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Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

 

vydáva 
 

USMERNENIE č. 1 
k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok na podporu podnikateľských 
aktivít v cestovnom ruchu 

 

Kód výzvy KaHR–31SP–1201 
 

 

Prioritná os 3 – Cestovný ruch  
Opatrenie 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

 
 

Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom 
ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím 

 

 

Dátum vydania usmernenia:  4. marca 2013 
Dátum uzávierky výzvy:  3. apríla 2013 
Indikatívna výška finančných prostriedkov:  50 000 000 EUR 
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CIEĽ USMERNENIA 

 

Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  na 
podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (ďalej len „usmernenie“) je:  

• spresniť definície, resp. postupy popísané v dokumentoch vydaných v rámci Výzvy na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu podnikateľských aktivít 
v cestovnom ruchu s kódom výzvy KaHR–31SP–1201 (ďalej len „výzva“); 
 

ZMENY DOKUMENTOV V RÁMCI VÝZVY 

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledovné dokumenty: 
 

• Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy  
KaHR–31SP–1201. 

• Príru čka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok kód KaHR–31SP–1201;  

• Formulár prílohy č. 5 k žiadosti o nenávratný finančný príspevok – Finančná analýza 
• Formulár prílohy č. 6 k žiadosti o nenávratný finančný príspevok – Index bonity  
• Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
 

Usmernenie platí dňom zverejnenia na stránkach Ministerstva hospodárstva SR. Žiadatelia, ktorí už 
podali Žiadosť o NFP, budú hodnotení podľa tých pravidiel a  podmienok výzvy, ktoré boli platné v 
čase podania ŽoNFP. Usmernenia vydané po predložení Žiadosti o NFP sa týchto žiadateľov netýkajú. 

 
 

ZMENY VO VÝZVE  NA PREDKLADANIE  ŽIADOSTÍ  O NENÁVRATNÝ  FINANČNÝ 
PRÍSPEVOK 

 
Text Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je upravený nasledovne: 
 
1. V kapitole 4.3 Forma, výška, intenzita pomoci a spôsob financovania bola vo vete prvého 

odseku 
„Maximálna intenzita pomoci (%) je vyjadrená ako podiel NFP na COV, pričom vnútorný pomer NFP 
predstavuje podiel ERDF na NFP vo výške 85% a podiel spolufinancovania zo ŠR na NFP 
predstavuje 15%.“ 
upravená nasledovne: 
„ Intenzita pomoci (%) je vyjadrená ako podiel NFP na COV, pričom vnútorný pomer NFP predstavuje 
podiel ERDF na NFP vo výške 85% a podiel spolufinancovania zo ŠR na NFP predstavuje 15%.“ 
 
2. V kapitole 4.3 Forma, výška, intenzita pomoci a spôsob financovania bola upravený skrátený 

názov „VZ“ pre termín „zdroje žiadate ľa“ vo vysvetlivkách skrátených názvov vyššie 
uvedených vzorcov na znenie „ZZ“. 

 
3. V kapitole 4.3 Forma, výška, intenzita pomoci a spôsob financovania bola veta 
„V rámci tejto výzvy je žiadateľ povinný použiť iba jednu intenzitu na všetky položky rozpočtu 
projektu.“ 
upravená nasledovne: 

„V rámci tejto výzvy je žiadateľ povinný: 
• použiť len jednu intenzitu pomoci (t.j. 40%, resp. 50% v závislosti od miesta realizácie 

projektu) 
• použiť zvolenú intenzitu na všetky položky rozpočtu projektu.“ 
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4. V kapitole 4.6 Doba fyzickej realizácie projektu bola druhá veta upravená nasledovne: 
„Dobu fyzickej realizácie projektu je možné po podpise zmluvy o poskytnutí NFP predĺžiť na základe 
žiadosti predloženej vykonávateľovi schémy, maximálne však do termínu stanoveného v čl. 56 
Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa 
zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/19992 v znení neskorších zmien a doplnení, t.j. do 31. decembra 
2015.“ 
 

 
 

ZMENY V PRÍRU ČKE PRE ŽIADATE ĽA V RÁMCI  VÝZVY  NA PREDKLADANIE  
ŽIADOSTÍ  O NFP 

  
Text Príručky pre žiadateľa je upravený nasledovne: 
 
5. V kapitole 2.2 Oprávnenosť projektu sa veta  
„V prípade, že skutočné zameranie projektu bude spadať pod niektoré z uvedených činností spojených 
z cestovným ruchom (napriek údajom definovaným vo formulári ŽoNFP a povinných prílohách 
ŽoNFP), bude ŽoNFP z ďalšieho procesu konania o ŽoNFP vylúčená (žiadateľovi bude odoslané 
rozhodnutie o neschválení)“  
z dôvodu chyby v písaní upravuje nasledovne: 
„V prípade, že skutočné zameranie projektu nebude spadať pod niektoré z uvedených činností 
spojených s cestovným ruchom (napriek údajom definovaným vo formulári ŽoNFP a povinných 
prílohách ŽoNFP), bude ŽoNFP z ďalšieho procesu konania o ŽoNFP vylúčená (žiadateľovi bude 
odoslané rozhodnutie o neschválení)“. 

 
6. V kapitole 2.2 Oprávnenosť projektu sa veta  
„Oprávnenosť projektu ako podmienky poskytnutia pomoci je overovaná v rámci kontroly formálnej 
správnosti ŽoNFP na základe SK NACE projektu uvedeného vo formulári ŽoNFP (sekcia č. 3 - Profil 
žiadateľa) a prílohy č. 8 ŽoNFP – Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa. Bližie 
informácie týkajúce sa formulára ŽoNFP a prílohy č. 8 sú uvedené v kapitolách 8.1 a 8.9“  
upravuje nasledovne: 
„Oprávnenosť projektu ako podmienky poskytnutia pomoci je overovaná v rámci kontroly formálnej 
správnosti ŽoNFP na základe SK NACE projektu uvedeného vo formulári ŽoNFP (sekcia č. 3 - Profil 
žiadateľa) a prílohy č. 9 ŽoNFP – Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa. Bližšie 
informácie týkajúce sa formulára ŽoNFP a prílohy č. 9 sú uvedené v kapitolách 8.1 a 8.10“. 

 
7. V kapitole 2.3 Oprávnenosť výdavkov bol vypustený nasledovný text: 

„Za oprávnené výdavky je možné považovať len výdavky, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti 
výdavkov v zmysle výzvy, t.j. tie, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou projektu. Vzhľadom na 
skutočnosť, že projekt je fyzicky ukončený až po zrealizovaní všetkých (oprávnených 
i neoprávnených) výdavkov, upozorňujeme žiadateľov, aby do rozpočtu projektu zahrnuli len také 
aktivity (výdavky), ktoré bezprostredne súvisia s jeho realizáciou. V procese schvaľovania ŽoNFP 
v dôsledku explicitnej identifikácie neoprávnených výdavkov ŽoNFP môže dôjsť (v prípade nesplnenia 
podmienok stanovených vo výzve) k preklasifikovaniu oprávnených výdavkov na neoprávnené, a tak 
zníženiu výšky NFP v ŽoNFP. Výška oprávnených výdavkov môže byť následne znížená aj v procese 
predbežnej finančnej kontroly v prípade, že subjekt vykonávajúci kontrolu zistí, že niektorý z výdavkov 
zaradených do ŽoP nespĺňa všetky podmienky pre oprávnenosť výdavkov v zmysle podmienok 
stanovených vo výzve a jej prílohách ako aj v právnych predpisoch SR a EÚ.“ 

 

8. V kapitole 2.3 Oprávnenosť výdavkov bol doplnený nasledovný text: 
 
                                                 
2  Ú. v. EÚ L 210 zo dňa 31. júla 2006, str. 25 
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„Za oprávnené výdavky môžu byť považované len výdavky, ktoré: 

• bezprostredne súvisia s realizáciou oprávneného projektu a aktivitami podľa kapitoly 4.4 
výzvy;  

• vznikli v čase od začatia do ukončenia prác na projekte a v súvislosti s projektom,  
• sú vzhľadom na všetky okolnosti reálne, správne, aktuálne a navzájom sa neprekrývajú;  
• sú preukázateľné originálmi účtovných dokladov a sprievodnou dokumentáciou, 
• sú uvedené v zmluve o poskytnutí NFP v znení platných dodatkov. 

 
Oprávnené výdavky musia byť obstarané za trhové ceny a spĺňať princíp: 
 

o hospodárnosti (minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov projektu), 
o účelnosti (priama väzba na projekt a nevyhnutnosť pre realizáciu projektu) a 
o efektívnosti (maximalizácia pomerov medzi výstupmi a vstupmi projektu). 

