vrátane spôsobu ich preukazovania zo strany ţiadateľa  a 
spôsobu overenia zo strany MAS. 

Pokiaľ sa podmienky poskytnutia príspevku preukazujú prostredníctvom príloh, je opis týchto príloh 
uvedený v časti 3. 

2.1. Oprávnenosť ţiadateľa 

1. Právna forma 

Opis podmienky: 

Oprávnenými ţiadateľmi sú: 

a) obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s počtom obyvateľov do 20 000 (vrátane), 
b) zdruţenia obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
c) občianske zdruţenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o zdruţovaní občanov, 
d) neziskové organizácie podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich 

všeobecne prospešné sluţby, 
e) cirkvi a náboţenské spoločnosti registrované podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode viery 

Odstránené: o 

Odstránené: príspevok
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a postavení cirkví a náboţenských spoločností v znení neskorších predpisov. 

Zároveň osoba konajúca v mene oprávneného ţiadateľa, ak je odlišná od štatutárneho orgánu 
ţiadateľa, musí byť riadne splnomocnená na výkon predmetných úkonov. 

Forma preukázania: 

V prípade právnej formy (vrátane oprávnených osôb): Informácie uvedené ţiadateľom vo formulári ŢoPr 
V prípade splnomocnenej osoby: Osobitná príloha ŢoPr - Splnomocnenie 

Spôsob overenia: 

MAS preverí právnu formu prostredníctvom informácií uvedených v ţiadosti o príspevok a verejne 
dostupných informácií. V prípade oprávnených ţiadateľov podľa: 

 písm. a) aţ d) overí informácie na webovom sídle https://rpo.statistics.sk 

 písm. e) na webovom sídle ministerstva kultúry v registri cirkevných právnických osôb: 
http://www.culture.gov.sk/extdoc/4426/EVIDENCIA_CNS 

Upozornenie: 

V prípade pochybností je MAS oprávnená doţiadať výpis z registra, v ktorom sa organizácia registruje 
a ktorej zápis je nevyhnutne spojený so vznikom a existenciou právnej formy ţiadateľa, pričom tento výpis 
nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu doţiadania. Ak je to potrebné, vyţiada si MAS stanovy alebo iné 
obdobné dokumenty, ktorými overí, ktoré osoby sú oprávnené konať v mene ţiadateľa (štatutárny 
zástupcovia), pričom ţiadateľ predkladá aktuálnu verziu. 

2. Podmienka, ţe ţiadateľ nie je podnikom v ťaţkostiach 

Opis podmienky: 

V súlade s čl. 3 ods. 3, písm. d) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 
17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa 
cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 ţiadateľ 
nesmie byť podnikom v ťaţkostiach tak, ako sú vymedzené v právnych predpisoch Únie o štátnej pomoci. 

Forma preukázania: 

Osobitná príloha ŢoPr - Test podniku v ťaţkostiach. 
Osobitná príloha ŢoPr - Účtovná závierka (ak nie je zverejnená v registri účtovných závierok) overená 

podpisom štatutárneho zástupcu/splnomocnenej osoby. 

Pokiaľ je účtovná závierka dostupná na www.registeruz.sk, uvedie ţiadateľ v časti 10 Formulára ŢoPr 
jednoznačný odkaz (link, resp. hypertextový odkaz) na túto závierku. 

Spôsob overenia: 

MAS overí podmienku na základe výsledku testu podniku v ťaţkostiach. 

Upozornenie: 

MAS overí správnosť údajov, ktoré ţiadateľ vloţil do testu podniku v ťaţkostiach z verejne dostupných 
zdrojov (www.registeruz.sk), alebo predloţenej účtovnej závierky. Zároveň overí, či nie je ţiadateľ 
v konkurze alebo reštrukturalizácii a to na základe obchodného vestníka dostupného v elektronickej 
podobe na: https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Zoznam.aspx. 

Upozornenie sa netýka ţiadateľa, ktorým je obec. To nemá vplyv na povinnosť obce predloţiť účtovnú 
závierku, ak nie je dostupná na www.registeruz.sk. 

3. Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu 

Opis podmienky: 

Finančná spôsobilosť na spolufinancovanie projektu znamená, ţe ţiadateľ má zabezpečené finančné 
prostriedky na spolufinancovanie oprávnených výdavkov projektu. Výška spolufinancovania projektu zo 
strany ţiadateľa sa stanovuje ako rozdiel medzi celkovými oprávnenými výdavkami projektu a ţiadaným 
príspevkom. 

https://rpo.statistics.sk/
http://www.culture.gov.sk/extdoc/4426/EVIDENCIA_CNS
http://www.registeruz.sk/
http://www.registeruz.sk/
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Zoznam.aspx
file:///C:/Users/Tane/Downloads/www.registeruz.sk
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Forma preukázania: 

Informácie uvedené v ţiadosti o príspevok. 
Osobitná príloha ŢoPr - Doklady preukazujúce finančnú spôsobilosť ţiadateľa (ak relevantné). 

Ţiadateľ, ktorý podľa podmienok financovania ţiada príspevok minimálne vo výške 90% oprávnených 
výdavkov, v časti 10 Formulára ŢoPr čestne vyhlási, ţe zabezpečí spolufinancovanie projektu v potrebnej 
výške. Ţiadateľ nepredkladá ţiadnu osobitnú prílohu ŢoPr. 

Ţiadateľ, ktorý ţiada príspevok vo výške niţšej ako 90%, v časti 10 Formulára ŢoPr čestne vyhlási, ţe 
zabezpečí spolufinancovanie projektu v potrebnej výške a zároveň predkladá osobitnú prílohu ŢoPr 
v závislosti od spôsobu preukázania disponibilných prostriedkov. 

Spôsob overenia: 

MAS overí podmienku na základe čestného vyhlásenia, ktoré tvorí súčasť formulára ŢoPr a predloţenej 
prílohy (ak relevantné). 

4. Podmienka, ţe ţiadateľ má schválený program rozvoja a príslušnú územnoplánovaciu 
dokumentáciu 

Opis podmienky: 

Ţiadateľ, ktorým je obec, musí mať najneskôr ku dňu predloţenia ŢoPr schválený program rozvoja 
obce/spoločný program rozvoja obcí a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením 
§ 8 ods. 6/§ 8a ods. 4 (obec) zákona o podpore regionálneho rozvoja. 

Forma preukázania: 

Osobitná príloha ŢoPr - Uznesenie, resp. výpis z uznesenia o schválení programu rozvoja a príslušnej 
územnoplánovacej dokumentácie (ak nie sú zverejnené na webovom sídle obce). 

V prípade, ak sú príslušné uznesenia zverejnené na webovom sídle obce, uvedie ţiadateľ v časti 10 
Formulára ŢoPr odkaz (link, resp. hypertextový odkaz) na tieto dokumenty. 

Ţiadateľ (obec), ktorý nie je povinný mať vypracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu (§ 11 Stavebného 
zákona), je povinný v časti 10 Formulára ŢoPr poskytnúť čestné vyhlásenie ţiadateľa v rámci ktorej 
vyhlási, ţe v zmysle § 11 Stavebného zákona nie je povinný mať územný plán obce. 

Spôsob overenia: 

MAS overí podmienku na základe údajov uvedených v Uznesení zastupiteľstva (výpise z uznesenia) 
o schválení programu rozvoja a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie a čestného vyhlásenie 
ţiadateľa (v prípade aplikácie § 11 stavebného zákona). 

V prípade pochybností (alebo ak MAS nebude schopná podmienku overiť z verejných zdrojov) je MAS 
oprávnená doţiadať listinnú formu Uznesenia (výpisu z uznesenia). 

5. Podmienka, ţe štatutárny orgán, ani ţiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani 
osoba splnomocnená zastupovať ţiadateľa v procese schvaľovania ţiadosti o príspevok neboli 
právoplatne odsúdení za niektorý z vybraných trestných činov  

Opis podmienky: 

Ţiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani ţiadny člen štatutárneho orgánu ţiadateľa, ani osoba splnomocnená 
zastupovať ţiadateľa v konaní o ŢoPr nemôţu byť právoplatne odsúdení za: 

a. trestný čin poškodzovania finančných záujmov ES (§261-§263 Trestného zákona), 
b. niektorý z trestných činov korupcie (§328 - § 336 Trestného zákona), 
c. trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti (§ 233 - § 234 Trestného zákona), 
d. trestný čin zaloţenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny (§296 Trestného zákona), 
e. machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej draţbe (§ 266 aţ § 268 Trestného zákona). 

Podmienka sa nevzťahuje na štatutárny orgán obce. 

Forma preukázania: 

Informácie uvedené ţiadateľom vo formulári ţiadosti o príspevok 
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Osobitná príloha ŢoPr - Výpis z registra trestov fyzických osôb a to za všetkých členov štatutárneho orgánu 
ţiadateľa a osoby splnomocnené zastupovať ţiadateľa v schvaľovacom procese ŢoPr. 

Spôsob overenia: 

MAS overí podmienku na základe predloţených výpisov z registra trestov fyzických osôb. 
Osoby sa overia podľa údajov uvedených vo formulári ŢoPr. 

6. Podmienka, ţe ţiadateľ, ktorým je právnická osoba, nemá právoplatným rozsudkom uloţený 
trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu 
poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní 

Opis podmienky:  

Ţiadateľovi, ktorým je právnická osoba, nemôţe byť právoplatným rozsudkom uloţený trest zákazu prijímať 
dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie 
alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu. Podmienka sa nevzťahuje 
na právnické osoby, ktoré sú vymedzené v § 5 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti 
právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

S ohľadom na oprávnené právne formy ţiadateľov sa táto podmienka nevzťahuje na obce podľa zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

Forma preukázania: 

Nevyţaduje sa. 

Spôsob overenia: 

MAS overí splnenie podmienky bez súčinnosti ţiadateľa, prostredníctvom informácií dostupných na: 
https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob. 

2.2. Oprávnenosť aktivít projektu 

7. Oprávnenosť aktivít projektu 

Opis podmienky: 

Projekt musí byť vo vecnom súlade s aktivitou D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských 
zariadení tak, ako je zadefinovaná v prílohe č. 2 výzvy Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity 
a oprávnených výdavkov. 

Ţiadateľ je povinný ukončiť realizáciu projektu a predloţiť záverečnú ţiadosť o platbu do 9 mesiacov
1
 od 

nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí príspevku, najneskôr však do 31.12.2023. Realizácia projektu 
sa povaţuje za ukončenú v kalendárny deň, keď bol predmet projektu riadne dodaný (dodané všetky 
tovary, poskytnuté všetky sluţby a/alebo zrealizované všetky stavebné práce, ktoré tvoria predmet 
projektu). 

Forma preukázania: 

Informácie uvedené v ţiadosti o príspevok. 
Ţiadateľ v rámci ţiadosti o príspevok definuje rozsah projektu, jeho zameranie a ciele. 

Ţiadateľ v časti 10 Formulára ŢoPr čestne vyhlási, ţe ukončí realizáciu projektu a predloţí záverečnú 
ţiadosť o platbu (ţiadosť o poskytnutie refundácie alebo predfinancovania) do 9 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti zmluvy o príspevku a zároveň najneskôr do 31.12.2023. 

                                                
1
 V prípade vyplácania príspevku systémom refundácie, resp. v prípade, ţe posledná časť príspevku je vyplácaná systémom 

refundácie, je uţívateľ povinný do 9 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí prostriedkov predloţiť ţiadosť 
o platbu – poskytnutie predfinancovania, nie ţiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania, ktorá v takom prípade plní úlohu 
záverečnej ţiadosti o platbu. 

