
                                                                                       

Správa o vyhodnotení výzvy pre Opatrenie 1.2 SOP PS  
„Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry“

Program:  Sektorový operačný program Priemysel a služby
Priorita:    Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja domáceho 
                  rastového potenciálu
Opatrenie: Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry časť priemyselné parky 
                  a rekonštrukcia výrobných hál

4. výzva
Kód výzvy: 1111024-071 Názov výzvy: Priemyselné parky
Kód výzvy: 1111025-071 Názov výzvy: Výrobné haly
Výzva vyhlásená dňa: 18.9.2007
Výzva ukončená dňa: 19.11.2007

Správa  o vyhodnotení  výzvy  je  vypracovaná  v zmysle  bodu  (II.2)  materiálu  Správa 
o záveroch  a odporúčaniach  vyplývajúcich  z dotazníka  „Právna  ochrana  pred 
netransparentnosťou,  zneužívaním  a konfliktom  záujmov  vo  vzťahu  k rozhodovaniu 
o využívaní  fondov  EÚ  v SR“.  Uvedený  materiál  bol  schválený  Uznesením  vlády  SR  č. 
797/2004 zo dňa 18.8.2004.

1.  Informácia  o priebehu  výzvy,  vrátane  identifikácie  problémov,  ktoré  sa  vyskytli 
a informácie  o sťažnostiach  žiadateľov  týkajúcich  sa  poskytovania  informácií, 
kvality pokynov a dokumentov zverejnených ako súčasť výzvy, hodnotenia a výberu 
projektov

1.1  Štvrtá  výzva  na  predkladanie  projektov   pre  Opatrenie  1.2  Sektorového  operačného 
programu  Priemysel  a služby (SOP  PS)  bola  vyhlásená  dňa  18.9.2007.  Kód  výzvy  pre 
Priemyselné parky  bol 1111024-071 a Výrobné haly 1111025-071. Ukončenie výzvy bolo 
18.11.2007.  V rámci  tejto  výzvy  agentúra  SARIO  zaznamenala  celkovo  8  žiadostí 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP).

V 4. výzve celková hodnota predložených 8 projektov bola vo výške 607 900 742,- Sk. 
Celková žiadaná výška NFP bola 313 024 903,- Sk.

1



                                                                                       
Tabuľka A

Poradové 
číslo

Žiadateľ
Právna 
forma

Región
 Kód 

OKEČ-u

1. Kojšov Obec Košický 75110
2. Bohdanovce Obec Košický 75110
3.

Hnúšťa
Mesto Banskobystrick

ý
75110

4. Diakovce Obec Nitriansky 75110
5. Hurbanovo Mesto Nitriansky 75110
6. Krompachy Mesto Košický 75110
7. Bzince pod Javorinou Obec Trenčiansky 75110
8. Levice Mesto Nitriansky 75110

Tabuľka B
Poradové 

číslo
Žiadateľ Miesto realizácie projektu

Zameranie 
projektu

1. Kojšov KU Kojšov Výrobné haly

2. Bohdanovce KU Bohdanovce Výrobné haly

3. Hnúšťa KU Hnúšťa Výrobné haly

4. Diakovce KU Diakovce Priemyselný park

5. Hurbanovo KU Hurbanovo Priemyselný park

6. Krompachy KU Krompachy Výrobné haly

7. Bzince pod Javorinou KU Bzince pod Javorinou Výrobné haly

8. Levice KU Levice Priemyselný park

1.2 Zabezpečovanie informovanosti počas priebehu výzvy sme realizovali prostredníctvom 
nasledovných aktivít:

Sekcia štrukturálnych fondov EÚ ďalej len „(SŠF EÚ)“ agentúry SARIO  vypracovala 
podrobný Komunikačný akčný plán ďalej len „(KAP)“, ktorého zámerom bolo realizovať 
také informačné aktivity, aby sa dosiahlo: 

- zvýšenie verejného povedomia o EÚ
-    zvýšenie informovanosti o príležitostiach a výhodách využitia pomoci zo ŠF EÚ

            -    oboznámenie s mechanizmami prijímania pomoci zo ŠF EÚ

V súvislosti s realizáciou  KAP boli vytvorené:
• podsekcia  Štrukturálne  fondy na  webstránke 

www.sario.sk s tematikou čerpania prostriedkov zo ŠF EÚ
• prezentácie :  - úvodná všeobecná 

prezentácia (ŠF EÚ, SOP PS, SO/RO, ...)
- prezentácia pre Opatrenie 1.2 SOP PS  Roadshow

                               

- a) podsekcia Štrukturálne fondy – bola vytvorená ako podsekcia na webstránke 
www.sario.sk venovaná tematike čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov 
EÚ, na ktorej boli zverejnené: výzvy na predkladanie projektov; kritériá pre výber 
projektov;  formulár  žiadosti  o poskytnutie  NFP;  formulár  záväznej  osnovy 
projektu; zoznam povinných príloh; návrh zmluvy o poskytnutí NFP a príručka pre 
žiadateľa.  Po  podpise  zmlúv  o poskytnutí  NFP  sú  priebežne  zverejňovaní 
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jednotliví  koneční prijímatelia  s výškou poskytnutého NFP a miestom realizácie 
projektu. 
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Návštevnosť jednotlivých podstránok na portáli www.sario.sk - Štrukturálne fondy EÚ - rok 2007
        