Majetok (hmotný aj nehmotný) obstaraný v rámci projektu z NFP alebo z jeho časti musí spĺňať tieto 
podmienky: 
 

- musí byť používaný výlučne prijímateľom pri výkone podnikateľskej činnosti v rámci projektu, 
na ktorý sa pomoc poskytuje; 

- musí byť zaradený do majetku prijímateľa a zostať v jeho majetku minimálne päť rokov po 
ukončení realizácie projektu3 pri dodržaní zákona o účtovníctve (odpisovanie majetku); 

- musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov verejného 
obstarávania vykonaného v zmysle zákona o verejnom obstarávaní bez toho, aby nadobúdateľ 
vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 
z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách)4 alebo 
naopak, pričom verejné obstarávanie je žiadateľ oprávnený začať najskôr v deň vyhlásenia 
výzvy, najneskôr však do 45 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP. 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že projekt je fyzicky ukončený až po zrealizovaní všetkých (oprávnených 
i neoprávnených) výdavkov, upozorňujeme žiadateľov, aby do rozpočtu projektu zahrnuli len také 
aktivity (výdavky), ktoré bezprostredne súvisia s jeho realizáciou. V procese schvaľovania ŽoNFP 
v dôsledku explicitnej identifikácie neoprávnených výdavkov ŽoNFP môže dôjsť (v prípade nesplnenia 
podmienok stanovených vo výzve a jej prílohách) k preklasifikovaniu oprávnených výdavkov na 
neoprávnené, a tak zníženiu výšky NFP v ŽoNFP. Výška oprávnených výdavkov môže byť následne 
znížená aj v procese predbežnej finančnej kontroly v prípade, že subjekt vykonávajúci kontrolu zistí, že 
niektorý z výdavkov zaradených do ŽoP nespĺňa všetky podmienky pre oprávnenosť výdavkov v zmysle 
podmienok stanovených vo výzve a jej prílohách ako aj v právnych predpisoch SR a EÚ. 

 
Oprávnenosť dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“): 
 
Za oprávnený výdavok sa môže považovať aj DPH a to v prípade, že žiadateľ nie je platcom DPH 
a teda si nemôže nárokovať jej vrátenie u miestne príslušného správcu dane. Žiadateľ v tomto prípade 
zahrnie do rozpočtu projektu výšku DPH v rámci oprávnených výdavkov. 
Pre žiadateľov, ktorí sú platcami DPH, táto predstavuje neoprávnený výdavok a žiadateľ si túto 
nemôže zahrnúť v projekte do oprávnených výdavkov. V prípade žiadateľov, pre ktorých predstavuje 
DPH neoprávnený výdavok, sa táto v rozpočte projektu nevykazuje/neuvádza a to ani ako 
neoprávnený výdavok. 
 

                                                 
3 V zmysle čl. 13 ods. 2 Všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách podmienka zachovania investície v regióne 

nebráni výmene zariadenia alebo vybavenia, ktoré v priebehu uvedené obdobia zastaralo v dôsledku rýchlych 
technologických zmien za predpokladu, že sa zachová hospodárska činnosť v príslušnom regióne počas stanoveného 
päťročného obdobia. 

4  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 



5 
 

Výdavok voči dodávateľovi musí byť zrealizovaný v celkovej výške fakturovanej dodávky tovarov, prác 
a služieb vrátane úhrady DPH, inak nebude zo strany vykonávateľa táto úhrada považovaná za 
kompletnú a výdavok nebude prijímateľovi v rámci predloženej ŽoP refundovaný a to až do momentu 
úhrady zostatku fakturovanej sumy vrátane DPH. 
 
V prípade zmeny žiadateľa/prijímateľa z neplatcu DPH na platcu DPH počas doby od predloženia 
ŽoNFP do ukončenia prác na projekte, zabezpečí vykonávateľ prehodnotenie výšky oprávnených 
výdavkov a objem oprávnených výdavkov na projekt sa zníži o relevantnú sumu DPH pripadajúcu na 
tie výdavky, ktoré:  

- prijímateľ vynaložil v období nasledujúcom po dni,  kedy sa  stal platcom DPH a/alebo  
- prijímateľ vynaloží v období, v ktorom už bude platcom DPH. 

 
V prípade zmeny žiadateľa/prijímateľa z platcu DPH na neplatcu DPH počas doby od predloženia 
ŽoNFP do ukončenia realizácie projektu však platí základné pravidlo, že výška oprávnených výdavkov 
uvedená v Rozhodnutí o schválení NFP nesmie byť prekročená. 
 
Žiadateľ/prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť vykonávateľovi zmenu v povinnosti platby DPH.“ 
 

 
9. V kapitole 2.6 Doba fyzickej realizácie projektu sa veta 
„Dobu fyzickej realizácie projektu je možné predĺžiť na základe žiadosti predloženej vykonávateľovi, 
maximálne však do termínu stanoveného v čl. 56 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 z 11. júla 2006, 
ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom 
sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/19995 v znení 
neskorších zmien a doplnení, t.j. 31. decembra 2015.“ 
upravuje nasledovne: 
„Dobu fyzickej realizácie projektu je možné po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP predĺžiť na základe 
žiadosti predloženej vykonávateľovi, maximálne však do termínu stanoveného v čl. 56 Nariadenia 
Rady (ES) 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom 
fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1260/19996 v znení neskorších zmien a doplnení, t.j. 31. decembra 2015.“ 
 
10. V kapitole 2.6 Doba fyzickej realizácie projektu sa veta 
„Začať práce na projekte je možné už pred podpisom zmluvy o NFP, najskôr však dňom uzavretia 
výzvy, pričom.“ 
upravuje nasledovne: 
„Začať práce na projekte je možné už pred podpisom zmluvy o NFP, najskôr však dňom uzavretia 
výzvy, pričom oprávnenosť výdavkov je podmienená ich obstaraním na základe výsledkov VO.“ 
 
11. V kapitole 2.8.1 Hodnotiace kritéria, bod 4. Administratívna, odborná a technická kapacita 

žiadateľa sa veta: 
„V tejto súvislosti sa tiež hodnotia aj skúsenosti realizačného tímu, ktorý sa podieľa a bude podieľať 
na úspešnej realizácii projektu.“ 
upravuje nasledovne: 
„V tejto súvislosti sa tiež hodnotia aj skúsenosti a odborná spôsobilosť realizačného tímu, ktorý sa 
podieľa a bude podieľať na úspešnej realizácii projektu.“ 
 
12. V kapitole 2.8.1 Hodnotiace kritéria, bod 5.1. Do akej miery budú výsledky projektu 

dlhodobo udržateľné z finančnej stránky? sa na konci dopĺňa o nasledovný text: 
„ ● primeranosť výšky celkových výdavkov projektu a žiadaného NFP vzhľadom k celkovej hodnote 

majetku podniku, 

                                                 
5  Ú. v. EÚ L 210 zo dňa 31. júla 2006, str. 25 
6  Ú. v. EÚ L 210 zo dňa 31. júla 2006, str. 25 
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• celkové zdroje krytia majetku podniku a podiel cudzích a vlastných zdrojov na krytí majetku 
(posúdenie miery zadlženosti, resp. preúverovania podniku), 

• posúdenie likvidity/platobnej schopnosti podniku, 
• výšku dosahovaných hospodárskych výsledkov, 
• celkové tržby podniku, špecificky tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 
• výšku dosahovanej pridanej hodnoty podniku ako celku“ 

 
13. V kapitole 2.9.8 Doklad podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sa 

posledná veta upravuje nasledovne: 
„Overenie tejto podmienky prebieha v procese kontroly formálnej správnosti ŽoNFP na základe 
dokladu predloženého žiadateľom v rámci prílohy č. 15 ŽoNFP. Bližšie informácie sú uvedené 
v kapitole 8.16.“ 
 
14. V kapitole 2.9.13 Vytvorenie pracovného miesta pre mladého občana sa prvá veta upravuje 

nasledovne: 
„Pomoc nie je možné poskytnúť žiadateľovi, ktorý nevytvorí počas doby fyzickej realizácie projektu 
minimálne jedno nové pracovné miesto, ktoré obsadí mladým človekom.“ 
 
15. V kapitole 2.9.16 Verejné obstarávanie sa k bodu a. najskôr v deň vyhlásenia výzvy pridala 

poznámka pod čiarou s nasledovným textom: 
„ Uvedené nemá vplyv na povinnosť žiadateľa vykonať a predložiť ako povinnú prílohu č. 2 ŽoNFP 
dokumentáciu preukazujúcu vykonanie prieskumu trhu v súlade s pokynmi uvedenými v kapitole 8.3.“ 
 
16. V kapitole 2.9.16 Verejné obstarávanie sa názov odseku  
„Forma a obsah zmluvy o dodaní tovaru, resp. zmluva o poskytnutí služby /presun za kontrolu VO, 
pred informačné stretnutie/“  
upravuje nasledovne: 
„Forma a obsah zmluvy o dodaní tovaru, resp. zmluva o poskytnutí služby“. 
 