Formátované: Medzera Pred:  3 b

Odstránené: :

Odstránené: ¶

Odstránené: ¶

Odstránené: Hlavná aktivita projektu 
musí byť vo vecnom súlade s typom 
oprávnenej aktivity, na podporu ktorej 
je zameraná táto výzva.¶
V rámci tejto výzvy je oprávnená 
nasledovná aktivita: D2 Skvalitnenie a 
rozšírenie kapacít predškolských 
zariadení¶
Bliţší popis oprávnených aktivít uvádza 
príloha č. 2 výzvy Špecifikácia rozsahu 
oprávnených aktivít a oprávnených 
výdavkov.¶

https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob
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Spôsob overenia: 

MAS overí znenie čestného vyhlásenia, ktoré tvorí súčasť formulára ŢoPr a v rámci odborného hodnotenia 
projektu posúdi, či je projekt v súlade s podporovanými aktivitami v rámci výzvy. 

8. Podmienka, ţe ţiadateľ nezačal realizáciu projektu pred predloţením ŢoPr na MAS  

Opis podmienky: 

Ţiadateľ nesmie začať realizáciu projektu pred predloţením ŢoPr na MAS. 

Pod začatím realizácie projektu sa rozumie: 

- začatie stavebných prác alebo 
- prvý právny záväzok objednať tovar alebo sluţbu. 

Prípravné práce ako napr. vypracovanie projektovej dokumentácie a úkony súvisiace so získavaním 
povolení a realizácia verejného obstarávania sa nepokladajú za realizáciu projektu. 

MAS odporúča ţiadateľovi, aby: 

1. naviazal účinnosť zmluvy s dodávateľom na odkladaciu podmienku tak, aby nevznikli pochybnosti 
o tom, či realizácia projektu začala pred predloţením ŢoPr na MAS napr.: 

a. naviazať účinnosť zmluvy s dodávateľom na moment predloţenia ŢoPr na MAS, 

b. naviazať účinnosť zmluvy s dodávateľom na výsledok kontroly verejného obstarávania / 
obstarávania bez identifikácie nedostatkov vo verejnom obstarávaní / obstarávaní, 

alebo 

2. v zmluve s dodávateľom špecifikoval, ţe dodávateľ začne s realizáciou predmetu zmluvy aţ po 
vystavení písomnej objednávky ţiadateľa, pričom ţiadateľ túto vystaví aţ po pred predloţení ŢoPr na 
MAS. 

Forma preukázania: 

Informácie uvedené v ŢoPr. Ţiadateľ v časti 10 Formulára ŢoPr čestne vyhlási, ţe  nezačal realizáciu 
projektu pred predloţením ŢoPr na MAS. 

Spôsob overenia: 

MAS overí znenie čestného vyhlásenia, ktoré tvorí súčasť formulára ŢoPr. 

9. Podmienka, ţe projekt je realizovaný na území MAS 

Opis podmienky: 

Ţiadateľ je povinný realizovať projekt na území MAS.  

Územie Miestnej akčnej skupiny Bodva je tvorené obcami: Buzica, Cestice, Čečejovce, Debraď, Drienovec, 
Dvorníky-Včeláre, Hačava, Háj, Hosťovce, Chorváty, Janík, Komárovce, Mokrance, Moldava nad Bodvou, 
Niţný Lánec, Paňovce, Peder, Perín-Chym, Rešica, Turňa nad Bodvou, Turnianska Nová Ves, Veľká Ida, 
Zádiel, Ţarnov. 

Forma preukázania: 

Informácie uvedené v ţiadosti o príspevok (miesto realizácie projektu). 

Spôsob overenia: 

MAS overí, či miesto realizácie projektu spadá do oprávneného územia definovaného MAS. 

10. Súlad s horizontálnymi princípmi 

Opis podmienky:  

Projekt, ktorý je predmetom ŢoPr, musí byť v súlade s horizontálnymi princípmi: 

- udrţateľný rozvoj (ďalej len „HP UR“) a  
- rovnosť muţov a ţien a nediskriminácia (ďalej len „HP RMŢaND“).  

Odstránené: práce na projekte 
pred nadobudnutím účinnosti 
zmluvy o príspevku

Odstránené: práce na projekte pred 
nadobudnutím účinnosti zmluvy 
o príspevku

Odstránené: prác 

Odstránené: (pred realizáciou prác 
na projekte) 

Odstránené: nepokladá za začatie 
prác

Odstránené: Zmluva o príspevku 
nadobúda účinnosť deň po dni jej 
zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv https://www.crz.gov.sk/, 
prípadne neskoršie, ak tak ustanoví 
zmluva.¶

Odstránené: začali práce na 
projekte pred nadobudnutím účinnosti 
zmluvy o poskytnutí príspevku

Odstránené: nadobudnutie 
účinnosti zmluvy o príspevku

Odstránené: nadobudnutí účinnosti 
zmluvy o príspevku

Odstránené: ţiadosti o príspevok

Odstránené: nezačne s prácami na 
projekte pred nadobudnutím účinnosti 
zmluvy o príspevku

Odstránené: aktivít 
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Horizontálne princípy sú definované v čl. 7 a 8 nariadenia 1303/2013. 

V súvislosti s HP RMŢaND je potrebné upozorniť osobitne na to, aby: 

1. Pri výbere zamestnancov v rámci realizácie projektu bol dodrţaný princíp rovnosti muţov a ţien a 
nediskriminácie a tieto princípy boli zohľadnené v podmienkach na výber zamestnancov. 

2. Pri zadávaní podmienok VO neboli podmienky definované tak, aby mohlo dôjsť k nerovným 
príleţitostiam pri výbere dodávateľa (napr. horšie moţnosti pre etnické menšiny, telesne a zdravotne 
postihnutých) a akejkoľvek forme diskriminácie (z dôvodu pohlavia, rasy a pod.) a aby nedochádzalo 
k nerovnakému zaobchádzaniu pri finančnom ohodnotení (napr. niţšie mzdy ţien – rodový mzdový 
rozdiel). 

3. Nedochádzalo k podporeniu, resp. ignorácii horizontálnej alebo vertikálnej rodovej segregácie pri 
výbere zhotoviteľov alebo u samotného prijímateľa. 

4. Bol zabezpečený prostredníctvom opatrení, sluţieb, technológií, zariadení prístup k výsledkom 
projektu pre ľudí s telesným, zmyslovým, mentálnym a intelektuálnym postihnutím. 

Ţiadateľ deklaruje súlad projektu s cieľmi HP UR a HP RMŢaND definovaním plánovaných hodnôt 
relevantných merateľných ukazovateľov. Zároveň ţiadateľ v rámci formulára ŢoPr uvedie, ţe prispieva 
k cieľom horizontálnych princípov na to určeným miestom. Ţiadateľ v časti 10 Formulára ŢoPr poskytne 
k tejto podmienke čestné vyhlásenie. 

Forma preukázania: 

Informácie uvedené v ţiadosti o príspevok. Ţiadateľ v časti 10 Formulára ŢoPr čestne vyhlási, ţe je projekt 
je v súlade s cieľmi HP UR a HP RMŢaND. 

Spôsob overenia: 

MAS overí podmienku prostredníctvom informácií uvedených v ţiadosti o príspevok a znenia čestného 
vyhlásenia, ktoré tvorí súčasť formulára ŢoPr. 

2.3. Oprávnenosť výdavkov projektu 

11. Oprávnenosť výdavkov projektu 

Opis podmienky: 

Ţiadateľ je povinný preukázať, ţe výdavky projektu sú oprávnené na financovanie, a teda sú v súlade 
s podmienkami oprávnenosti výdavkov uvedenými v prílohe č. 2 výzvy Špecifikácia rozsahu oprávnenej 
aktivity a oprávnených výdavkov. 

Za oprávnené sú povaţované výlučne výdavky, ktoré vznikli (stavebné práce, tovary a/alebo sluţby, 
tvoriace predmet projektu uhradené dodávateľom) do 31. decembra 2023. 

Stavebné práce, tovary a sluţby musia byť obstarané v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní“) a usmerneniami RO k procesom verejného obstarávania:  

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/clld/programove-dokumenty/prirucka-k-
procesu-verejneho-obstaravania/index.html 

Forma preukázania:  

Osobitné prílohy ŢoPr – Rozpočet projektu 

Spôsob overenia: 

MAS v rámci odborného hodnotenia projektu posúdi, či výdavky projektu moţno povaţovať za oprávnené. 

Odstránené: aktivít 

Odstránené: prostredníctvom výberu 
oprávnených typov aktivít vo formulári 
ŢoPr a 

Odstránené:  (v súlade s podmienkou 
poskytnutia príspevku č. 19)

Odstránené:  

Odstránené:  

Odstránené: oprávnených aktivít

Odstránené:  Oprávnené výdavky 
nesmú byť vynaloţené (stavebné 
práce, tovary a sluţby uhradené) po 
30.6.2023.

Odstránené: Stavebné práce, tovary 
a sluţby, musia byť obstarané v súlade 
so zákonom o verejnom obstarávaní 
a usmerneniami RO k procesom 
verejného obstarávania.¶
Usmernenie RO k procesom verejného 
obstarávania: ¶
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1
121&navID2=1121&sID=67&id=10956

Odstránené: ¶

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/clld/programove-dokumenty/prirucka-k-procesu-verejneho-obstaravania/index.html
https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/clld/programove-dokumenty/prirucka-k-procesu-verejneho-obstaravania/index.html
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2.4. Kritériá pre výber projektov 

12. Kritériá pre výber projektov 

Opis podmienky: 

Kritériá pre výber projektov vrátane spôsobu ich aplikácie sú uvedené v prílohe č. 4 výzvy. Kritériá pre 
výber projektov pozostávajú z hodnotiacich kritérií, ktorých súčasťou sú aj tzv. rozlišovacie kritériá. Kritériá, 
ktoré MAS aplikuje na predmetnú výzvu sú výlučne tie kritériá, ktoré boli schválené v rámci Konceptu 
implementácie stratégie CLLD. 

Prostredníctvom hodnotiacich kritérií posudzuje MAS kvalitatívnu úroveň projektu predloţeného v rámci 
ŢoPr. Ich aplikáciou sa určuje zostupné poradie ŢoPr (od ŢoPr z najvyšším počtom bodov po ŢoPr 
s najniţším počtom bodov). 

Cieľom rozlišovacích kritérií je určiť konečné poradie ŢoPr v prípadoch, kedy sa na hranici alokácie určenej 
výzvou nachádzajú dve alebo viaceré ŢoPr., a tým zabezpečiť, ţe v prípade nedostatku finančných 
prostriedkov vyčlenených na výzvu budú vybrané projekty, ktoré v najväčšej miere prispievajú k napĺňaniu 
cieľov stratégie MAS. 

Za osoby zo znevýhodnených skupín sa povaţujú: a) občan mladší ako 26 rokov; b) občan starší ako 50 
rokov; c) občan bez pravidelného príjmu; d) občan, ktorý dosiahol vzdelanie niţšie ako stredné odborné 
vzdelanie podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon); e) štátny príslušník 
tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl alebo ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana;  f) občan, ktorý 
ţije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jeho starostlivosť alebo 
starajúca sa o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky; g) občan so zdravotným 
postihnutím. 

Forma preukázania: 

Informácie uvedené v ţiadosti o príspevok. 

Osobitné prílohy ŢoPr: 

- Rozpočet projektu, 
- Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie. 

Spôsob overenia: 

MAS overí podmienku splnenia kritérií výberu v procese odborného hodnotenia a výberu. 

MAS aplikuje rozlišovacie kritériá (v prípade potreby) v rámci procesu výberu. Postup aplikácie kritérií 

výberu je uvedený v kapitole 5.2 a 5.3 tejto výzvy. 

2.5. Podmienky vyplývajúce z osobitných predpisov 

13. Podmienka neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny 

Opis podmienky: 

Ţiadateľ je povinný preukázať, ţe neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej 
krajiny (podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov) za obdobie 3 rokov predchádzajúcich dňu predloţenia ŢoPr.  