SARIO a ŠF Priem. park Image SR
Podporené 
projekty

Správa 
o vyhodnotení 

výzvy Užitočné linky Dok. SOP PS Otázky

28.2.2007 2467 666 357 664 - 332 334 321
navšteva mesačne 2467 666 357 664 - 332 334 321

31.3.2007 2424 817 309 547 - 375 301 299
navšteva mesačne -43 151 -48 -117 - 43 -33 -22

30.4.2007 1921 738 214 421 - 246 282 208
navšteva mesačne -503 -79 -95 -126 - -129 -19 -91

31.5.2007 1663 1347 1324 514 - 220 248 270
navšteva mesačne -258 609 1110 93 - -26 -34

30.6.2007 1303 606 1291 323 116 181 157 203
navšteva mesačne -360 -741 -33 -191 116 -39 -91 -67

31.7.2007 1096 490 1316 299 143 172 140 246
navšteva mesačne -207 -116 25 -24 27 -9 -17

31.8.2007 1240 353 945 301 152 169 137 189
navšteva mesačne 144 -137 -371 2 9 -3 -3 -57

30.9.2007 1045 275 254 206 105 104 103 100
návšteva mesačne -195 -78 -691 -95 -47 -65 -34 -89

31.10.2007 1514 462 245 371 179 190 154 151
návšteva mesačne 469 187 -9 165 74 86 51

30.11.2007 1501 408 269 368 187 158 128 135
návšteva mesačne -13 -54 24 -3 8 -32 -26 -16

31.12.2007 1084 345 164 308 180 122 95
návšteva mesačne -417 -63 -105 -60 -7 -36 -33 -52

priemerná návšteva 
stránky 1569 592 608 393 152 206 189 200
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        -     b) vypracovanie prezentácií
-  roadshow o  štrukturálnych  fondoch  EÚ  a  agentúre  SARIO  (čo  sú  to 
štrukturálne fondy, charakteristika SOP PS) 
- prezentácia pre Opatrenie 1.2 SOP PS pre verejný sektor (charakteristika 
cieľov,  koneční  prijímatelia  pomoci,  výberové  kritériá,  oprávnené  projekty, 
výška  pomoci,  prezentácia  a  charakteristika   žiadosti  a  záväznej  osnovy 
projektu, základné odporúčania  pri písaní žiadostí a projektov) 

         -     c) konzultačná a poradenská činnosť pre konečných prijímateľov pomoci
            - poskytovanie informácií pre žiadateľov osobne individuálnou formou,  
                písomne, e-mailom resp. telefonicky 
            - informovanie žiadateľov prostredníctvom internetovej stránky www.sario.sk 

1.3 Problémy pri registrácii žiadostí

Počas  registrácie  predložených  žiadostí  a projektov  sme  nezaznamenali  problémy 
vzhľadom na  nízky počet  žiadateľov.  Nebolo  potrebné  pristúpiť  k procesu  využívania 
časeniek.  Registrácia  žiadostí  v IT  monitorovacom  systéme  pre  ŠF  a KF  ďalej  len 
„(ITMS)“ prebehla v stanovenom termíne.  

1.4  Sťažnosti  žiadateľov  týkajúcich  sa  poskytovania  informácií  neboli  zaznamenané.  Na 
zmeny sme priebežne žiadateľov upozorňovali a nezaznamenali sme vážnejšie problémy 
v tejto oblasti, ani vážne nedostatky v projektoch.

 
 

2.  Informácia  o nedostatkoch  v procese  hodnotenia  a posudzovania  predložených 
projektov

2.1 Štvrtá výzva na predkladanie projektov bola zverejnená 18.9.2007 a ukončená  19.11.2007 
o 16:00 hod. 

Alokovaná  výška  finančných  prostriedkov  bola  150 000  000,-  Sk. Táto  suma  bola 
navýšená na 198 873 094,295 Sk z dôvodu zvyšných prostriedkov z 3. výzvy opatrenia 
1.2 SOP PS. 

V rámci  formálnej  kontroly  prijatých  žiadostí,  ktorá  prebiehala  v dňoch  20.  – 
26.11.2007,  boli  z celkového  počtu  8  prijatých  žiadostí  úplne  a správne  vyplnené  4. 
V počas  klarifikácie bola  zaslaná  na  doplnenie  1  žiadosť,  ktorá  bola  v stanovenom 
časovom  limite  doplnená.  Kritériá  formálnej  kontroly  splnili  celkovo  4  žiadosti 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. 