17. V kapitole 2.9.16 Verejné obstarávanie sa v odseku s názvom „Porušenie postupov 

a princípov VO“ doplnila veta  
„ V prípade závažných porušení postupov a princípov vykonaného VO, ktoré výrazným spôsobom 
ovplyvnili výsledok VO môže vykonávateľ nepripustiť projekt do financovania.“ 
nasledovným textom: 
„pokiaľ nedôjde k odstráneniu identifikovaného protiprávneho stavu. Posúdenie možnosti odstránenia 
protiprávneho stavu ako aj určenie prípadnej lehoty na odstránenie tohto protiprávneho stavu určuje 
vykonávateľ (ak je možné protiprávny stav odstrániť).“ 
 
18. V kapitole 2.9.16 Verejné obstarávanie sa odseku s názvom „V záujme minimalizácie 

porušení princípov a postupov VO sú na adrese:“ nahradila pôvodná internetová adresa 
nasledovnou: 

„http://www.sacr.sk/strukturalne-fondy/strongvyzva-kahr-31sp-1201strong/verejne-obstaravanie/“ 
 
19. V kapitole 3.3 Všeobecné merateľné ukazovatele sa veta  
„V rámci realizácie projektu je žiadateľ povinný deklarovať vytvorenie minimálne jedného nového 
pracovného miesta pre mladého človeka a inováciu minimálne jedného výrobného postupu/procesu 
počas fyzickej realizácie projektu.“ 
upravuje nasledovne: 
„V rámci realizácie projektu je žiadateľ povinný deklarovať vytvorenie minimálne jedného nového 
pracovného miesta pre mladého človeka počas fyzickej realizácie projektu.“ 
 
20. V celom texte sa názov dopadového indikátora „Počet novovytvorených pracovných miest – 

občania vo veku 15 - 29 rokov“ nahrádza textom „Počet novovytvorených a udržaných 
pracovných miest – občania vo veku 15 - 29 rokov“. 
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21. V kapitole 3.3 Všeobecné merateľné ukazovatele sa za vetu 
„Pokles priemerného stavu zamestnancov žiadateľa sa pripúšťa jedine v prípade, že iné miesta boli 
uvoľnené následkom dobrovoľného odchodu pracovníkov, nespôsobilosti, odchodu do dôchodku kvôli 
veku, dobrovoľného skrátenia pracovného času alebo zákonného prepustenia za porušenie pracovnej 
disciplíny a nie z dôvodu nadbytočnosti.“ 
dopĺňa zvýraznene nasledovný text: 
„V prípade, že realizáciou projektu nedôjde k čistému nárastu počtu zamestnancov v príslušnom 
podniku ku dňu ukončenia prác na projekte v hodnote uvedenej relevantnými merateľnými 
ukazovateľmi výsledku, resp. v prípade nedostatočného preukázania objektívnych dôvodov 
nenaplnenia čistého nárastu zamestnancov z dôvodu poklesu priemerného stavu zamestnancov 
podniku, bude sa takýto stav posudzovať ako nenaplnenie relevantnej časti merateľných ukazovateľov 
výsledku zameraných na tvorbu pracovných miest, ktorý je spojený s možnosťou udelenia sankcií. Pri 
udeľovaní sankcií môže vykonávateľ prihliadať na osobitné okolnosti. Dôkazné bremeno je na 
žiadateľovi/prijímateľovi.“ 
 
22. V kapitole 3.4 Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít sa pôvodná tabuľka s názvom 

„ Ukazovatele sledovania horizontálnych politík ES“ nahrádza nasledovnou: 
 
Ukazovatele sledovania horizontálnych 

politík ES 
MJ Typ 

Vykazovanie 
v ŽoNFP 

Povinný ukazovateľ 
[áno/nie] 

Trvalo udržateľný rozvoj (ďalej len „HP TUR“) 
Tab. 12 a 15B 

ŽoNFP 

  

Počet novovytvorených pracovných miest Počet Výsledok áno 

Počet novovytvorených pracovných miest Počet Dopad áno 

Marginalizované rómske komunity (ďalej len „HP MRK“) 

Tab. 12 a 15C 
ŽoNFP 

  

Počet vytvorených pracovných miest 
cielene pre MRK 

Počet Výsledok nie 

Počet vytvorených pracovných miest 
cielene pre MRK 

Počet Dopad nie 

Rovnosť príležitostí (ďalej len „HP RP“) 

Tab. 12 a 15D 
ŽoNFP 

  

Počet vytvorených pracovných miest pre 
znevýhodnené skupiny v dôsledku 
realizácie projektu  

Počet Výsledok 

áno 
v prípade ak žiadateľ deklaroval 
merateľný ukazovateľ výsledku  
„Počet vytvorených pracovných 

miest cielene pre MRK“ 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených mužmi 

Počet Výsledok áno 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených ženami 

Počet Výsledok áno 

Počet vytvorených pracovných miest pre 
znevýhodnené skupiny v dôsledku 
realizácie projektu 

Počet Dopad 

áno 
v prípade ak žiadateľ deklaroval 

merateľný ukazovateľ  
 

výsledku 
 alebo 

 dopadu 
 

 „Počet vytvorených pracovných 
miest cielene pre MRK“ 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených mužmi 

Počet Dopad áno 

Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených ženami 

Počet Dopad áno 
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23. V kapitole 3.4 Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít sa veta 
„ Žiadateľ je povinný definovať pri každom povinnom, resp. dobrovoľne zvolenom merateľnom 
ukazovateli horizontálnych priorít plánovanú hodnotu ukazovateľa vyššiu ako nula“ 
dopĺňa nasledovným textom: 
(s výnimkou prípadu pri rozdeľovaní pracovných miest na mužov a ženy, ktorá je opísaná v 
podkapitole „Vzájomné vzťahy medzi ukazovateľmi“). 
 
24. V kapitole 3.4 Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít sa prvá veta odseku s názvom 

„Vyp ĺňanie ukazovateľov horizontálnych priorít:“ upravuje nasledovne: 
„Pre všetky ukazovatele horizontálnych priorít, platí rovnaký postup stanovenia/plánovania 
merateľných ukazovateľov ako bolo popísané pri merateľných ukazovateľov „Počet novovytvorených 
pracovných miest“ v kapitole 3.3 pre tzv. nefinančné merateľné ukazovatele.“ 
 
25. V kapitole 3.4 Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít sa nadpis odseku s názvom  
„Vytvorené pracovné miesto v dôsledku realizácie projektu s deklarovaným príspevkom 
k zamestnanosti znevýhodnených skupín musí okrem vyššie uvedenej definície novovytvoreného 
pracovného miesta splniť aj predpoklad jeho obsadenia znevýhodneným uchádzačom, pričom 
znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie sa rozumie“  
upravuje nasledovne: 
„Vytvorené pracovné miesto v dôsledku realizácie projektu s deklarovaným príspevkom 
k zamestnanosti znevýhodnených skupín musí okrem vyššie uvedenej definície novovytvoreného 
pracovného miesta splniť aj predpoklad jeho obsadenia znevýhodneným uchádzačom, pričom 
znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie sa na účely tejto výzvy rozumie:“ 
 
26. V kapitole 3.4 Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít sa veta 
„Prelínanie môže nastať v prípade, že pracovné miesto je obsadené občanom vo veku do 15-29 rokov, 
ktorý bol evidovaný ako UoZ tak dlho, že zároveň spĺňa definíciu dlhodobo nezamestnaného občana, 
ktorý spadá pod definíciu znevýhodnených skupín.“ 
upravuje nasledovne: 
„ Prelínanie môže nastať v prípade, že pracovné miesto je obsadené občanom vo veku 15-29 rokov, 
ktorý bol evidovaný ako UoZ tak dlho, že zároveň spĺňa definíciu dlhodobo nezamestnaného občana, 
ktorý spadá pod definíciu znevýhodnených skupín.“ 
 