Termín podania ŢoPr je určujúci pre posúdenie počiatočného dátumu plnenia podmienky. 

Forma preukázania: 

Nevyţaduje sa. 

Spôsob overenia: 

MAS overí splnenie podmienky bez súčinnosti ţiadateľa, prostredníctvom overenia informácií dostupných 
na https://www.ip.gov.sk/app/registerNZ/,  

Odstránené: 5

https://www.ip.gov.sk/app/registerNZ/
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14. Podmienka mať povolenia na realizáciu projektu 

Opis podmienky:  

V prípade, ţe sú predmetom projektu (ŢoPr) stavebné práce, je ţiadateľ povinný preukázať, ţe má 
oprávnenie vykonať stavebné práce v zmysle stavebného zákona.

 
 

Forma preukázania: 

Informácie uvedené v ţiadosti o príspevok 

Osobitné prílohy ŢoPr:  

- Doklady od stavebného úradu 

- Projektová dokumentácia stavby posudzovaná stavebným úradom, vrátane výkazu výmer 

Spôsob overenia: 

MAS overí podmienku na základe predloţených príloh a informácií uvedených v ţiadosti o príspevok 
(najmä typu oprávnených výdavkov – stavebné/nestavebné). 

V prípade, ak projekt neobsahuje stavebné práce, tak sa na príslušnú ŢoPr táto podmienka 
neaplikuje. 

2.6. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku 

15. Podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy 

Opis podmienky: 

Ţiadateľ musí preukázať (vlastnícke alebo iné) právo k nehnuteľnostiam (pozemkom a/alebo stavbám), na 
ktorých bude projekt realizovaný a ktoré budú uţívané v nadväznosti na zrealizovaný projekt v období 
udrţateľnosti projektu. Uvedené sa nevzťahuje na projekty, predmetom ktorých je výučne obstaranie 
hnuteľných vecí, ktoré nebudú mať stále miesto ich vyuţívania (napr. v prípade, ţe je predmetom projektu 
výlučne obstaranie dopravného prostriedku alebo strojov, prístrojov a zariadení, ktoré nebudú vyuţívané 
na konkrétnom mieste, dielni a pod.). 
 

Nehnuteľný majetok môţe byť zaťaţený ťarchami za podmienky, ţe ţiadna ťarcha nesmie brániť realizácii 
projektu. 

Rekonštrukcia, prístavba, nadstavba v dôsledku ktorej dôjde k vzniku nového stavebného objektu, osobitne 
evidovaného na liste vlastníctva, sa povaţuje za novú stavbu. Majetkovo-právne vysporiadanie k novým 
stavbám, ktoré podliehajú stavebnému konaniu sa preukazuje stavebným povolením, alebo ohlásením 
stavby predloţeným v rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 14. 

Forma preukázania:  

Osobitná príloha ŢoPr - Doklady preukazujúce vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov 

Spôsob overenia: 

MAS overí podmienku na základe predloţených dokladov.  

16. Maximálna a minimálna výška príspevku 

Opis podmienky:  

Minimálna výška príspevku:      1 000,00 EUR 
Maximálna výška príspevku: 100 000,00 EUR  

Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov (ďalej aj „COV“) pre účely tejto výzvy, z ktorej ţiadateľ 
môţe ţiadať príspevok je: 105 263,16 EUR. V prípade, ak sú výdavky projektu väčšie ako je táto suma, je 
potrebné rozpočet projektu zostaviť tak, ţe zvyšné výdavky (výdavky nad túto sumu) budú odčlenené do 
neoprávnených výdavkov a ţiadaná výška príspevku bude vypočítaná iba z tejto max. výšky COV. 

Odstránené: aktivít 

Odstránené: 15
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Forma preukázania: 

Informácie uvedené v ţiadosti o príspevok.  

Osobitné prílohy ŢoPr - Rozpočet projektu. 

Spôsob overenia: 

MAS overí výšku poţadovaného príspevku podľa informácií uvedených v ţiadosti o príspevok. 

 

3. Náleţitosti príloh ŢoPr 

V tejto kapitole výzvy sú uvedené inštrukcie k jednotlivým prílohám ŢoPr, ktoré slúţia na preukázanie splnenia 
jednotlivých podmienok poskytnutia príspevku. Číslovanie jednotlivých kapitol korešponduje s číselným 
označením príslušných príloh ŢoPr. Označenie kapitoly 3.1 Splnomocnenie znamená, ţe Splnomocnenie 
bude (v prípade, ţe ho ţiadateľ k ŢoPr prikladá) označené č. 1. Číslovanie príloh je potrebné zachovať aj 
v prípade, ţe niektoré z príloh nie sú pre ţiadateľa relevantné, a teda ich nepredkladá, Príloha ŢoPr môţe 
pozostávať aj z viacerých samostatných dokumentov.  

MAS má právo, v prípade pochybností o splnení niektorej z podmienok poskytnutia príspevku, vyţiadať si aj 
ďalšie doklady nad rámec definovaný vo výzve. 

 

3.1. Splnomocnenie 

V prípade, ak štatutárny orgán ţiadateľa splnomocní na úkony súvisiace s predloţením a/alebo 
schvaľovaním ŢoPr inú osobu/osoby, je potrebné predloţiť k ŢoPr plnomocenstvo s úradne osvedčeným 
podpisom štatutárneho orgánu ţiadateľa, ktorým štatutárny orgán ţiadateľa oprávňuje danú osobu/osoby 
na predmetné úkony, resp. v prípade obce, pri poverení zástupcu starostu, písomné poverenie starostu 
v zmysle §13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pre zástupcu 
starostu. 

Plnomocenstvo musí obsahovať minimálne: 

 označenie a podpis štatutárneho orgánu ţiadateľa; 

 označenie a podpis kaţdej splnomocnenej osoby; 

 rozsah splnomocnenia, t. j. identifikácia úkonov, na ktoré sú osoby splnomocnené; 

 dátum udelenia plnomocenstva. 

Vzor splnomocnenia tvorí súčasť príloh k ŢoPr. 

3.2. Test podniku v ťaţkostiach a účtovná závierka 

V rámci tejto prílohy ŢoPr ţiadateľ predkladá test podniku v ťaţkostiach obsahujúci úvodnú stranu (prvý 
hárok formulára testu „Určenie referenčného účtovného obdobia) a samotný test (príslušný hárok podľa 
právnej formy a spôsobu vedenia účtovníctva ţiadateľa) a k tomu účtovnú závierku za posledné 
schválené účtovné obdobie (ak relevantné). Za posledné schválené účtovné obdobie sa povaţuje účtovné 
obdobie bezprostredne predchádzajúce podaniu ŢoPr, za ktoré ţiadateľ disponuje schválenou účtovnou 
závierku.  

Test podniku v ťaţkostiach musí byť ţiadateľom vypracovaný a predloţený na záväznom formulári podľa 
dokumentu "Inštrukcia k určeniu podniku v ťaţkostiach". 

Test podniku v ťaţkostiach sa vypracováva na základe posledných schválených účtovných závierok 
ţiadateľa, s výnimkou ţiadateľa, ktorým je obec. To nemá vplyv na povinnosť obce predloţiť aj účtovnú 
závierku. Test podniku v ťaţkostiach sa predkladá v elektronickej podobe vo formáte .xls. 

Pokiaľ je účtovná závierka dostupná na www.registeruz.sk, uvedie ţiadateľ v časti 10 Formulára ŢoPr 
jednoznačný odkaz (link, resp. hypertextový odkaz) na túto závierku. 

Pokiaľ účtovná závierka nie je verejne dostupná v registri účtovných závierok, predloţí ţiadateľ účtovnú 
závierku ako súčasť predloţenej ŢoPr. Účtovná závierka musí byť v tomto prípade podpísaná štatutárnym 

Odstránené: :¶

Odstránené: <#>Časová 
oprávnenosť realizácie projektu ...

Odstránené: ¶
Forma predloženia prílohy¶

Listinná: Originál, alebo úradne overená 

kópia.¶

Elektronická: Sken (vo formáte .pdf) na 
CD/DVD

Formátované: Normálny, Zarážka:
Vľavo:  0,15 cm,  Bez odrážok a
číslovania

Odstránené:  

Odstránené: :¶

http://www.registeruz.sk/
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zástupcom/splnomocnenou osobou (na úvodnej strane kaţdého formulára, ktorý tvorí účtovnú závierku). 

Záväzný formulár prílohy ŢoPr vrátane bliţšej inštrukcie k jeho vyplneniu tvorí súčasť príloh k ŢoPr. 

3.3. Dokumenty preukazujúce finančnú spôsobilosť ţiadateľa 

V rámci tejto prílohy ŢoPr predkladá ţiadateľ dokumenty preukazujú finančnú spôsobilosť ţiadateľa 
spolufinancovať projekt v zodpovedajúcej výške. 

Ţiadateľ, ktorým je obec, predkladá v rámci tejto prílohy úradne osvedčenú kópiu uznesenia 
zastupiteľstva, resp. výpis z uznesenia zastupiteľstva o tom, ţe schvaľuje zabezpečenie 
spolufinancovania projektu. Uznesenie zastupiteľstva musí obsahovať nasledovné údaje: 

- názov projektu, 
- výšku spolufinancovania projektu zo strany ţiadateľa z celkových oprávnených výdavkov. Výšku je 

potrebné uvádzať ako číselnú hodnotu výšky spolufinancovania v EUR 
- kód výzvy: IROP-CLLD-Q072-512-004 alebo označenie príslušnej Aktivity z Konceptu stratégie 

CLLD MAS. 

Ostatní ţiadatelia v rámci tejto prílohy predkladajú dokument preukazujúci zabezpečené finančné 
prostriedky minimálne vo výške spolufinancovania projektu zo strany ţiadateľa. Uvedeným dokumentom 
môţe byť jeden alebo kombinácia nasledovných dokladov: 

- výpis z bankového účtu ţiadateľa o disponibilnom zostatku na účte, nie starší ako 3 mesiace ku 
dňu predloţenia ŢoPr, 

- potvrdenie komerčnej banky o tom, ţe ţiadateľ disponuje poţadovanou výškou finančných 
prostriedkov, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloţenia ŢoPr, 

- záväzný úverový prísľub, nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloţenia ŢoPr (ak nie je na vydanom 
úverom prísľube doba platnosti), resp. s dobou platnosti uvedenou na úverovom prísľube, ktorá 
nesmie byť kratšia ako 3 mesiace odo dňa predloţenia ŢoPr, z ktorého bude zrejmý prísľub banky 
spolufinancovať projekt zadefinovaný v ŢoPr minimálne vo výške sumy spolufinancovania zo 
strany ţiadateľa,  

- úverová zmluva s komerčnou bankou, z ktorej bude zrejmé, ţe úver bude slúţiť na financovanie 
projektu zadefinovaného v ŢoPr. 

Ţiadatelia, ktorých spolufinancovanie nepresiahne 10% vzhľadom na mieru príspevku (90%), predmetnú 
prílohu nepredkladajú. 

Vzor záväzného úverového prísľubu tvorí súčasť príloh k ŢoPr. 

3.4. Uznesenie, resp. výpis z uznesenia o schválení programu rozvoja 
a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie 

V rámci tejto prílohy ŢoPr ţiadateľ, ktorým je obec, predkladá sken uznesenia (výpisu z uznesenia) 
o schválení programu obce, resp. spoločného programu rozvoja obcí a sken uznesenia (výpisu 
z uznesenia) o schválení príslušnej územnoplánovacej dokumentácie. 

V prípade, ak sú príslušné uznesenia zverejnené na webovom sídle obce, uvedie ţiadateľ v časti 10 
Formulára ŢoPr odkaz (link, resp. hypertextový odkaz) na tieto dokumenty. 

Predkladanie prílohy sa netýka iných ţiadateľov neţ je obec. 