Na základe  listu  ministra  hospodárstva  SR č.99/2008-4100 zo  dňa  11.1.2008 bola 
vykonaná opätovná  formálna  kontrola  prijatých  žiadostí,  ktorá  sa  konala  v dňoch 15.- 
18.1.2008. Kontrola  v plnom  rozsahu  potvrdila  postupy  a výsledky  predchádzajúcej 
formálnej  kontroly.  Z celkového  počtu  8  opätovne  posudzovaných  žiadostí,  kritériá 
formálnej kontroly splnili 4. 
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2.2 Nedostatky pri predložených projektoch

Najväčšie  nedostatky  žiadostí  v procese  formálnej  kontroly  sa  zopakovali  ako 
pri predošlých  výzvach.  Spočívali  v nedoložení  povinných  príloh  predovšetkým:  č.18 
Stavebné  povolenie,  vrátane  výkazu  a výmeru,  č.20  Záväzné  stanovisko  dodávateľov 
vody, elektriny,  plynu, správcu kanalizácií  a telekomunikácií  na zabezpečenie  dodávok 
energií  a služieb  pre  potreby  realizovanej  investície,  Príloha č. 24: Dokumentácia 
súvisiaca  s procesom verejného obstarávania  v súlade  so  zákonom   č.  25/2006 Z.  z.  o 
verejnom  obstarávaní  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších 
predpisov, resp. so zákonom o verejnom obstarávaní platnom a účinnom v čase začatia 
realizácie projektu. 

V 4.  výzve  v procese klarifikácie bola  zaslaná na doplnenie  1 žiadosť. Žiadateľ  splnil 
stanovenú požiadavku doplnenia chýbajúcich príloh v rámci stanovenej lehote.

3. Návrh opatrení na prevenciu pred opakovaním identifikovaných problémov

V súvislosti  s nedostatkami zo strany žiadateľov napriek podľa nášho názoru dostatočnej 
informačnej kampani a možnosti doložiť chýbajúce prílohy v procese klarifikácie  jeden 
zo žiadateľov ich nedodal. O povinnosti dodať všetky povinné prílohy sa v budúcnosti 
pokúsime  dôslednejšie  informovať  žiadateľov  prostredníctvom  web-stránky  a 
individuálnych konzultácií.

4. Informácia o schválených a zamietnutých projektoch vrátane výsledkov hodnotenia    
    a informácií o najčastejších dôvodoch  zamietnutia/vyradenia projektov

4.1 Dňa  15.  februára  2008  zasadala  Hodnotiaca  komisia,  ktorá  schválila  4  projekty 
z celkového  počtu  8  projektov.  Hodnotiaca  komisia  posudzovala  projekty  na  základe 
odporúčaní externých posudzovateľov. 
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4.2: Prehľad schválených projektov:

Poradové 
číslo projektu

Názov žiadateľa Názov projektu
Miesto 

realizácie 
projektu

Predpo
klad. 
dĺžka 

realizác
ie 

projekt
u v 

mesiac
och

Požadovaná 
výška NFP

Schválená výška NFP
Celkové 

náklady na 
projekt

Spôsob 
zabezpečeni
a povinného 
spolufinanco

vania

Evidenc
ia 

rómske
ho 

osídleni
a v obci

     ES ŠR Spolu    

1. Obec Kojšov Výrobne haly Píla - Kojšov Kojšov 6 45 646 170 24 648 931,80 20 997 238,20 45 646 170
48 048 600,00

úver áno

2. Mesto Hnúšťa

Nákup a rekonštrukcia 
výrobnej haly 
v priemyselnom parku 
Hnúšťa

Hnúšťa 5 69 486 798, 10 37 522 870, 974 31 963 927, 126 69 486 798, 10 73 143 998,00 úver áno

3. Mesto Hurbanovo
Hurbanovo – priemyselný 
park

Hurbanovo 6 12 912 966 6 973 001,64 5 939 964,36 12 912 966
13 592 596

úver nie

4. Obec Diakovce
Infraštruktúra pre priemyselný 
prak Diakovce

Diakovce 5 55 245 350 29 832 489 25 412 861 55 245 350
58 153 000

úver áno

Spolu 183 291 284,1 192 938 194
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4.3 Najčastejšie dôvody zamietnutia projektov

Opatrenie 1.2 SOP PS
projekt neprešiel formálnou kontrolou  (chýbajúce prílohy) 4 50%
projekt  zamietnutý  -  nesplnenie  základných  požiadaviek 
opatrenia, nedostatok bodov

0 0 %

4.4  Hodnotiaci  proces  prebehol  bez vážnejších  nedostatkov.  Hodnotiaca  komisia  schválila 
projekty  na  základe  odporúčaní  externých  a interných  posudzovateľov  v súlade  so 
stanovenými postupmi a v zmysle Štatútu a Rokovacieho poriadku Hodnotiacej komisie. 

5.Informácia o uzavretých Zmluvách o poskytnutí NFP vrátane objemu zazmluvnených
    prostriedkov k 31.3.2008

Ani jeden z konečných prijímateľov k 31.3.2008 zatiaľ nepodpísal zmluvu o poskytnutí 
NFP.  Dôvody  sú  následovné  -   príprava  podkladov  pre  zmluvu  o poskytnutí  NFP: 
vytvorenie  osobitného  účtu  v banke,  prípravy  aktuálnych  listov  vlastníctva,  úpravy 
rozpočtov a pod..
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