27. V kapitole 3.4 Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít sa veta 
„Zo znázornenia podmnožín znevýhodnených skupín a MRK vyplýva, že MRK je podmnožinou 
množiny znevýhodnených skupín a z tohto dôvodu by sa každý MRK mal vykazovať aj ako 
ukazovateľ:“ 
upravuje nasledovne: 
„Zo znázornenia podmnožín znevýhodnených skupín a MRK vyplýva, že MRK je podmnožinou 
množiny znevýhodnených skupín a z tohto dôvodu sa každý MRK vykazuje aj ako ukazovateľ:“ 
 
28. V kapitole 3.4 Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít, v časti Príklad sa veta 
„V priamej s realizáciou projektu dôjde k potrebe vytvorenia nových pracovných miest, ktoré bude 
žiadateľ obsadzovať rôznymi skupinami pracovníkov (z radov mladých ľudí, mužov, žien, MRK 
a znevýhodnených skupín).“ 
upravuje nasledovne: 
„V priamej súvislosti s realizáciou projektu dôjde k potrebe vytvorenia nových pracovných miest, 
ktoré bude žiadateľ obsadzovať rôznymi skupinami pracovníkov (z radov mladých ľudí, mužov, žien, 
MRK a znevýhodnených skupín).“ 
 
29. V kapitole 5 Konanie o ŽoNFP sa prvá veta kapitoly upravuje nasledovne: 
„ Doručením ŽoNFP (riadne, včas, vo forme určenej poskytovateľom vo výzve a na určenú adresu) 
vykonávateľovi začína podľa § 14 ods. 1 zákona o pomoci a podpore konanie o ŽoNFP. Vykonávateľ v 
konaní o ŽoNFP:“ 
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30. V kapitole 5.1.2 Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP sa bode 1.) dopĺňa nasledovný text: 
„V prípade využitia možnosti doplnenia chýbajúcich formálnych náležitostí: 

 
• Prílohy č. 2 ŽoNFP - Prieskum trhu, musia byť všetky dokumenty tejto prílohy vystavené 

najneskôr do dátumu predloženia ŽoNFP, 
• Prílohy č. 3, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13, č. 14, č. 15 je možné tieto doplniť, alebo 

predložiť aj s dátumom ich vyhotovenia po termíne predloženia žiadosti o NFP.“ 
 
31. V kapitole 5.3 Overovanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci  sa bod 6. upravuje 

nasledovne: 
„6. ďalších podmienok poskytnutia pomoci vyplývajúcich z legislatívy EÚ a SR ako aj podmienok 
stanovených v  Schéme štátnej pomoci na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu do 
ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným využitím v znení dodatku č. 4 a výzve.“ 
 
32. V kapitole 7.4 Zverejňovanie údajov podľa zákona o pomoci a podpore sa posledná veta 

kapitoly v znení „Pokiaľ zákon o pomoci a podpore nestanovuje širší rozsah zverejňovaných 
údajov.“ presúva na začiatok uvedenej kapitoly ako prvá časť tohto prvého súvetia kapitoly. 

 
33. V kapitole 8.1 ŽoNFP sa v odseku s nadpisom „Úvodná strana formulára ŽoNFP vyžaduje 

od žiadateľa vyplniť nasledovné údaje:“  dopĺňa nasledovná veta: 
„Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu / integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí – 
žiadateľ toto pole nevypĺňa.“ 
 
34. V kapitole 8.1 ŽoNFP, v sekcii 9 – Ciele projektu sa veta 
„Znenia názvov aktivít uvedených v tabuľke vychádza z číselníka aktivít ITMS, oprávnené aktivity 
podľa tejto výzvy sú však definované v kapitole 2.1.“ 
nahrádza nasledovnou: 
„Znenia názvov aktivít uvedených v tabuľke vychádza z číselníka aktivít ITMS, oprávnené aktivity 
podľa tejto výzvy sú však definované v kapitole 2.2.“ 
 
35. V kapitole 8.1 ŽoNFP, v sekcii 13 – Rozpočet projektu sa odsek 
„Pole Bolo vykonané verejné obstarávanie (VO) pred predložením žiadosti o NFP? a pole Objem 
prostriedkov zazmluvnených na základe VO pred podaním žiadosti o NFP (EUR)) žiadateľ vyplní 
v prípade, ak má k termínu predkladania ŽoNFP ukončené (aspoň jedno) verejné obstarávanie 
uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom.“ 
nahrádza nasledovným: 
„Pole Bolo vykonané VO/obchodná verejná súťaž (OVS) pred predložením ŽoNFP 
Žiadateľ vypĺňa toto pole jedine za predpokladu, ak k termínu predloženia ŽoNFP ukončil proces 
verejného obstarávania výberom úspešného uchádzača, s ktorým uzatvoril odberateľsko-dodávateľskú 
zmluvu (v prípade, že žiadateľ realizuje viacero verejných obstarávaní vypĺňa toto pole už v prípade 
ak bolo ukončené prvé verejné obstarávanie výberom úspešného uchádzača a bola podpísaná 
odberateľsko-dodávateľská zmluva). 
Pole sa vypĺňa označením možnosti „áno“ 
 
Pole Objem prostriedkov zazmluvnených na základe VO/OVS pred podaním ŽoNFP  
Žiadateľ vypĺňa toto pole jedine za predpokladu, ak označil pri poli „Bolo vykonané VO/obchodná 
verejná súťaž (OVS) pred predložením ŽoNFP“ možnosť „áno“. V tomto prípade vyplní pole 
dohodnutou cenou za plnenie predmetu odberateľsko-dodávateľskej zmluvy.  
 
V prípade ak je žiadateľ neplatcom DPH uvádza hodnotu vrátane DPH, naopak platca DPH uvádza 
hodnotu bez DPH.“ 
 
36. V kapitole 8.1 ŽoNFP, v sekcii 14 – Zdroje financovania projektu sa veta  
„Výška požadovaného NFP musí rešpektovať limity uvedené v kapitole 2.3.3 Intenzita a výška 
pomoci.“ 
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nahrádza nasledovnou: 
„Výška požadovaného NFP musí rešpektovať limity uvedené v kapitole 2.5 Forma,  výška, intenzita 
pomoci a spôsob financovania.“ 
 
37. V kapitole 8.1 ŽoNFP, v sekcii 15 – Súlad s horizontálnymi prioritami sa odsek v znení 
„V prípade, že v ŽoNFP bude uvedené, že projekt má vplyv na niektorú z horizontálnych priorít 
(zaškrtnuté políčko  áno), musí byť tento vplyv vyjadrený minimálne jedným relevantným 
ukazovateľom výsledku a slovne špecifikovaný príspevok k HP  v sekcii 15 elektronického  formulára 
ŽoNFP. V prípade, že žiadateľ v sekcii 15 elektronického formulára ŽoNFP špecifikuje príspevok k 
HP iba prostredníctvom ukazovateľa dopadu deklaruje, že projekt neprispieva k cieľom HP.“ 
vypúšťa. 
 
38. V kapitole 8.1 ŽoNFP, v sekcii 15 – Súlad s horizontálnymi prioritami, časť Tabuľka 15B 

Trvalo udržateľný rozvoj sa veta: 
„Podrobnejšiu špecifikáciu cieľov HP TUR relevantných pre prioritnú os 1 OP KaHR nájdete tu:“ 
nahrádza nasledovnou: 
„Podrobnejšiu špecifikáciu cieľov HP TUR relevantných pre prioritnú os 3 OP KaHR nájdete tu:“ 
 
39. V kapitole 8.1 ŽoNFP, v sekcii 15 – Súlad s horizontálnymi prioritami, časť Tabuľka 15B 

Trvalo udržateľný rozvoj sa body: 
„- slovným zdôvodnením v textovom poli v tejto časti ŽoNFP, kde opíše ako predložená ŽoNFP 
prispieva k napĺňaniu tejto horizontálnej priority vzhľadom na ciele, cieľovú skupinu a aktivity 
projektu. 
- zadefinovaním povinných merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít (výsledok a dopad)“ 
upravujú nasledovne: 
„ - slovným zdôvodnením v textovom poli v tejto časti ŽoNFP, kde opíše ako predložená ŽoNFP 
prispieva k napĺňaniu tejto horizontálnej priority vzhľadom na ciele, cieľovú skupinu a aktivity 
projektu. V prípade, že tabuľka 15B ŽoNFP neposkytuje dostatočný priestor pre popísanie príspevku, 
žiadateľ uvedie ďalší popis príspevku v relevantnej časti Opisu projektu (príloha č. 1 ŽoNFP), 
 - zadefinovaním povinných merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít (výsledok a dopad), 
pričom plánovaná hodnota musí byť vyššia ako 0“ 
 
40. V kapitole 8.1 ŽoNFP, v sekcii 15 – Súlad s horizontálnymi prioritami, časť Tabuľka 15C 

Marginalizované rómske komunity sa veta: 
„Podrobnejšiu špecifikáciu cieľov HP TUR relevantných pre prioritnú os 1 OP KaHR nájdete tu:“ 
nahrádza nasledovnou: 
„Podrobnejšiu špecifikáciu cieľov HP TUR relevantných pre prioritnú os 3 OP KaHR nájdete tu:“ 
 
41. V kapitole 8.1 ŽoNFP, v sekcii 15 – Súlad s horizontálnymi prioritami, časť Tabuľka 15C 

Marginalizované rómske komunity sa bod: 
„ - zadefinovaním výsledkových merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít“ 
dopĺňa nasledovne: 
„ - zadefinovaním povinných merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít (výsledok a dopad), 
pričom plánovaná hodnota musí byť v tomto prípade vyššia ako 0“. 
 