3.5. Výpis z registra trestov fyzických osôb 

V rámci tejto prílohy ŢoPr ţiadateľ predkladá výpis z registra trestov fyzickej osoby vedenom Generálnou 
prokuratúrou SR, nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloţenia ŢoPr za kaţdého člena jeho štatutárneho 
orgánu (s výnimkou štatutárneho orgánu obce), kaţdého prokuristu a kaţdú osobu splnomocnenú 
zastupovať ţiadateľa na úkony súvisiace so ŢoPr. 

3.6. Rozpočet projektu 

V rámci tejto prílohy ŢoPr ţiadateľ predkladá rozpočet projektu spolu s ďalšou dokumentáciou, na základe 
ktorej preukazuje oprávnenosť a výšku výdavkov nárokovaných v rozpočte projektu. 

Rozsah a typ dokumentácie, ktorú ţiadateľ predkladá v rámci tejto prílohy ŢoPr, závisí od spôsobu 

Odstránené: ¶
Forma predloţenia prílohy¶
Test podniku v ťaţkostiach:¶
Listinná: Originál¶
Elektronická: Excel (vo formáte .xls) na 
CD/DVD¶
Účtovná závierka (ak sa neuvádza 
odkaz na jej zverejnenie v rámci 
registra účtovných závierok):¶
Listinná: Originál¶
Elektronická: Sken (vo formáte .pdf) na 
CD/DVD

Odstránené: ¶
Forma predloţenia prílohy¶
Listinná: Originál, alebo úradne 
overená kópia.¶
Elektronická: Sken (vo formáte .pdf) na 
CD/DVD

Odstránené: ¶
Forma predloţenia prílohy (ak sa 
neuvádza odkaz na jej zverejnenie)¶
Listinná: Originál, alebo úradne 
overená kópia.¶
Elektronická: Sken (vo formáte .pdf) na 
CD/DVD

Odstránené: :¶

Odstránené: ¶

Odstránené: ¶
Forma predloţenia prílohy ¶
Listinná: Originál, alebo úradne 
overená kópia.¶
Elektronická: Sken (vo formáte .pdf) na 
CD/DVD
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stanovenia výšky výdavkov, ktorý ţiadateľ identifikuje v podrobnom rozpočte projektu. 

Stanovenie výšky výdavkov ţiadateľ vykoná niektorým z nasledujúcich spôsobov, alebo ich kombináciou.  

1. Rozpočet stavby ocenený stavebným rozpočtárom 

V prípade, ak bola výška výdavku stanovená podľa stavebného rozpočtu oceneného autorizovanou 
osobou, predkladá ţiadateľ ako prílohu rozpočtu projektu kópiu oceneného rozpočtu stavby. 

Autorizovanou osobou sa myslí osoba v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 
architektoch a autorizovaných stavebných inţinieroch v znení neskorších predpisov. Rozpočet musí 
byť overený podpisom a pečiatkou autorizovanej osoby. Stanovenie výšky výdavku na základe 
rozpočtu stavby je moţné iba pre stavby a zariadenia, ktoré sú súčasťou stavby podľa jej charakteru 
a projektovej dokumentácie. Pre samostatné zariadenia a samostatné hnuteľné veci, resp. súbory 
hnuteľných vecí je potrebné zvoliť iný spôsob stanovenia výdavku (zmluva s víťazným uchádzačom, 
alebo prieskum trhu). 

2. Zmluva s dodávateľom/zhotoviteľom 

V prípade, ak bola výška výdavku stanovená podľa uzatvorenej zmluvy s úspešným uchádzačom ako 
výsledkom vykonaného verejného obstarávania/obstarávania, ţiadateľ predkladá ako prílohu 
rozpočtu kópiu tejto zmluvu, a to vrátane dodatkov k zmluve, ak existujú (ţiadateľ nepredkladá 
komplet dokumentáciu k VO/obstarávaniu, túto predloţí aţ po nadobudnutí účinnosti zmluvy 
o príspevku). 

Vzhľadom na podmienku poskytnutia príspevku č. 8 (Podmienka, ţe ţiadateľ nezačal realizáciu 
projektu pred predloţením ŢoPr na MAS), je potrebné, aby zmluvy s dodávateľom nenadobudli 
účinnosť pred predloţením ŢoPr na MAS (preto odporúčame naviazať účinnosť zmluvy 
s dodávateľom napr. na  predloţenie ŢoPr na MAS alebo na výsledok kontroly verejného 
obstarávania/obstarávania bez identifikácie nedostatkov vo verejnom obstarávaní/obstarávaní) alebo 
zmluvy s dodávateľom umoţňovali plnenie zmluvy aţ na základe písomnej objednávky ţiadateľa 
(vystavenej po predloţení ŢoPr na MAS). 

3. Záznam z prieskumu trhu 

V prípade, ak bola výška výdavku stanovená prieskumom trhu, predkladá ţiadateľ ako prílohu 
rozpočtu projektu kópiu záznamu z prieskumu trhu, ktorým ţiadateľ stanovuje predpokladanú hodnotu 
zákazky, ktorú pouţije v procese verejného obstarávania, vrátane všetkých cenových ponúk. 

Prieskum trhu vykoná ţiadateľ v súlade s inštrukciami uvedenými v Príručke k procesu verejného 
obstarávania, ktorá je dostupná na https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-
2020/clld/programove-dokumenty/prirucka-k-procesu-verejneho-obstaravania/index.html. 

Ak sa realizuje obstarávanie mimo zákona o verejnom obstarávaní a/alebo postupy IROP nevyţadujú 

určenie predpokladanej hodnoty zákazky, pouţije sa osobitný prieskum trhu. V tomto prípade sa určí 

výška oprávneného výdavku na základe výsledku takéhoto prieskumu trhu. Takýto prieskum trhu 

môţe zároveň predstavovať postup obstarávania (napr. výzva na predkladanie ponúk). Aj v tomto 

prípade je ţiadateľ povinný predloţiť všetky cenové ponuky. 

Ţiadateľ stanoví výdavok podľa najaktuálnejšej dokumentácie, t.j. ak disponuje uzatvorenou zmluvou 
s úspešným uchádzačom pouţije hodnoty zo zmluvy, ak disponuje oceneným rozpočtom stavby, 
ale neexistuje zmluva s úspešným uchádzačom pouţije hodnoty z rozpočtu stavby, vo všetkých ostatných 
prípadoch, ak neexistuje zmluva ani rozpočet stavby pouţije prieskum trhu. 

Všetku podpornú dokumentáciu súvisiacu s určením výšky výdavkov ţiadateľ uchováva vo svojej drţbe 
a v prípade poţiadavky MAS túto dodatočne predloţí na účely schvaľovania ŢoPr (napr. dokumentácia 
z verejného obstarávania, originál dokumentácie a pod.). 

V prípade, ak sa preukáţe, ţe ţiadateľ uviedol v rozpočte projektu sumu, ktorá nie je podloţená 
relevantnou dokumentáciou, MAS je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnená zníţiť výšku 
zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodiť iné právne 
následky pri schvaľovaní ŢoPr, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o príspevku. Uvedené 
nemá vplyv na postup MAS pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola 
zmluva s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v 
rozpočte. 

V prípade kombinácie uvedených spôsobov stanovenia výšky výdavkov, je ţiadateľ povinný predloţiť 
všetku súvisiacu dokumentáciu. 

Záväzný formulár rozpočtu projektu vrátane inštrukcií k jeho vyplneniu tvorí súčasť príloh k ŢoPr. 

Odstránené: práce na projekte pred 
nadobudnutím účinnosti zmluvy 
o príspevku

Odstránené:  

Odstránené: účinnosťou zmluvy 
o príspevku

Odstránené: účinnosť zmluvy 
o príspevku

Odstránené: nadobudnutí účinnosti 
zmluvy o príspevku

Odstránené:  kapitole 2.2.2 Príručky 
RO pre IROP 

Odstránené:  
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=
1121&navID2=1121&sID=67&id=109
56

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/clld/programove-dokumenty/prirucka-k-procesu-verejneho-obstaravania/index.html
https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/clld/programove-dokumenty/prirucka-k-procesu-verejneho-obstaravania/index.html
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Formulár záznamu z prieskumu trhu vrátane poţiadaviek na vykonanie prieskumu trhu je uvedený 
súčasťou Príručky k procesu verejného obstarávania, ktorá je dostupná na 
https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/clld/programove-dokumenty/prirucka-

k-procesu-verejneho-obstaravania/index.html. 

Rozpočet projektu sa predkladá vo formáte .xls. 

3.7. Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie 

V rámci tejto prílohy ŢoPr ţiadateľ predkladá tabuľku ukazovateľov hodnotenia finančnej situácie. 

Tabuľka predstavuje analýzu zaloţenú na matematicko-štatistických metódach, ktorá komplexne 
posudzuje finančnú situáciu ţiadateľa. Hlavným cieľom tabuľky je zhodnotiť finančnú situáciu (finančnú 
kondíciu) ţiadateľa a prispieť tak k správnemu posúdeniu finančnej stability ţiadateľa a to aj s ohľadom na 
budúcu finančnú udrţateľnosť subjektu a tým aj projektu. 

Tabuľka vychádza z historických údajov ţiadateľa, ktoré sú prezentované dosahovanými výsledkami 
subjektu ţiadateľa vypovedajúcich o jeho hospodárení, o jeho majetkových pomeroch ako aj štruktúre 
financovania aktív podniku.  

Všetky údaje sa získavajú z účtovnej závierky ţiadateľa (s výnimkou niektorých údajov pri, ktorých je 
potrebné doplniť údaje z analytickej účtovnej evidencie).  

Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie ţiadateľa sa vypočítavajú za časové obdobie jedného 
účtovného obdobia. Ţiadateľ vypĺňa údaje za posledné schválené účtovné obdobie. 

Ţiadateľ vypĺňa relevantnú tabuľku podľa relevantnosti účtovnej závierky, ktorú v zmysle opatrení 
Ministerstva financií SR zostavuje (iné účtovné závierky platia pre podnikateľské subjekty a iné pre 
verejný, resp. neziskový sektor). 

Záväzný formulár prílohy ŢoPr vrátane inštrukcií k jeho vyplneniu tvorí súčasť príloh k ŢoPr. Formulár sa 
predkladá vo formáte .xls. 

UPOZORNENIE: 

MAS overí údaje uvedené v prílohe na základe údajov účtovnej závierky dostupnej na www.registeruz.sk 
alebo tej, ktorú ţiadateľ predloţil ako súčasť testu podniku v ťaţkostiach. 

3.8. Doklady od stavebného úradu 

V prípade, ţe sú predmetom ŢoPr stavebné práce, je ţiadateľ je povinný preukázať, ţe má oprávnenie 
vykonať stavebné práce v zmysle stavebného zákona. 

V rámci tejto prílohe predkladá ţiadateľ: 

a. ak rozsah stavby podlieha stavebnému konaniu, predkladá ţiadateľ právoplatné stavebné 
povolenie, 

b. ak rozsah stavby nepodlieha stavebnému konaniu, predkladá ţiadateľ ohlásenie stavby stavebnému 
úradu spolu s vyjadrením stavebného úradu, ţe proti uskutočneniu stavby nemá námietky, 

c. ak rozsah stavby nepodlieha stavebnému povoleniu ani ohláseniu stavby, predkladá ţiadateľ 
vyjadrenie miestne príslušného stavebného úradu o tom, ţe predmetné stavebné práce 
nepodliehajú stavebnému povoleniu ani ohláseniu stavby vrátane odôvodnenia (napr. ţe sa jedná o 
štandardné udrţiavacie stavebné práce a pod.). 

V prípade, ak projekt neobsahuje stavebné práce, ţiadateľ túto prílohy nepredkladá. 