42. V kapitole 8.1 ŽoNFP, v sekcii 15 – Súlad s horizontálnymi prioritami, časť Tabuľka 15D 

Rovnosť príležitostí sa veta: 
„Podrobnejšiu špecifikáciu cieľov HP TUR relevantných pre prioritnú os 1 OP KaHR nájdete tu:“ 
nahrádza nasledovnou: 
„Podrobnejšiu špecifikáciu cieľov HP TUR relevantných pre prioritnú os 3 OP KaHR nájdete tu:“ 
 
43. V kapitole 8.1 ŽoNFP, v sekcii 15 – Súlad s horizontálnymi prioritami, časť Tabuľka 15B 

Trvalo udržateľný rozvoj sa body: 
„ - slovným zdôvodnením v textovom poli v tejto časti ŽoNFP, kde opíše ako predložená ŽoNFP 
prispieva k napĺňaniu tejto horizontálnej priority vzhľadom na ciele, cieľovú skupinu a aktivity 
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projektu. V prípade, že tabuľka 15C ŽoNFP neposkytuje dostatočný priestor pre popísanie príspevku, 
žiadateľ uvedie ďalší popis príspevku v relevantnej časti Opisu projektu (príloha č. 1 ŽoNFP), 
 - zadefinovaním povinných merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít (výsledok a dopad)“ 
upravujú nasledovne: 
„ - slovným zdôvodnením v textovom poli v tejto časti ŽoNFP, kde opíše ako predložená ŽoNFP 
prispieva k napĺňaniu tejto horizontálnej priority vzhľadom na ciele, cieľovú skupinu a aktivity 
projektu. V prípade, že tabuľka 15D ŽoNFP neposkytuje dostatočný priestor pre popísanie príspevku, 
žiadateľ uvedie ďalší popis príspevku v relevantnej časti Opisu projektu (príloha č. 1 ŽoNFP), 
 - zadefinovaním povinných merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít (výsledok a dopad), 
pričom plánovaná hodnota musí byť vyššia ako 0“ 
 
44. V kapitole 8.1 ŽoNFP, v sekcii 18 – Vyhlásenie, sprístupňovanie informácií a súhlasy sa pri 

bodoch c. a d. mení označenie na a. a b. 
 
45.  V kapitole 8.2 Príloha č. 1 ŽoNFP – Opis projektu sa nahrádza text časti 6. Udržateľnosť 

projektu nasledovným: 
„V tejto kapitole podrobne uveďte spôsob zabezpečenia „trvalosti“ výsledkov projektu aj po ukončení 
realizácie projektu, t.j. administratívne a personálne zabezpečenie prevádzky projektu, zabezpečenie 
finančných prostriedkov po ukončení financovania zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu 
SR.  
 
Žiadateľ opíše výsledky finančnej analýzy (príloha č. 5 ŽoNFP) a výsledky indexu bonity (príloha č. 6 
ŽoNFP) a preukáže skutočnú životaschopnosť investície a udržateľnosť výsledkov projektu. 
 
V rámci tejto časti tiež žiadateľ opíše akým spôsobom zabezpečí spolufinancovanie projektu, t.j. či 
pôjde o: 

• vlastné zdroje žiadateľa, 
• úverové zdroje, 
• kombináciu vlastných a úverových zdrojov 

 
Žiadateľ uvedie aký podiel bude financovaný vlastnými zdrojmi a aký podiel bude financovaný 
úverovými zdrojmi. 
 
V tejto časti tiež žiadateľ zadefinuje, ktoré zo vstupov do finančnej analýzy považuje za najrizikovejšie 
z pohľadu dosiahnutia požadovaných výsledkov finančnej analýzy a uvedie, ako plánuje zabrániť 
vzniku situácií, ktoré negatívne ovplyvnia plánovanú výšku miery výnosnosti investície (rentability 
investovaného kapitálu).  

Žiadateľ tiež zadefinuje ako realizácia projektu môže zlepšiť jeho finančné zdravie v nadväznosti na 
výsledky indexu bonity. 

 
Žiadateľ tiež uvádza informáciu o tom, či bude pokračovať v aktivitách realizovaných v rámci projektu 
a či budú na zrealizované aktivity v rámci projektu nadväzovať ďalšie aktivity financované z vlastných, 
resp. úverových zdrojov. 
 
V tejto časti sa by sa mal žiadateľ venovať aj možným budúcim rizikám, ktorých vznik predpokladá 
žiadateľ v čase prípravy projektu a tiež by sa mal venovať spôsobu ich eliminácie, príp. minimalizácie 
ich dopadov na výsledky projektu a finančnú stabilitu podniku ako celku. 
 
Okrem finančnej udržateľnosti by mal žiadateľ v prípade relevantnosti uviesť administratívnu 
a technickú udržateľnosť výsledkov projektu.“ 
 
46. V kapitole 8.3 Príloha č. 2 ŽoNFP – Prieskum trhu sa v časti 3. Získanie cenových ponúk 

pôvodný text  
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„V prípade, že bude žiadateľ disponovať len jednou cenovou ponukou na niektorý z logických celkov, 
nemožno daný stav považovať za splnenie podmienky vykonania prieskum trhu (nakoľko nemôže 
prebehnúť súťaž ponúk) a žiadateľ je povinný postupovať v súlade s informáciami uvedenými v časti 
„Výnimka z prieskumu trhu“.“ 
nahrádza nasledovným: 
„V prípade, že bude žiadateľ disponovať len jednou cenovou ponukou na niektorý z logických celkov, 
nemožno daný stav považovať za splnenie podmienky vykonania prieskum trhu (nakoľko nemôže 
prebehnúť súťaž ponúk). Akceptácia len jednej cenovej ponuky je možná jedine za predpokladu, že sa 
na logické celky vzťahuje "Výnimka z prieskumu trhu", ktorej podmienky použitia sú uvedené nižšie.“ 
 
47. V kapitole 8.3 Príloha č. 2 ŽoNFP – Prieskum trhu sa pôvodný text časti 8. Predloženie 

dokumentácie dokladujúcej priebeh prieskumu trhu ako povinnej prílohy ŽoNFP nahrádza 
nasledovným: 

„Žiadateľ zabezpečí predloženie dokumentácie dokladujúcej priebeh prieskumu trhu, ako povinnej 
prílohy č. 2 ŽoNFP. Ide o nasledovné dokumenty: 
 

a) hlavná sumarizačná tabuľka hodnotenia predložených cenových ponúk, ktorej forma a 
štruktúra je presne určená a je zverejnená v rámci dokumentácie výzvy ako príloha č. 2 
k formuláru ŽoNFP – Krycí list prieskumu trhu. Sumarizačnú tabuľku v presne stanovenej 
štruktúre žiadateľ predloží ako v rámci prílohy č. 2 ŽoNFP ako vrchný „krycí“ list celej 
dokumentácie preukazujúcej prieskumu trhu, 

b) vymedzenie predmetu zákazky, 
c) všetky predložené/získané cenové ponuky uchádzačov vrátane zvýraznenia splnenia 

požadovaných technických parametrov, 
d) záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu, v ktorom bude zachytený postup vyhodnotenia 

cenových ponúk podľa podmienok stanovených poskytovateľom. 
 
Záznam obsahuje: 

 
- určenie predmetu zákazky, na ktorý sa robí prieskum trhu,  
- zoznam oslovených potenciálnych záujemcov (ak boli oslovení),  

� informáciu o tom, ktorí uchádzači predložili cenovú ponuku, a na ktoré časti 
predmetu zákazky (ak relevantné),  

� informáciu o tom, ktorí záujemcovia cenovú ponuku napriek zaslaniu 
písomnej výzvy na predloženie cenových ponúk nepredložili (ak je 
relevantné),  

- zoznam cenových ponúk, ktoré zadávateľ nezahrnul do vyhodnotenia spolu 
s odôvodnením,  

- zoznam cenových ponúk, ktoré boli predmetom hodnotenia 
� informáciu o tom, ktorá ponuka bola  získaná priamym oslovením dodávateľa 
� informáciu o tom, ktorá ponuka bola získaná z katalógu, alebo 

prostredníctvom internetu (webové sídlo) 
- odôvodnenie, prečo žiadateľ nezískal na logický celok min. 3 cenové ponuky (ak je 

relevantné) 
- informáciu o dátume predloženia/získania jednotlivých cenových ponúk,  
- dátum a miesto vyhotovenia záznamu, 
- meno a priezvisko zamestnanca, ktorý vykonal prieskum trhu,  
- podpis zodpovedného zamestnanca/zodpovedných zamestnancov žiadateľa, ktorý/í 

zápisnicu vypracoval/i a schválil/i, 
- zdôvodnenie výberu víťaznej cenovej ponuky 

sumarizačnú tabuľku ako prílohu zápisnice z prieskumu trhu, ktorá bude obsahovať vyhodnotenie 
cenových ponúk. Ak je to účelné môže byť táto príloha zápisnice nahradená odkazom na hlavnú 
sumarizačnú tabuľku hodnotenia predložených cenových ponúk, ktorá tvorí vrchný „krycí“ list, 
celkovej dokumentácie preukazujúcej prieskum trhu (bod 8a)  
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Výnimka z prieskumu trhu: 
 
V prípade, že niektoré časti predmetu zákazky, t.j. niektoré alebo všetky logické celky, je možné  
preukázateľne získať len z jedného zdroja, nie je žiadateľ na tieto logické celky povinný vykonať 
prieskumu trhu.  
Namiesto povinných príloh k vykonanému prieskumu trhu je žiadateľ povinný predložiť detailné 
zdôvodnenie výberu takéhoto predmetu zákazky alebo jeho časti, t.j. niektorých alebo všetkých 
logických celkov alebo detailné zdôvodnenie výberu dodávateľa, ktorým preukáže, že ceny obstarania 
predmetu zákazky/logických celkov sú primerané kvalite a cene. Zároveň je žiadateľ povinný 
hodnoverne preukázať dostupnosť služieb, resp. tovarov z jedného zdroja (napríklad – autorské práva, 
licencie).  
 
Súčasťou tohto zdôvodnenia musí byť tiež predloženie cenovej ponuky od predmetného dodávateľa. 
 
V prípade kombinácie prieskumu trhu a výberu predmetu zákazky, ktorá sa dá získať len z jedného 
zdroja, predkladá žiadateľ všetky vyššie uvedené prílohy 
 
Spoločné ustanovenia k prieskume trhu a výnimku z prieskumu trhu 
 
V prípade, že žiadateľ nebude disponovať cenovou ponukou na niektorý z logických celkov, ktorý tvorí 
časť predmetu zákazky, tento nie je možné zaradiť do rozpočtu projektu ako oprávnený výdavok. 
 
Na účely kontroly prieskumu trhu zo strany vykonávateľa je žiadateľ povinný vo všetkých 
predložených cenových ponukách vyznačiť/zvýrazniť miesta, ktoré obsahujú relevantné informácie 
preukazujúce, že predmetné cenové ponuky spĺňajú požadované technické podmienky. 
 
Na základe výsledkov vyhodnotenia prieskumu trhu zahrnie žiadateľ vybrané logické celky s ich 
cenami do rozpočtu projektu (príloha č. 4 ŽoNFP). 
Nakoľko rozpočet projektu má byť podrobný, žiadateľ vypracuje rozpočet tak, aby obsahoval všetky 
položky na úrovni podrobnosti výkazu výmer a tieto boli zároveň v súlade so špecifikáciou uvedenou v 
tých ponukách, z ktorých konkrétne logické celky vyhodnotil ako víťazné. 
 
Žiadateľ zodpovedá za presný súlad víťaznej ponuky a vybraného logického celku s údajmi uvedenými 
v rozpočte projektu.“ 
 
48. V kapitole 8.5 Príloha č. 4 ŽoNFP – Podrobný rozpočet projektu sa pôvodný text nahrádza 

nasledovným: 
„V rámci tejto povinnej prílohy ŽoNFP žiadateľ predkladá tlačenú verziu podrobného rozpočtu 
projektu. V prípade oprávnených i neoprávnených výdavkov do prílohy rozpočtu prenáša všetky 
položky rozpočtu (na úrovni výkazu výmer) z víťaznej ponuky, resp. zo stavebného rozpočtu 
vypracovaného spôsobilou osobou. 
 
Podrobný rozpočet projektu patrí medzi najdôležitejšie informácie o ŽoNFP a bude predstavovať 
podklad pre vypracovanie zmluvy o NFP. Preto jeho vypĺňaniu venujte zvýšenú pozornosť. Príloha je 
v elektronickom formáte MS Excel s predvyplnenými vzorcami, ktoré majú uľahčiť žiadateľovi, ako aj 
vykonávateľovi a hodnotiteľom, administratívnu prácu pri výpočte oprávnených výdavkov, NFP, ako 
aj kontrole oprávnených výdavkov. Z uvedeného dôvodu žiadame o zachovanie formátu tabuľky 
a v prípade potreby len dopĺňanie riadkov pod riadok č. 32 (za položku z rozpočtu s poradovým číslom 
29). Vkladaním riadkov sa nenaruší vzorec v súčtovom riadku tabuľky MS Excel. Žiadateľ môže 
nadbytočné riadky z rozpočtu odstrániť.  
 
Zároveň žiadame o vypĺňanie len tých buniek, ktoré nie sú podfarbené šedou farbou, pretože v tých sa 
nachádzajú predvyplnené vzorce. Upozorňujeme žiadateľov, že vypĺňanie jednotlivých častí rozpočtu 
je nutné vykonávať podľa inštrukcií uvedených v tejto časti príručky pre žiadateľa. Zásahy do 
preddefinovaných vzorcov vo formulári prílohy č. 4 nie sú prípustné. Rozpočet je nutné vyplniť tak, 
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aby boli čitateľné celé názvy a údaje uvedené v jednotlivých bunkách rozpočtu, t.j. žiadateľ upraví 
bunku rozpočtu tak, aby bol viditeľný celý text v bunke a nie len jeho časť. 
 
Podrobný rozpočet musí byť vypracovaný v súlade s výsledkami prieskumu trhu (najvýhodnejšou 
cenovou ponukou vybraného logického celku) pri rešpektovaní členenia projektu na úroveň 
podrobnosti výkazu výmer.  
 
NÁZOV AKTIVITY stĺpec „B“ 
 
Do názvu aktivity vložte pre každú rozpočtovú položku názov aktivity, ku ktorej sa predmetná položka 
rozpočtu vzťahuje (platí aj v prípade, ak projekt obsahuje iba jednu aktivitu). Uľahčí to filtrovanie 
názvov aktivít. Názvy aktivít uvádzajte v súlade so ŽoNFP a Opisom projektu. 
 
SKUPINA VÝDAVKOV – PODPOLOŽKA stĺpec „C“ 

 
V bunke v rozpočte máte pre každý oprávnený/neoprávnený výdavok možnosť priradiť ho ku skupine 
výdavkov na predmetné opatrenie OP KaHR vyplývajúce z rozpočtovej klasifikácie (resp. 
k neoprávneným výdavkom), a to na úroveň podpoložiek. K dispozícii je predvolený zoznam, z ktorého 
si môžete predmetnú podpoložku vybrať. Šírku stĺpcov nemusíte v nadväznosti na vyplnené názvy 
meniť. Práve skupiny výdavkov na úrovni „podpoložka“ budete uvádzať v sekcii 13 ŽoNFP. 
 