3.9. Projektová dokumentácia stavby 

V prípade, ţe sú predmetom ŢoPr stavebné práce a zároveň ţiadateľ preukázal oprávnenie vykonať 
stavebné práce v zmysle stavebného zákona právoplatným stavebným povolením alebo ohlásením 
stavby stavebného úradu, je povinný tieţ predloţiť projektovú dokumentáciu, ktorá bola predmetom 
posúdenia stavebného úradu, vrátane výkazu výmer. 

Ţiadateľ, je povinný v časti 10 Formulára ŢoPr poskytnúť čestné vyhlásenie v ktorom vyhlási, ţe 
projektová dokumentácie je kompletná a je zhodná s projektovou dokumentáciou, ktorá bola posúdená 
príslušným stavebným úradom. 

Odstránené: RO pre IROP 

Odstránené: http://www.mpsr.sk/inde
x.php?navID=1121&navID2=1121&sID
=67&id=10956. ¶
Forma predloţenia prílohy¶
Rozpočet projektu:¶
Listinná: Originál¶
Elektronická: Excel (vo formáte .xls) na 
CD/DVD¶
Súvisiaca dokumentácia:¶
Listinná: Kópia¶
Elektronická: Sken (vo formáte .pdf) na 
CD/DVD

Odstránené: ¶
Forma predloţenia prílohy¶
Listinná: Originál.¶
Elektronická: Excel (vo formáte .xls) na 
CD/DVD

Odstránené: ¶
Forma predloţenia prílohy¶
Listinná: Originál, alebo úradne 
overená kópia.¶
Elektronická: Sken (vo formáte .pdf) na 
CD/DVD

Formátované: Medzera Pred:  6 b

Odstránené: ¶
Forma predloţenia prílohy¶
Listinná: Originál, alebo úradne 
overená kópia.¶
Elektronická: Sken (vo formáte .pdf) na 
CD/DVD

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/clld/programove-dokumenty/prirucka-k-procesu-verejneho-obstaravania/index.html
https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/clld/programove-dokumenty/prirucka-k-procesu-verejneho-obstaravania/index.html
http://www.registeruz.sk/
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3.10. Doklady preukazujúce vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov 

V rámci tejto prílohy ţiadateľ predkladá doklady preukazujúce právo ţiadateľa uţívať nehnuteľnosti, na 
ktorých bude projekt realizovaný a ktoré budú uţívané v nadväznosti na zrealizovaný projekt v období 
udrţateľnosti projektu. Uvedené sa teda nevzťahuje na projekty, predmetom ktorých je výučne obstaranie 
hnuteľných vecí, ktoré nebudú mať stále miesto ich vyuţívania (napr. v prípade, ţe je predmetom projektu 
výlučne obstaranie dopravného prostriedku alebo strojov, prístrojov a zariadení, ktoré nebudú vyuţívané 
na konkrétnom mieste, dielni a pod.). 

 

Dotknuté nehnuteľnosti môţu byť: 

i. vo výlučnom vlastníctve ţiadateľa, 

ii. v podielovom spoluvlastníctve, 

iii. v bezpodielovom spoluvlastníctve manţelov, 

iv. v nájme, 

v. v podnájme, 

vi. uţívané na základe iného titulu, 

vii. v kombinácii týchto vzťahov 

Nehnuteľnosti musia byť majetkovoprávne vysporiadané tak, aby v súlade s právnymi predpismi bolo 
nepochybné, ţe ţiadateľ je oprávnený nehnuteľnosti uţívať počas celého obdobia od plánovaného 
začatia prác na projekte do uplynutia 5 rokov, ktoré nasledujú po ukončení projektu. 

Nehnuteľný majetok môţe byť zaťaţený ťarchami za podmienky, ţe ţiadna ťarcha nesmie brániť realizácii 
projektu. 

Ţiadateľ predkladá v prípade: 

i. výlučného vlastníctva, ŢoPr, kde v tabuľke 3 uvádza identifikačné znaky predmetnej 
nehnuteľnosti, 

ii. podielového spoluvlastníctva:  

- ŢoPr, kde v tabuľke 3 uvádza identifikačné znaky predmetnej nehnuteľnosti a 

- súhlas kaţdého spoluvlastníka podľa §139 Občianskeho zákonníka ako súhlas ostatných 
podielových spoluvlastníkov na hospodárenie so spoločnou vecou, 

iii. bezpodielového spoluvlastníctva manţelov: 

- ŢoPr, kde v tabuľke 3 uvádza identifikačné znaky predmetnej nehnuteľnosti a 

- súhlas manţela/manţelka podľa §145 ods. 1 Občianskeho zákonníka, 

iv. nájmu 

- ŢoPr, kde v tabuľke 3 uvádza identifikačné znaky predmetnej nehnuteľnosti a 

- platnú nájomnú zmluvu 

v. podnájmu 

- ŢoPr, kde v tabuľke 3 uvádza identifikačné znaky predmetnej nehnuteľnosti, 

- platnú nájomnú zmluvu a 

- platnú podnájomnú zmluvu.. 

Náleţitosti dokumentov: 

Nájomná zmluva, súhlas podielového, resp. bezpodielového spoluvlastníka musí byť uzatvorená/udelený:  

- na dobu neurčitú, alebo  

- na dobu určitú, ktorá zahŕňa minimálne obdobie od začatia prác na projekte do uplynutia obdobia 
udrţateľnosti projektu, t.j. 5 rokov, po finančnom ukončení projektu.  

Plomba na liste vlastníctva je prípustná iba za podmienky, ţe ţiadateľ predloţí kópiu návrhu na zápis práv 
k nehnuteľnostiam potvrdenú príslušnou správou katastra vzťahujúcu sa na vyznačenú plombu, prípadne aj 
ďalšie doklady preukazujúce dôvody vyznačenia plomby tak, aby bolo moţné jednoznačne posúdiť uţívacie 
právo k nehnuteľnostiam. 

Odstránené: výlučného 
vlastníctva, výpis z listu vlastníctva 
k predmetnej nehnuteľnosti,¶
<#>podielového spoluvlastníctva: ¶
<#>výpis z listu vlastníctva 
k predmetnej nehnuteľnosti a¶
<#>súhlas kaţdého spoluvlastníka 
podľa §139 Občianskeho 
zákonníka ako súhlas ostatných 
podielových spoluvlastníkov na 
hospodárenie so spoločnou vecou,¶

<#>bezpodielového spoluvlastníctva 
manţelov:¶
<#>výpis z listu vlastníctva 
k predmetnej nehnuteľnosti a¶
<#>súhlas manţela/manţelka 
podľa §145 ods. 1 Občianskeho 
zákonníka,¶

<#>nájmu¶
<#>výpis z listu vlastníctva 
k predmetnej nehnuteľnosti a¶
<#>platnú nájomnú zmluvu¶

<#>podnájmu¶
<#>výpis z listu vlastníctva 
k predmetnej nehnuteľnosti,¶
<#>platnú nájomnú zmluvu a¶
platnú podnájomnú zmluvu
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V prípade kombinácie vyššie uvedených právnych vzťahov ţiadateľ predkladá všetky vyššie 
uvedené doklady. 

UPOZORNENIE: 

V prípade uzavretia nájomnej zmluvu s pozemkovým spoločenstvom, je potrebné k všetkým vyššie 
uvedeným prílohám predloţiť dokumenty, ktoré preukáţu, ţe štatutárny orgán pozemkového 
spoločenstva má oprávnenie konať v mene vlastníkov nehnuteľností. 

V prípade, ak ide o pozemkové spoločenstvo: 

- zmluva o zaloţení spoločenstva s právnou subjektivitou (jej súčasťou je zoznam vlastníkov 
podielov spoločnej nehnuteľnosti), 

- stanovy, 
- rozhodnutie valného zhromaţdenia o nakladaní so spoločným majetkom spoločenstva, ktoré 

oprávňuje zástupcu/zástupcov pozemkového spoločenstva uzatvoriť nájomnú zmluvu. 

Rekonštrukcia, prístavba, nadstavba v dôsledku ktorej dôjde k vzniku nového stavebného objektu, 
osobitne evidovaného na liste vlastníctva, sa povaţuje za novú stavbu. Majetkovo-právne vysporiadanie 
k novým stavbám, ktoré podliehajú stavebnému konaniu sa preukazuje stavebným povolením, alebo 
ohlásením stavby predloţeným v rámci prílohy „Doklady od stavebného úradu“. 

 

4. Vypracovanie a predloţenie ŢoPr 

4.1. ŢoPr 

ŢoPr sa skladá z formulára ŢoPr a povinných príloh ŢoPr. Formulár ŢoPr sumarizuje základné údaje 
o predkladanom projekte a kumuluje v prehľadnej a jednotnej forme najpodstatnejšie projektové informácie. 
Uvedené údaje a informácie sú nevyhnutné pre účely posudzovania projektu v rámci schvaľovacieho 
procesu a prípravy návrhu Zmluvy o príspevku. 

Povinné prílohy ŢoPr sú vymedzené vo formulári ŢoPr, ktorý je súčasťou výzvy. V závislosti od konkrétnej 
podmienky poskytnutia príspevku, ktorej splnenie má príslušná príloha preukazovať, existujú dva typy príloh: 

1. prílohy vypracované priamo ţiadateľom – formuláre týchto príloh tvoria súčasť dokumentácie 
výzvy, resp. sú vo výzve uvedené odkazy na zdroje, z ktorých je moţné získať elektronické verzie 
formulárov týchto príloh, ktoré ţiadateľ následne predkladá spolu so ŢoPr vo forme určenej vo 
výzve.  

2. prílohy vydávané príslušným úradom – (napr. stavebný úrad, generálna prokuratúra a pod.) 

Bliţšie informácie o jednotlivých povinných prílohách sú uvedené v kapitole 3. 

4.2. Vypracovanie ŢoPr 

Ţiadateľ vyplní formulár ŢoPr v súlade s inštrukciami uvedenými v tejto výzve ako aj priamo vo formulári 
ŢoPr. 

Po úplnom vyplnení formulára ho vytlačí a podpíše (štatutárny orgán, resp. ním splnomocnená osoba). 
K formuláru ŢoPr doplní listinné formy príloh ŢoPr (prílohy sa predkladajú ako obyčajné kópie originálov, 
pričom ţiadateľ uchováva originály u seba pre účely prípadných kontrol) a uloţí elektronické verzie formulára 
ŢoPr a príloh na elektronické neprepisovateľné médium (CD/DVD). Elektronické verzie predstavujú skeny 
originálnych dokumentov vo formáte pdf. ak nie je v kapitole 3 pri niektorej z príloh uvedené inak. 

Následne ŢoPr vrátane príloh zviaţe pevnou (hrebeňovou, tepelnou alebo inou) väzbou, vloţí spolu 
s elektronickým médiom do nepriehľadného obalu, ktorý označí údajmi uvedenými niţšie a zabezpečí jeho 
doručenie MAS v súlade s podmienkami uvedenými v kapitole 4.3. 

Obal, v ktorom je doručovaná ŢoPr je potrebné označiť nasledovnými údajmi: 

- názov a adresa ţiadateľa; 

Odstránené: Výpis z listu vlastníctva: ¶
<#>môţe byť čiastočný, ¶
<#>preukazuje vlastnícke práva ku 
všetkým nehnuteľnostiam, ktoré sa 
majú zhodnotiť z prostriedkov 
príspevku, ¶
<#>je postačujúce vytlačený výpis z 
listu vlastníctva z portálu 
www.katasterportal.sk, ¶
<#>nie je starší ako 3 mesiace ku 
dňu predloţenia ŢoPr,¶
<#>s vyznačenou plombou je 
prípustný iba za podmienky, ţe 
ţiadateľ predloţí spolu s výpisom 
listu vlastníctva aj kópiu návrhu na 
zápis práv k nehnuteľnostiam 
potvrdenú príslušnou správou 
katastra vzťahujúcu sa na 
vyznačenú plombu, prípadne aj 
ďalšie doklady preukazujúce dôvody 
vyznačenia plomby tak, aby bolo 
moţné jednoznačne posúdiť 
uţívacie právo k nehnuteľnostiam.¶

Formátované: Odsek
zoznamu;body;Listenabsatz;Odsek
zoznamu2;Farebný zoznam –
zvýraznenie 11, Medzera Pred:  12 b

Odstránené: ¶
Forma predloţenia prílohy¶
Listinná: Originál, alebo úradne 
overená kópia.¶
Elektronická: Sken (vo formáte .pdf) na 

CD/DVD

Odstránené: <#>Doklady 
preukazujúce súlad s 
poţiadavkami v oblasti dopadu 
projektu na územia sústavy 
NATURA 2000 ...
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- názov a adresa MAS; 
- názov a kód výzvy; 
- názov projektu; 
- nápis „ŢIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU“; 
- nápis „NEOTVÁRAŤ“. 