NÁZOV VÝDAVKU stĺpec „D“ 
 
Do názvu výdavku uveďte názov výdavku z víťaznej cenovej ponuky, resp. zo stavebného rozpočtu 
vypracovaného oprávnenou osobou na úrovni podrobnosti výkazu výmer, 

  
CELKOM stĺpec „H“ 
 
Predstavuje hodnotu položky rozpočtu celkom. 
 Vypočíta sa automaticky na základe preddefinovaného vzorca ako súčin hodnôt uvedených v stĺpci 
„F“  a st ĺpci „G“ príslušného riadku. 
  
 
OPRÁVNENÝ VÝDAVOK stĺpec „I“ 
 
Výšku oprávneného výdavku uveďte v súlade so schémou pomoci ako aj výzvou na predkladanie 
ŽoNFP. Oprávnený výdavok musí byť vždy nižší alebo rovný sume „Celkom“ v stĺpci „H“. V prípade, 
že sa tak nestane, suma oprávneného výdavku sa zvýrazní červenou farbou. V prípade, že v stĺpci C 
„Skupina výdavkov – podpoložka“ je uvedený „neoprávnené výdavky“, v tomto stĺpci uveďte nulu. 
V prípade, že žiadateľ nie je platcom DPH, uvádza v rámci projektu za oprávnené výdavky celú sumu 
aj s DPH. Ak je platcom DPH, do oprávnených výdavkov uvádza sumu bez DPH. DPH sa do 
neoprávnených výdavkov neuvádza. 
 
NEOPRÁVNENÝ VÝDAVOK stĺpec „J“ 
 
Neoprávnený výdavok sa počíta ako rozdiel medzi hodnotou uvedenou v stĺpci „H“ Celkom a výškou 
oprávneného výdavku uvedeného v stĺpci „I“. Ak je žiadateľ platcom DPH, suma DPH sa do 
neoprávnených výdavkov neuvádza. 
 
INTENZITA POMOCI, NFP 
 
Intenzita pomoci predstavuje podiel NFP na celkových oprávnených výdavkoch a musí byť jednotne 
stanovená pre celý projekt (t.j. všetky oprávnené výdavky). Stĺpec s názvom NFP je predvyplnený 
vzorcom, ktorý prepočíta výšku NFP na základe zadanej intenzity pomoci. V rámci rozpočtu musí byť 
použitá jednotná intenzita na všetky oprávnené výdavky.  



15 
 

Intenzitu pomoci (50%, resp. 40%) žiadateľ volí podľa miesta realizácie projektu v súlade s kapitolou 
2.5 a vpisuje ju do príslušnej bunky podrobného rozpočtu projektu.  
 
Elektronická verzia rozpočtu slúži žiadateľovi aj na definovanie účtov a účtovných skupín 
vnútropodnikového účtovníctva, v ktorých bude viesť majetok nadobudnutý z prostriedkov 
nenávratného finančného príspevku na vhodne vytvorenej analytickej evidencii. Uvedené je možné 
nájsť v hárku „číselníky“ elektronickej prílohy.“  
 
49. V kapitole 8.6 Príloha č. 5 ŽoNFP – Finančná analýza sa za vetu v textovom boxe v znení  
„V časti 6 Opisu projektu s názvom „Udržateľnosť projektu“, je preto žiadateľ tiež povinný 
zadefinovať, ktoré zo vstupov do finančnej analýzy považuje za najrizikovejšie z pohľadu dosiahnutia 
požadovaných výsledkov finančnej analýzy a uvedie, ako plánuje zabrániť vzniku situácií, ktoré 
negatívne ovplyvnia plánovanú výšku miery výnosnosti investície“  
dopĺňa nasledovná veta:  
„Zároveň uvedie akým spôsobom určil jednotlivé hodnoty vstupujúce do finančnej analýzy.“ 
 
50. V kapitole 8.6 Príloha č. 5 ŽoNFP – Finančná analýza sa vo vysvetlivke bodu 27) Daň 

z príjmov nahrádza hodnota „19%“ hodnotou „23% “.  
 
51. V kapitole 8.8 Príloha č. 7 ŽoNFP – Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP sa 

v treťom odseku dopĺňa nasledovná veta:  
„Údaje nesmú byť v rozpore s údajmi, ktoré sú súčasťou poznámok k účtovnej závierke.“ 
 
52. V kapitole 8.9 Príloha č. 8 ŽoNFP – Účtovná závierka sa za prvú vetu vkladá poznámka pod 

čiarou s textom v nasledovnom znení: 
„V prípade poznámok bude akceptované predloženie úplnej fotokópie poznámok“ 
 
53. Pôvodný text kapitoly 8.12 Príloha č. 11 ŽoNFP - Doklad preukazujúci vlastnícky alebo iný 

právny vzťah žiadateľa oprávňujúci žiadateľa užívať všetky nehnuteľnosti, ktoré súvisia 
s realizáciou projektu sa nahrádza nasledovným textom:  

„Budovy alebo stavby musia byť vo výlučnom vlastníctve alebo bezpodielovom spoluvlastníctve 
žiadateľa (podnikateľského subjektu). Pozemky musia byť vo výlučnom vlastníctve, bezpodielovom 
alebo podielovom spoluvlastníctve alebo v prenájme žiadateľa (podnikateľského subjektu).  
Vlastníctvo nehnuteľností osobou, ktorá je konateľom spoločnosti nie je prípustné. Podnájomné 
zmluvy na nehnuteľnosti nie sú prípustné. 
 
Žiadateľ v rámci tejto prílohy predkladá nasledovné doklady: 

1. doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné práva k všetkým nehnuteľnostiam, na ktorých 
a/alebo v súvislosti s ktorými sa projekt realizuje, a to: 

a) výpis z listu vlastníctva použiteľný na právne úkony (v prípade výlučného alebo 
bezpodielového vlastníctva stavieb/budov) a/alebo  

b) výpis z listu vlastníctva použiteľný na právne úkony (v prípade výlučného, 
bezpodielového alebo podielového vlastníctva pozemkov) a/alebo 

c) zmluva o dlhodobom prenájme (v prípade prenájmu pozemkov) 

2. snímku z katastrálnej mapy vydanú príslušným katastrom nie staršiu ako 3 mesiace ku dňu 
predloženia ŽoNFP (nemusí byť použiteľná na právne úkony) s vyznačením všetkých 
nehnuteľnosti, na ktorých a/alebo v súvislosti s ktorými sa projekt realizuje (oprávnené aj 
neoprávnené výdavky, ak ich projekt obsahuje) 

 

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

a) na dobu neurčitú, 
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b) na dobu určitú, ktorá zahŕňa minimálne obdobie od začatia prác na projekte do uplynutia 5 
rokov nasledujúcich po finančnom ukončení projektu 

Vzhľadom na skutočnosť, že v čase predloženia ŽoNFP je pre žiadateľa problematické určenie 
okamihu finančného ukončenia projektu, nastavia žiadatelia, ktorí plánujú predloženie príslušných 
dokumentov preukazujúcich užívacie práva k majetku na dobu určitú, minimálne od plánovaného 
začatia prác na projekte do uplynutia 5 rokov nasledujúcich po plánovanom ukončení prác na 
projekte . 

Zároveň odporúčame týmto žiadateľom, aby pri nastavovaní doby určitej zohľadnili časovú rezervu 
o ktorú navýšia toto minimálne požadované obdobie. Uvedené odporúčanie súvisí s rizikom, že počas 
fyzickej realizácie projektu môže nastať situácia, ktorá si vyžiada potrebu predĺženia fyzickej 
realizácie projektu alebo dôjde k predĺženiu/oddialeniu doby finančného ukončenia projektu. 
Započítaním dostatočnej časovej rezervy sa žiadateľ vyhne potrebe neskoršieho predlžovania doby 
určitej (napr. uzatváranie dodatkov k nájomnej zmluve a pod.). 
 
V prípade zápisu objektu kultúrneho a historického dedičstva na List vlastníctva je potrebné mať tieto 
objekty zapísané pod číslom 201. 
 
Doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné práva k všetkým nehnuteľnostiam na ktorých a/alebo 
v súvislosti s ktorými sa projekt realizuje, v prípade: 

- výlučného vlastníctva nehnuteľnosti/-í žiadateľ predkladá výpis z listu vlastníctva použiteľný na 
právne úkony, nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP, preukazujúci vlastnícke práva 
k nehnuteľnostiam;  

- bezpodielového spoluvlastníctva manželov žiadateľ predkladá: 

- výpis z listu vlastníctva (ako v prípade výlučného vlastníctva nehnuteľnosti) 

- platný písomný súhlas manžela/manželky s užívaním majetku na užívanie spoločnej veci 
na podnikateľskú činnosť žiadateľa a na všetky úkony súvisiace s alebo potrebné na 
realizáciu projektu žiadateľa, a to počas celého obdobia od predloženia ŽoNFP 
vykonávateľovi do uplynutia 5 rokov po finančnom ukončení projektu, pričom v súhlase 
sa výslovne uvedie, že tento súhlas sa vydáva podľa §145 ods. 1 Občianskeho zákonníka 
ako súhlas ostatných podielových spoluvlastníkov na hospodárenie so spoločnou vecou;  

- podielového spoluvlastníctva pozemkov žiadateľ predkladá: 

- výpis z listu vlastníctva (ako v prípade výlučného vlastníctva nehnuteľnosti) 

- platný písomný súhlas spoluvlastníkov na užívanie spoločnej veci na podnikateľskú 
činnosť žiadateľa a na všetky úkony súvisiace s alebo potrebné na realizáciu projektu 
žiadateľa ako spoluvlastníka veci, a to počas celého obdobia od predloženia ŽoNFP 
vykonávateľovi do uplynutia 5 rokov po finančnom ukončení projektu, pričom v súhlase 
sa výslovne uvedie, že tento súhlas sa vydáva podľa §139 Občianskeho zákonníka ako 
súhlas ostatných podielových spoluvlastníkov na hospodárenie so spoločnou vecou 

- prenájmu pozemku/-ov žiadateľ predkladá: 

1. zmluvu/-y o dlhodobom nájme, pričom účinnosť takejto zmluvy nastane najneskôr v deň 
nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP, 

2. výpis z listu vlastníctva použiteľný na právne úkony, nie starší ako 3 mesiace ku dňu 
predloženia ŽoNFP (z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva majiteľa nehnuteľnosti 
k prenajatej nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy), 

Odporúča sa nájomné právo (k pozemkom) zapísať na list vlastníctva v zmysle zákona č. 162/1995 Z. 
z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) 
v znení neskorších predpisov. 
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Ak sú nehnuteľnosti zapísané na viacerých listoch vlastníctva, vyžadujú sa výpisy zo všetkých listov 
vlastníctva. 

 
Dlhodobý prenájom pozemku/-ov vo vlastníctve spoločenstva vlastníkov bez právnej subjektivity nie je 
akceptovaný.  
 
V prípade kombinácie prenájmu a vlastníctva pozemkov, žiadateľ predkladá všetky vyššie uvedené 
doklady.“ 
 
54. Pôvodný text kapitoly 8.13 Príloha č. 12 ŽoNFP - Doklad v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) sa nahrádza nasledovným 
textom:  

„Žiadateľ v rámci tejto prílohy predkladá nasledovný dokument vydaný podľa príslušných ustanovení 
stavebného zákona: 
 

• právoplatné stavebné povolenie alebo 
• písomné oznámenie stavebného úradu, že nemá námietky proti uskutočneniu: 

 
� stavby,  
� stavebných úprav, alebo 
� udržiavacích prác  

alebo 
 

• vyjadrenie stavebného úradu, z ktorého jednoznačne vyplýva, že predmetná stavba nepodlieha 
stavebnému povoleniu, ani ohlasovacej povinnosti, 

 
Uvedený doklad je žiadateľ povinný predložiť aj v prípade, ak sa týka neoprávnených výdavkov, ktoré 
sú zahrnuté v projekte.  
 
V prípade, že je z hľadiska charakteru projektu táto príloha irelevantná (t.j. predmetom projektu nie 
sú, resp. rozpočet projektu neobsahuje žiadne stavebné práce alebo stavebné výdavky), predloží 
žiadateľ o tejto skutočnosti čestné vyhlásenie spolu s adekvátnym odôvodnením irelevantnosti prílohy, 
ktorého predloha je súčasťou zverejnenej dokumentácie výzvy. 
 
Všetky predložené doklady musia byť vystavené na celý predmet projektu (všetky aktivity, resp. 
výdavky), ktorý žiadateľ deklaruje v ŽoNFP.“ 
 
55. Časť textu označená ako Príloha č. 13 ŽoNFP – Doklad o vplyve realizácie projektu na 

životné prostredie tvorí osobitnú kapitolu 8.16 v nasledovnom znení, pričom číslovanie 
samotnej prílohy sa mení z označenia 13 na označenie 15: 

 
„8.16 Príloha č. 15 ŽoNFP – Doklad o vplyve realizácie projektu na životné prostredie 
 

Žiadateľ v rámci prílohy predkladá relevantné dokumenty jedného z bodov a) až d), ktoré musia 
zahŕňať predmet ŽoNFP, t.j. musia byť vydané na všetky aktivity obsiahnuté v rámci ŽoNFP: 
 

a) Záverečné stanovisko z posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie v súlade 
so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v tejto prílohe len „zákon č. 24/2006 
Z. z.“), alebo 

b) rozhodnutie zo zisťovacieho konania o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena navrhovanej 
činnosti, nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. 
z., alebo 
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c) vyjadrenie príslušného orgánu (§ 3 písm. h) zákona č. 24/2006 Z. z.) podľa § 18 ods. 4 
alebo ods. 5 o tom, že zmena navrhovanej činnosti nepodlieha posudzovaniu vplyvov na 
životné prostredie, resp. zisťovaciemu konaniu. Súčasne je potrebné doložiť pôvodné 
rozhodnutie zo zisťovacieho konania (ak ide o zmenu podľa § 18 ods. 5), príp. pôvodné 
Záverečné stanovisko z posúdenia vplyvov na životné prostredie (ak ide o zmenu podľa § 18 
ods. 4), v rámci ktorého bol predmet projektu posudzovaný, alebo 

d) vyjadrenie príslušného orgánu (§ 3 písm. h) zákona č. 24/2006 Z. z.) o tom, že navrhovaná 
činnosť, resp. zmena navrhovanej činnosti, nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné 
prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. (záväzný vzor stanoviska tvorí prílohu výzvy). 

 
Príslušným orgánom pre vydanie dokladu o vplyve realizácie projektu na životné prostredie je 
obvodný úrad životného prostredia, kde sa projekt bude realizovať.“ 
  
56. V kapitole 8.14 Príloha č. 13 ŽoNFP – Vyjadrenie krajského pamiatkového úradu sa 

označenie „§20“ upravuje na „§22“.  
 
57. V kapitole 8.14 Príloha č. 13 ŽoNFP – Vyjadrenie krajského pamiatkového úradu sa na jej 

koniec dopĺňa nasledovná veta:  
„Predloha formuláru čestného vyhlásenia je prílohou zverejnenej dokumentácie k výzve.“  
 
58. V kapitole 9.5 – Zabezpečenie finančných zdrojov spolufinancovania projektu sa časť jej 

textu 
„Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú 
republiku a vzor záväzného úverového prísľubu sú kompletne zverejnené na stránke www.siea.gov.sk 
v časti Štrukturálne fondy – Užitočné informácie pre žiadateľov. 
 
Zmluva o spolupráci: 
http://www.siea.sk/materials/files/sf/uzitocne_informacie/zmluva_o_spolupraci.pdf 
 
Zoznam bánk: 
http://www.siea.sk/materials/files/sf/uzitocne_informacie/Zoznam_bank_11.02.2009.pdf“ 
 
upravuje nasledovne: 
 
„Zmluva o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú 
republiku a vzor záväzného úverového prísľubu sú kompletne zverejnené na stránke www.sacr.sk 
v časti Štrukturálne fondy – Výzva KaHR-31SP-1201 - Dôležité dokumenty na stiahnutie. 
 
Zmluva o spolupráci a Zoznam bánk: 
http://www.sacr.sk/strukturalne-fondy/strongvyzva-kahr-31sp-1201strong/dolezite-dokumenty-na-
stiahnutie/“ 
 
 

ZMENY V ZOZNAME PRÍLOH ŽONFP   
 

59. Mení sa príloha č. 1 Formulár ŽoNFP 
 
Predmet zmeny: 
zosúladenie údajov formuláru ŽoNFP s prostredím formuláru ŽoNFP dostupným v ITMS Portál.  
 
60. Mení sa príloha č. 5 ŽoNFP - Finančná analýza 
 
Predmet zmeny: 
úprava vzorcov pre výpočet výsledných hodnôt z dôvodu zvýšenia dane z príjmov z 19% na 23%. 
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61. Mení sa príloha č. 6 ŽoNFP - Index bonity 
 
Predmet zmeny: 
spresnenie metodiky výpočtu zahrnutím ďalších položiek účtovnej závierky, ktoré môžu mať 
významný vplyv na výpočet výsledku. 
 
 
 
  