ŢoPr je potrebné vypracovať v slovenskom jazyku a písmom, umoţňujúcim rozpoznanie textu, t.j. tak, aby 
bolo moţné objektívne posúdenie jej obsahu. V prípade príloh predloţených v inom ako slovenskom jazyku, 
musí byť priloţený certifikovaný preklad do slovenského jazyka. Preklad do slovenského jazyka sa 
nevyţaduje v prípade príloh, ktoré sú originálne vyhotovené v českom jazyku. 

4.3. Predloţenie ŢoPr 

Ţiadateľ predkladá ŢoPr v zmysle predchádzajúcej kapitoly na adresu:  

Miestna akčná skupina Bodva, Cestice 89, 044 71 Cestice 

ŢoPr je moţné predloţiť na vyššie uvedenú adresu jedným z nasledovných spôsobov:  

- osobne (v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod.), 

- doporučenou poštovou prepravou, 

- kuriérskou sluţbou. 

V prípade osobného doručenia vydá MAS ţiadateľovi potvrdenie o prijatí ŢoPr s vyznačeným dátumom 
prijatia. 

V prípade doručenia prostredníctvom pošty/kuriéra MAS potvrdenie nevydáva (toto je nahradené potvrdením 
subjektu vykonávajúceho poštové/kuriérske sluţby). 

Ţiadateľ je povinný predloţiť ŢoPr riadne, včas a vo forme určenej vo výzve. 

ŢoPr je doručená riadne, ak formát umoţňuje objektívne posúdenie obsahu ŢoPr (podmienka nie je splnená 
najmä v prípadoch, kedy je obsah ŢoPr vyplnený v inom ako slovenskom alebo českom jazyku alebo 
písmom, ktoré neumoţňuje rozpoznanie obsahu textu a pod.). 

ŢoPr je doručená včas, ak je predloţená najneskôr v posledný deň uzávierky výzvy, ktorý oznámi MAS na 
svojom webovom sídle, rozhodujúcim je pritom dátum: 

- odovzdania listinnej verzie ŢoPr na prepravu poštou alebo kuriérom alebo 

- odovzdania listinnej verzie ŢoPr osobne na adresu určenú vo výzve (MAS vystaví ţiadateľovi 
potvrdenie o prijatí ŢoPr s vyznačeným dátumom prijatia). 

Termín doručenia je rozhodujúci aj pre zaradenie ŢoPr do príslušných hodnotiacich kôl. 

ŢoPr je doručená vo forme, ak je doručená v listinnej podobe. 

Pre splnenie podmienok doručenia postačuje, ak tieto podmienky spĺňa samotný formulár ŢoPr (ostatné 
prílohy budú predmetom výzvy na doplnenie chýbajúcich náleţitostí). 

 

5. Schvaľovanie ŢoPr 

Proces schvaľovania ŢoPr začína jej doručením na adresu MAS a končí zaslaním oznámenia o schválení, 
resp. neschválení ŢoPr. Schvaľovanie ŢoPr pozostáva z nasledujúcich fáz 

- administratívne overenie ŢoPr;  
- odborné hodnotenie a výber ŢoPr;  
- revízne postupy ŢoPr (v prípade, ţe ich ţiadateľ uplatní).  

MAS ŢoPr po jej prijatí zaregistruje. 

V prípade, ak ţiadateľ nepredloţí ŢoPr riadne, včas a v určenej forme MAS zašle ţiadateľovi oznámenie 
o neschválení ŢoPr v ktorom uvedie dôvody neschválenia. 

Pre ŢoPr, ktoré splnili podmienky doručenia MAS následne overí ostatné podmienky poskytnutia príspevku 
v jednotlivých fázach schvaľovania. 

Odstránené:  

Odstránené: listinnej forme a na 
dátovom nosiči

Odstránené: , alebo jazyku určenom 
vo výzve ako akceptovateľným
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MAS overuje jednotlivé podmienky poskytnutia príspevku na základe údajov uvedených v ŢoPr, jej prílohách 
a verejných registroch, ktoré obsahujú relevantné informácie preukazujúce splnenie podmienok poskytnutia 
príspevku. 

Pre overovanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku je rozhodujúci obsah ŢoPr, resp. informácie. MAS 
nie je oprávnená v procese schvaľovania ŢoPr vyvodiť negatívne dôsledky (vydanie oznámenia 
o neschválení) len z dôvodu formálnych nedostatkov ŢoPr. Dôvod, pre ktorý MAS vydáva oznámenie 
o neschválení musí byť jasný, odôvodnený a musí vyplývať z nedodrţania podmienok zadefinovaných vo 
výzve na predkladanie ŢoPr. 

Podmienky poskytnutia príspevku stanovené v tejto výzve musia byť splnené bez ohľadu na 
skutočnosť, či ich úplné znenie je priamo uvedené v texte výzvy alebo je uvádzané, resp. bliţšie 
popísané v dokumente/dokumentoch, na ktoré sa táto výzva odvoláva. 

5.1. Administratívne overenie ŢoPr 

Predmetom administratívneho overenia ŢoPr je overenie: 

- úplnosti predloţenej ŢoPr a 
- splnenia podmienok poskytnutia príspevku (okrem podmienok posudzovaných v rámci odborného 

hodnotenia ŢoPr). 

V prípade, ak na základe preskúmania ŢoPr, jej príloh alebo údajov získaných z verejne dostupných 
registrov vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti ŢoPr alebo jej príloh, MAS vyzve ţiadateľa na 
doplnenie neúplných údajov, vysvetlenie nejasností alebo nápravu nepravdivých údajov zaslaním výzvy na 
doplnenie ŢoPr. 

MAS je ďalej oprávnená v prípade akýchkoľvek pochybností vyzvať ţiadateľa na preukázanie splnenia 
podmienky poskytnutia príspevku. 

Výzvu na doplnenie chýbajúcich náleţitostí ŢoPr zasiela MAS ţiadateľovi v prípade:  

- neúplne zadaných údajov v ŢoPr a jej prílohách, resp. neúplných príloh;  
- chýbajúcich príloh ŢoPr, resp. nesprávnej formy predkladaných príloh;  
- nesprávne vypracovanej časti dokumentácie ŢoPr; 
- vzájomného nesúladu údajov v rôznych častiach dokumentácie ŢoPr; 
- pochybností o splnení podmienok poskytnutia príspevku 

Moţnosť doplnenia údajov je pouţitá pri všetkých ţiadateľoch rovnako. 

MAS zasiela ţiadateľovi v rámci procesu administratívneho overovania len jednu výzvu na doplnenie ŢoPr. 
To neplatí v prípade, ak MAS počas procesu schvaľovania ŢoPr zistí, ţe ţiadateľovi nebola umoţnená 
náprava údajov v rovnakom rozsahu ako pri iných ţiadateľoch. V tom prípade bezodkladne vykoná nápravu 
a zašle ţiadateľovi (opätovnú) výzvu na doplnenie ŢoPr, ktorou zabezpečí rovnaké aplikovanie moţnosti 
nápravy vo vzťahu ku všetkým posudzovaným ŢoPr. Lehota na doplnenie musí byť totoţná s lehotou, ktorá 
bola poskytnutá ostatným ţiadateľom. 

MAS vo výzve na doplnenie ŢoPr (okrem samotných poţiadaviek na doplnenie) určí lehotu na doplnenie 
údajov ŢoPr, nie kratšiu ako 5 pracovných dní. 

ŢoPr musí byť doplnená v lehote stanovenej vo výzve na doplnenie. 

Všetky ţiadateľom doplnené náleţitosti je potrebné potvrdiť podpisom a odtlačkom pečiatky štatutárneho 
orgánu ţiadateľa (ak má ţiadateľ povinnosť pouţívať pečiatku a ak nejde o dokumenty vydané iným 
orgánom). Takto doplnené náleţitosti sa stávajú súčasťou predloţenej ŢoPr. 

MAS zasiela výzvu na doplnenie ŢoPr písomne (listinnou poštovou zásielkou s potvrdením o doručení) 
a elektronicky e-mailom v súlade s kontaktnými údajmi uvedenými ţiadateľom v časti 2 formulára ŢoPr. 

Prvým dňom lehoty na doplnenie je deň nasledujúci po dni doručenia výzvy na doplnenie ŢoPr 
prostredníctvom poštovej zásielky. 

Rozhodujúcim dátumom pre splnenie stanovenej lehoty na doplnenie ŢoPr je dátum doručenia doplnených 
náleţitostí. Adresa a spôsob doručenia je rovnaký ako pri doručovaní ŢoPr (viď kapitola 3.3 Predloţenie 
ŢoPr). MAS o prijatí doplnenia ŢoPr nevydáva ţiadne potvrdenie. 

MAS uplatní v prípade doručovania výzvy na doplnenie chýbajúcich náleţitostí úloţnú lehotu zásielky 
prostredníctvom poštových sluţieb 10 kalendárnych dní. Dňom prevzatia poštovej zásielky (výzvy na 
doplnenie), resp. márnym uplynutím úloţnej lehoty začína plynúť lehota na doplnenie chýbajúcich náleţitostí 
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ŢoPr. Vzhľadom na uvedené upozorňujeme ţiadateľov, aby zabezpečili prevzatie výziev na doplnenie 
chýbajúcich náleţitostí ŢoPr v lehote 10 kalendárnych dní. 

MAS po doplnení údajov zo strany ţiadateľa pokračuje v procese administratívneho overovania. 

MAS po ukončení administratívneho overovania ŢoPr zasiela ţiadateľom, ktorých ŢoPr nesplnili niektorú 
z podmienok poskytnutia príspevku (overovaných v rámci administratívneho overovania ŢoPr), resp. ŢoPr, 
ktoré neboli doplnené riadne, včas a v určenej forme, oznámenie o neschválení ŢoPr s uvedením dôvodov, 
ktoré viedli k neschváleniu ŢoPr. 

Výsledkom procesu administratívneho overovania je, v prípade: 

a) splnenia všetkých podmienok poskytnutia príspevku, ktorých overenie je súčasťou administratívneho 
overenia, MAS postúpi ŢoPr na odborné hodnotenie; 

b) v prípade nesplnenia niektorej z podmienok poskytnutia príspevku, pretrvávajúcich pochybností 
o splnení podmienky poskytnutia príspevku, alebo nedoručenia doplnenia ŢoPr riadne, včas 
a v určenej forme, MAS vydá oznámenie o neschválení (vrátane identifikovania nedostatkov). 

5.2. Odborné hodnotenie ŢoPr 

MAS zabezpečí odborné hodnotenie tých ŢoPr, ktoré splnili podmienky administratívneho overovania. 

Cieľom procesu odborného hodnotenia ŢoPr je vykonať odborné, objektívne, nezávislé a transparentné 
posúdenie predloţených ŢoPr na základe hodnotiacich kritérií zverejnených vo výzve. 

Odborné hodnotenie ŢoPr vykonáva dvojica odborných hodnotiteľov na základe aplikácie kritérií, ktoré tvoria 
prílohu č. 3 výzvy. 

Hodnotitelia posudzujú projekt ako celok, berúc do úvahy údaje a informácie uvedené v ŢoPr a jej povinných 
prílohách. Hodnotitelia zaznamenávajú odborné hodnotenie jednotlivých ŢoPr do Hodnotiaceho hárku 
odborného hodnotenia ŢoPr. 

Ak počas odborného hodnotenia odborní hodnotitelia zistia, ţe na posúdenie splnenia odborného 
hodnotenia je potrebné poskytnúť zo strany ţiadateľa doplňujúce informácie, MAS vyzve ţiadateľa na 
objasnenie resp. doplnenie chýbajúcich údajov. Poţadované údaje musia mať jasnú súvislosť s posúdením 
kritérií odborného hodnotenia. Súčasťou tejto výzvy môţe byť aj vyţiadanie informácií/dokumentov, ktoré 
boli overované a mali byť doţiadané v rámci administratívneho overovania, ak sa v rámci odborného 
hodnotenia zistí, ţe MAS opomenul v tejto fáze doţiadať kompletné informácie/dokumenty. MAS určí v 
prípade takéhoto postupu primeranú lehotu na doplnenie údajov, ktorá nesmie byť kratšia ako 5 pracovných 
dní, pričom súčasťou výzvy je aj informácia o tom, ţe nepredloţenie dokumentov vôbec, resp. v prípade 
doručenia poţadovaných náleţitostí po stanovenom termíne, resp. ak aj po doplnení chýbajúcich náleţitostí 
sú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti ŢoPr a nie je moţné konštatovať splnenie niektorej z podmienok 
poskytnutia príspevku, bude uvedené viesť k neschváleniu ŢoPr. 

Na doručovanie výzvy na doplnenie ŢoPr a doručovanie doplnení zo strany ţiadateľovi MAS sa rovnako 
vzťahujú podmienky doručovania uvedené v časti 4.1. Administratívne overovanie ŢoPr. 

Ak ŢoPr nesplnila podmienky odborného hodnotenia, MAS zašle ţiadateľovi oznámenie o neschválení ŢoPr 
spolu odôvodnením, kde uvedie dôvody nesplnenia kritérií odborného hodnotenia. 

5.3. Výber ŢoPr 

MAS zostaví zoznam ŢoPr podľa aritmetického priemeru bodov ŢoPr získaných v odbornom hodnotení od 
oboch odborných hodnotiteľov. MAS zostaví zoznam ŢoPr v zostupnom poradí.  

V prípade, ak je disponibilná alokácia výzvy vyššia neţ výška odborným hodnotiteľom uznaného príspevku 
ŢoPr, ktoré vyhoveli kritériám odborného hodnotenia, sú tieto ŢoPr odporučené na schválenie.  

V prípade, ak sa v poradí vytvorenom na základe odborného hodnotenia nachádzajú na hranici danej výškou 
disponibilnej alokácie na výzvu viaceré ŢoPr na rovnakom mieste, sú uplatňované rozlišovacie kritériá.  

Rozlišovacími kritériami sú: 
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i. Hodnota Value for Money
3
, 

ii. Posúdenie vplyvu a dopadu projektu na plnenie stratégie CLLD - toto rozlišovacie kritérium sa 

aplikuje jedine v prípadoch, ak aplikácia na základe hodnoty value for money neurčila konečné 

poradie ţiadostí o príspevok na hranici alokácie. Toto rozlišovacie kritérium aplikuje výberová 

komisia MAS. 

ŢoPr, ktoré sa svojim umiestnením nachádzajú nad hranicou alokácie výzvy, sú odporučené na schválenie. 
Ostatné ŢoPr budú neschválené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených vo výzve. 
 

5.4. Oznámenie výsledkov schvaľovania ŢoPr 

Na základe skutočností zistených v rámci schvaľovania o ŢoPr, t.j. na základe posúdenia splnenia 
podmienok poskytnutia príspevku určených vo výzve vydáva MAS: 

- Oznámenie o schválení 

- Oznámenie o neschválení 

Oznámením o schválení ŢoPr MAS konštatuje splnenie všetkých podmienok poskytnutia príspevku 
stanovených vo výzve a zároveň deklaruje dostatok finančných prostriedkov na financovanie schválenej 
ŢoPr na základe alokácie určenej vo výzve. 

Oznámením o neschválení ŢoPr MAS konštatuje: 

a) nesplnenie jednej alebo viacerých podmienok poskytnutia príspevku stanovených vo výzve, 

b) nemoţnosť postupovať v schvaľovacom procese ďalej z dôvodu nedostatočného preukázania 
splnenia podmienok poskytnutia príspevku, resp. nepredloţenia dokumentov a informácií v zmysle 
podmienok výzvy na doplnenie v stanovenom termíne, 

c) nemoţnosť schválenia ŢoPr z dôvodu nedostatok finančných prostriedkov určených vo výzve. 

Oznámenie o neschválení MAS vydáva v tej fáze schvaľovania ŢoPr, kedy je preukázané, ţe ŢoPr nespĺňa 
jednu alebo viaceré podmienky poskytnutia príspevku, alebo ak na schválenie ŢoPr nie je dostatok 
finančných prostriedkov určených vo výzve. 

Oznámenie o schválení vydáva MAS len v prípade ukončenia schvaľovacieho procesu, pokiaľ ŢoPr splnila 
všetky podmienky poskytnutia príspevku a na jej financovanie je dostatok disponibilných prostriedkov 
určených vo výzve. 

5.5. Overovanie podmienok poskytnutia príspevku na mieste 

V odôvodnených prípadoch, kedy MAS povaţuje za potrebné a vhodné, je oprávnená niektoré, alebo všetky 
podmienky poskytnutia príspevku v rámci schvaľovania ŢoPr overiť priamo na mieste u ţiadateľa. 

MAS nie je oprávnená v prípade overovania podmienok poskytnutia príspevku na mieste u ţiadateľa 
vstupovať bez súhlasu do objektov ţiadateľa, ani iným spôsobom jednostranne zasahovať do majetku 
ţiadateľa. 

MAS informuje ţiadateľa o plánovanom výkone overenia podmienok poskytnutia príspevku na mieste 
písomne alebo elektronicky na adresu uvedenú v ŢoPr minimálne 3 pracovné dni pred plánovaným 
termínom vykonania overenia podmienok poskytnutia príspevku na mieste. 

Ak ţiadateľ neumoţní overenie podmienok poskytnutia príspevku na mieste alebo na základe vykonaného 
overenia MAS nedokáţe z predloţených dokumentov posúdiť pravdivosť alebo úplnosť ŢoPr a jej príloh, 
MAS ŢoPr o neschváli. 

                                                
3
 Value for money predstavuje výšku príspevku v EUR na (dosiahnutú, vytvorenú) jednotku merateľného ukazovateľa hlavnej aktivity 

projektu (D205 Zvýšená kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl.) 
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5.6. Revízne postupy 

Revízne postupy umoţňujú preskúmanie postupov v schvaľovacom procese a umoţňuje ţiadateľovi 
domáhať sa nápravy, ak sa domnieva, ţe neboli dodrţané pravidlá schvaľovania ŢoPr alebo podmienky 
stanovené vo výzve MAS. Tieto postupy sú zároveň moţnosťou, aby na úrovni MAS alebo RO došlo 
k náprave vadných úkonov, ktoré boli vykonané v rozpore s podmienkami stanovenými vo výzve MAS. 

Revíznymi postupmi voči oznámeniu o schválení alebo neschválení ŢoPr sú: 

a) Námietky, 
b) Preskúmanie oznámenia 

5.6.1. Námietky 

Námietky podáva ţiadateľ na adresu MAS uvedenú v oznámení v lehote do 10 pracovných dní od doručenia 
oznámenia. 

Námietky obsahujú najmä: 

a) označenie ţiadateľa, 
b) označenie MAS, 
c) označenie oznámenia, voči ktorému námietky smerujú, 
d) dôvody podania námietok, 
e) čoho sa ţiadateľ námietkami domáha, 
f) dátum a podpis ţiadateľa. 

V prípade, ak námietka neobsahuje vyššie uvedené informácie v dôsledku ktorých nie je moţné námietku 
posúdiť, bude námietka odmietnutá.  

Námietky posudzuje RO v termíne do 60 dní od ich doručenia ţiadateľom na MAS. 

RO posúdi námietky a vydá: 

a) rozhodnutie o neopodstatnenosti námietok v prípade súladu postupu v schvaľovacom procese ŢoPr 
s  podmienkami schvaľovania alebo podmienkami stanovenými vo výzve MAS alebo 

b) rozhodnutie o opodstatnenosti námietok v prípade rozporu postupu v schvaľovacom procese ŢoPr 
s podmienkami schvaľovania alebo podmienkami stanovenými vo výzve MAS 

Rozhodnutie sa doručí ţiadateľovi. 

Na základe rozhodnutia MAS opätovne vykoná schvaľovací proces, ktorého výsledok bude vydanie nového 
oznámenia. 

5.6.2. Preskúmanie oznámenia 

Revíznym postupom, v rámci ktorého je moţné vykonať nápravu, je preskúmanie oznámenia. 

Ţiadateľ je oprávnený dať podnet na preskúmanie oznámenia. 

Podnet na preskúmanie oznámenia o ŢoPr sa podáva RO (s výnimkou prípadov, ak tak RO koná 
z vlastného podnetu). 

Oznámenie o schválení ŢoPr môţe byť preskúmané RO do zaslania návrhu na uzavretie zmluvy o príspevku 
zo strany MAS. Konanie o preskúmaní oznámenia o neschválení ŢoPr musí byť začaté najneskôr do 
jedného roka od uplynutia lehoty na podanie námietok. 

RO oznamuje začatie preskúmania oznámenia o ŢoPr ţiadateľovi a MAS. 

Ak sa pri preskúmaní oznámenia o ŢoPr zistí, ţe preskúmavané oznámenie o ŢoPr bolo vydané v rozpore 
s podmienkami schvaľovania alebo podmienkami stanovenými vo výzve MAS, RO rozhodnutím uloţí MAS 
vykonať opätovne schvaľovací proces a vydať nové oznámenie o ŢoPr. 

Rozhodnutie sa doručí ţiadateľovi. 

Ak sa pri preskúmaní oznámenia o ŢoPr nezistí rozpor s podmienkami schvaľovania alebo podmienkami 
stanovenými vo výzve MAS, RO zápisom do spisu ukončí preskúmanie a o tejto skutočnosti informuje 
ţiadateľa. 

Pri preskúmaní oznámenia o ŢoPr vychádza RO z právneho stavu a skutkových okolností v čase vydania 
oznámenia o ŢoPr. RO nemôţe vydať rozhodnutie, ak sa po vydaní preskúmavaného oznámenia o ŢoPr 
dodatočne zmenia rozhodujúce skutkové okolnosti, z ktorých pôvodné oznámenie o ŢoPr vychádza. 
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5.6.3. Oprava oznámenia/rozhodnutia 

Oprava oznámenia/rozhodnutia slúţi na odstránenie chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmých 
nesprávností v písomnom vyhotovení oznámenia/rozhodnutia. 

Chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení oznámenia/rozhodnutia 
opraví subjekt, ktorý rozhodnutie vydal, kedykoľvek aj bez návrhu. 

Opravu oznámenia/rozhodnutia vykoná subjekt, ktorý oznámenie vydal, formou listu adresovaného osobám, 
ktorým sa doručovalo opravované oznámenie/rozhodnutie, pričom v liste jednoznačným spôsobom 
identifikuje menené náleţitosti oznámenia/rozhodnutia. 

 

6. Uzavretie zmluvy o príspevku 

Po odoslaní oznámenia o schválení ŢoPr zabezpečí MAS uzatvorenie zmluvy o príspevku so ţiadateľom, 
ktorá upraví práva a povinnosti medzi MAS a ţiadateľom.  

Cieľom procesu uzavretia zmluvy o príspevku je vytvorenie právneho základu pre čerpanie účelovo 
viazaného príspevku z verejných zdrojov, pri dodrţaní podmienok správneho finančného riadenia. Právny 
nárok na poskytnutie príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy o príspevku. Poskytnutie príspevku 
na základe zmluvy o príspevku je viazané na splnenie podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  

Zmluva o príspevku so ţiadateľom sa uzatvára podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v nadväznosti na 
§ 25 ods. 1 zák. č. 292/2014 Z.z. 

Zmluva o príspevku upravuje práva a povinnosti ţiadateľa a MAS pri realizácii projektu a počas obdobia 
udrţateľnosti projektu. 

MAS zašle ţiadateľovi výzvu na predloţenie dokumentov a informácií potrebných na prípravu návrhu zmluvy 
o príspevku. Ţiadateľ je povinný poskytnúť súčinnosť, aby mohol byť vypracovaný návrh zmluvy o príspevku. 

MAS pošle návrh zmluvy o príspevku ţiadateľovi a určí lehotu na jeho prijatie, ak: 

a) bolo ţiadateľovi vydané oznámenie o schválení ţiadosti o príspevok, 

b) ţiadateľovi márne uplynula lehota na podanie námietok a 

c) ţiadateľ poskytol súčinnosť potrebnú pre uzavretie zmluvy o príspevku. 

MAS nezašle ţiadateľovi návrh zmluvy o príspevku, ak nie sú naplnené vyššie uvedené ustanovenia. 

MAS nezašle návrh zmluvy o príspevku ţiadateľovi ani v prípade, ak RO začne preskúmavanie oznámenia 
o schválení ŢoPr (v takom prípade zasiela návrh zmluvy o príspevku po ukončení preskúmavania, ak sa 
potvrdí opodstatnenosť oznámenia o schválení). 

MAS zabezpečí zaslanie návrhu na uzavretie zmluvy o príspevku podpísanej štatutárnym orgánom MAS, 
resp. jeho oprávneným zástupcom v minimálne troch rovnopisoch v termíne do 15 pracovných dní od 
zaslania oznámenia o schválení ŢoPr. 

MAS zasiela návrh na uzatvorenie zmluvy o príspevku spolu so sprievodným listom v ktorom informuje 
ţiadateľa o lehote na prijatie návrhu zmluvy, spôsobu počítania lehoty na prijatie návrhu, kontaktnej osobe 
MAS, moţnosti poţiadania o predĺţenie lehoty na prijatie návrhu, počte rovnopisov, ktoré má ţiadateľ 
odoslať späť na MAS a ďalších dôleţitých informáciách. 

MAS poskytne ţiadateľovi lehotu na prijatie návrhu na uzavretie zmluvy o príspevku, ktorá nesmie byť 
kratšia ako 5 pracovných dní. 

Návrh na uzavretie zmluvy o príspevku zaniká dňom uplynutia lehoty, ktorá bola v návrhu na uzavretie 
zmluvy určená na jeho prijatie alebo doručením písomného prejavu ţiadateľa o odmietnutí návrhu na 
uzavretie zmluvy o príspevku. 

Za splnenie lehoty na prijatie návrhu zmluvy o príspevku sa povaţuje deň fyzického doručenia zmluvy 
o príspevku na MAS bez ohľadu na jeho spôsob. 

V odôvodnených prípadoch je moţné na základe písomnej ţiadosti ţiadateľa lehotu na prijatie návrhu na 
uzavretie zmluvy o príspevku písomne predĺţiť. Predĺţenie musí byť primerané a moţnosť predĺţenia musí 
byť pouţitá pre kaţdého ţiadateľa rovnako. 
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Ţiadateľ doručí MAS dva rovnopisy prijatého návrhu na uzavretie zmluvy o príspevku. 

MAS zabezpečí bezodkladne zverejnenie zmluvy o príspevku v centrálnom registri zmlúv. Deň nasledujúci 
po dni jej prvého zverejnenia je dňom účinnosti zmluvy o príspevku a ţiadateľ sa stáva uţívateľom v zmysle 
definície § 3 ods. 2 písm. d) zákona o EŠIF

4
. Od tohto momentu platia pre uţívateľa primerane ustanovenia 

zákona o EŠIF. 

Prvé zverejnenie zmluvy s uţívateľom zabezpečí MAS, pričom týmto nie je dotknutá povinnosť 
zverejňovania druhou zmluvnou stranou, ak je osobou povinnou zverejňovať zmluvu. Zároveň sú od tohto 
dňa obe zmluvné strany viazané ustanoveniami zmluvy o príspevku. 

Vzájomné práva a povinnosti MAS a uţívateľa sa spravujú podmienkami zakotvenými v zmluve o príspevku 
a dokumentmi, ktoré sú na základe dohody zmluvných strán zakotvené v tejto zmluve. 

Štandardný formulár zmluvy o poskytnutí príspevku je zverejnený na webovom sídle 
https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/clld/programove-dokumenty/vzory/vzor-
zmluvy-o-prispevok/index.html. Zverejnený formulár zmluvy o príspevku je rámcovým vzorom zmluvy a MAS 
je oprávnená zmeniť formulár zmluvy v závislosti od špecifických potrieb implementácie projektov. Formulár 
zmluvy o príspevku poskytuje ţiadateľovi základný prehľad o podmienkach implementácie projektov.  

Upozornenie: 

MAS je oprávnená poţadovať zabezpečenie svojej pohľadávky zo zmluvy o príspevku, napríklad aj 
zriadením záloţného práva, v súlade s ustanoveniami zmluvy o príspevku.  

 

7. Zmena a zrušenie výzvy 

V nevyhnutných prípadoch, kedy nie je moţné postupovať v procese schvaľovania ŢoPr predloţených na 
základe pôvodne vyhlásenej výzvy, alebo je zmena potrebná za účelom jej optimalizácie, resp. vhodnejšieho 
nastavenia, je MAS oprávnená, výzvu zmeniť alebo zrušiť. 

Zmenami vo výzve MAS operatívne reaguje na externé zmeny, ktoré sa môţu vyskytnúť počas celej dĺţky 
trvania otvorenej výzvy. 

MAS je oprávnená výzvu zmeniť do jej uzavretia, pričom zmena sa nesmie týkať hodnotiaceho kola, v rámci 
ktorého uţ MAS vydala oznámenia o schválení alebo neschválení ŢoPr. MAS umoţní ţiadateľom 
v primeranej lehote zmeniť ŢoPr predloţené do termínu zmeny výzvy, pri ktorých MAS neukončila 
schvaľovanie, ak ide o takú zmenu, ktorou môţu byť skôr predloţené ŢoPr dotknuté a zároveň sa zmena 
výzvy týka aj ŢoPr, ktoré boli predloţené pred vykonaním zmeny, ale pred oznámení o ŢoPr. Aj v prípade 
zmien je MAS povinná posudzovať ich dopad z hľadiska zachovania princípov transparentnosti, rovnakého 
zaobchádzania a primeranosti. 

V prípade legislatívnych zmien, ktoré majú alebo môţu mať vplyv na zmenu podmienok poskytnutia 
príspevku, takáto zmena nepredstavuje zmenu výzvy za predpokladu, ţe novelizáciou alebo vydaním 
nového všeobecne záväzného právneho predpisu nedôjde k zmene vecnej podstaty podmienky poskytnutia 
príspevku. MAS v takom prípade posudzuje ŢoPr podľa aktuálne platného právneho predpisu, rešpektujúc 
prechodné ustanovenia vo vzťahu k jeho účinnosti. V prípade, ak legislatívne zmeny vyvolajú potrebu zmeny v 
podmienkach poskytnutia príspevku, MAS v nadväznosti na ich posúdenie rozhodne o potrebe zmeny alebo 
zrušenia výzvy.   

V prípade identifikácie chýb v písaní, v počtoch alebo iných zrejmých nesprávností (napr. vyplývajúce 
z potreby úpravy technických náleţitostí vybraných vzorových formulárov príloh ŢoPr alebo iných častí výzvy 
alebo dokumentov týkajúcich sa výzvy) takéto zmeny nepredstavujú zmenu výzvy a o vykonaných 
opravách/úpravách MAS informuje ţiadateľov zverejnením na svojom webovom sídle. 

V prípade, ak z objektívnych dôvodov nie je moţné schváliť ŢoPr a následne financovať projekty na základe 
výzvy, MAS výzvu zruší. ŢoPr predloţené do dátumu zrušenia výzvy, pri ktorých MAS neukončia 
schvaľovanie, vráti všetkým ţiadateľom alebo o všetkých ŢoPr ukončí schvaľovania vydaním príslušného 
oznámenia. 

                                                
4
 Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

Odstránené: https://www.mpsr.sk/vzor
-zmluvy-o-prispevok/1319-67-1319-
15136/

Odstránené: ak sa podstatným 
spôsobom nezmenia podmienky 
poskytnutia príspevku určené vo výzve 
(povolenou zmenou je napr. zmena 
formy preukazovania podmienky 
poskytnutia príspevku, bez samotnej 
zmeny podmienky poskytnutia 
príspevku)

Odstránené: dôjde k podstatnej 
zmene podmienok poskytnutia 
príspevku, alebo ak 

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/clld/programove-dokumenty/vzory/vzor-zmluvy-o-prispevok/index.html
https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/clld/programove-dokumenty/vzory/vzor-zmluvy-o-prispevok/index.html
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Pravidlá pre zmenu/zrušenie výzvy sa rovnako aplikujú na prípad zmien v dokumentoch, na ktoré sa výzva 
odvoláva a takéto zmeny majú vplyv na zmenu podmienok poskytnutia príspevku. 

Zmeny výzvy a jej príloh, vrátane zdôvodnenia zmien, ako aj zrušenie výzvy, vrátane zdôvodnenia zrušenia, 
budú zverejňované formou oznámenia na webovom sídle MAS. V oznámeniach MAS zároveň definuje, na 
aké ŢoPr sa zmena vzťahuje, resp. či o ŢoPr predloţených do zrušenia výzvy vydá oznámenie alebo ich 
vráti ţiadateľovi. 

Zmena výzvy, resp. zrušenie výzvy je účinné v súlade s informáciou uvedenou v oznámení o zmene/zrušení 
výzvy, najskôr však dňom zverejnenia na webovom sídle MAS. 

 

8. Poskytovanie informácií  

Informácie týkajúce sa tejto výzvy môţu ţiadatelia získať od MAS na webovom sídle www.masbodva.sk a 
zároveň jednou z nasledovných foriem: 

 Listinnou formou - ţiadatelia môţu svoje otázky posielať na adresu MAS uvedenú v časti 4.3 tejto výzvy. 

 Elektronickou formou na e-mailovú adresu MAS: masbodvaoz@gmail.com 

Na ţiadosti o informácie týkajúce sa tejto výzvy zasielané na MAS poštou alebo elektronicky odpovedá MAS 
listinnou formou alebo elektronicky v lehote najneskôr 10 pracovných dní odo dňa doručenia ţiadosti na MAS. 
Zároveň MAS priebeţne uverejňuje na vyššie uvedených webových sídlach najčastejšie kladené otázky 
a odpovede. 

MAS neposkytuje v procese schvaľovania o ŢoPr ţiadateľom ţiadne informácie o priebehu schvaľovania ŢoPr 
aţ do ich konečného informovania o výsledku schvaľovacieho procesu. 

Upozorňujeme ţiadateľov, aby priebeţne sledovali vyššie uvedené webové sídlo MAS, kde budú v prípade 
potreby zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou. 

 

9. Prílohy výzvy 

1. Formulár ŢoPr (vrátane záväzných formulárov príloh ŢoPr), 

2. Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a oprávnených výdavkov, 

3. Zoznam merateľných ukazovateľov, 

4. Kritériá pre výber projektov. 

 

Odstránené: oprávnených aktivít

https://www.masbodva.sk/index.php/vyzvy/
mailto:masbodvaoz@gmail.com

