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Schéma štátnej pomoci 

na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

do ucelených produktov cestovného ruchu s celoročným 
využitím

Dodatok č. 1

Prioritná os 3. Cestovný ruch

Opatrenie 3.1. Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Schéma č. XR 64/2008

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast



I. 

1. Týmto  dodatkom  sa  mení  a dopĺňa  znenie  Schémy  štátnej  pomoci  na  podporu 
podnikateľských aktivít  v  cestovnom ruchu do ucelených produktov cestovného ruchu 
s celoročným využitím (Schéma č. XR 64/2008) nasledovne:

II.

1. Článok F.  Oprávnené projekty sa text  v bode 1.,  písmeno a.  vypúšťa a nahrádza 
nasledovným znením:

„ubytovacie zariadenia zaradené do kategórie a triedy podľa platnej kategorizácie určenej 
vo  vyhláške  MH  SR  č.  277/2008  Z.  z.,  ktorou  sa  ustanovujú  klasifikačné  znaky  na 
ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried -  hotel, garni hotel, horský 
hotel, kongresový hotel, wellnes hotel, kúpeľný hotel, boutique hotel, apartmánový hotel, 
motel, botel, penzión, kemping, 

2. Článok  I.  Výška  pomoci  a intenzita  pomoci  sa  bod  4  vypúšťa  a nahrádza 
nasledovným znením:

„Prepočet na EUR sa vykoná konverzným kurzom (30,1260 Sk/Eur).“

3. Článok  K.  Podmienky  poskytnutia  pomoci  sa  bod  4 vypúšťa  a nahrádza 
nasledovným znením:

„Potvrdenie dokladujúce, že žiadateľ nie je v úpadku, t.j. nie je platobne neschopný alebo 
predlžený a nebol podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo návrh na vyhlásenie 
konkurzu  vydané  príslušným  Okresným  súdom,  nie  staršie  ako  3  mesiace  ku  dňu 
predloženia žiadosti.“

4. Článok  M.  Mechanizmus  poskytovania  pomoci  sa  body  4a.  a 4b.  vypúšťajú 
a nahrádzajú novým bodom 4. s nasledovným znením:

„Žiadateľ  vypracuje  žiadosť  o NFP  a zabezpečí  jej  odoslanie  spôsobom  stanoveným 
v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP.“

5. Článok M. Mechanizmus poskytovania pomoci sa text v bode 5 vypúšťa a nahrádza 
nasledovným znením:

„Žiadosť o NFP vrátane povinných príloh bude doručená/odoslaná najneskôr v termíne 
stanovenom  vo  výzve  na  predkladanie  žiadostí  o NFP,  v pevnom,  uzavretom 
a nepriehľadnom  obale  príslušnému  vykonávateľovi  ako  doporučená  zásielka,  osobne 
alebo kuriérom.“

6. Článok M. Mechanizmus poskytovania pomoci sa bod 6 vypúšťa, ostatné body boli 
prečíslované

7. Článok M. Mechanizmus poskytovania pomoci text v zátvorke v pôvodnom bode 8:



„len v prípade výziev na predkladanie žiadostí o NFP vyhlásených po 31. 12. 2008“

sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

„len v prípade žiadostí o NFP vypracovaných prostredníctvom verejného portálu ITMS“

8. Článok  M.  Mechanizmus  poskytovania  pomoci  sa  pôvodný  bod  9 vypúšťa 
a nahrádza nasledovným znením:

„Po doručení žiadosti o NFP na adresu vykonávateľa poverení pracovníci vykonávateľa 
zabezpečia registráciu žiadostí o NFP a kontrolu formálnej správnosti žiadostí o NFP.“

9. Článok  M.  Mechanizmus  poskytovania  pomoci  sa  pôvodný  bod  12 vypúšťa  a 
nahrádza nasledovným znením:

„V prípade, ak žiadosť o NFP nespĺňa požadované formálne náležitosti (kritériá úplnosti), 
je  vykonávateľ  povinný  vyzvať  žiadateľa  na  doplnenie  chýbajúcich  náležitostí,  a  to 
zaslaním  písomnej  výzvy  na  doplnenie  chýbajúcich  náležitostí  žiadosti  o NFP. 
Poskytovateľ  taxatívne  stanoví  vo  výzve  na  predkladanie  žiadostí  o NFP  formálne 
náležitosti,  ktoré  môžu  byť  žiadateľmi  doplnené.  V prípade,  že  žiadateľ  v  stanovenej 
lehote  neodstráni  formálne  nedostatky  žiadosti  o NFP,  bude  vyradený  z ďalšieho 
hodnotiaceho procesu.“

III.

1. Ostatné  ustanovenia  Schémy  štátnej  pomoci  na  podporu  podnikateľských  aktivít 
v cestovnom ruchu  do  ucelených  produktov  cestovného  ruchu  s  celoročným využitím 
ostávajú týmto dodatkom nedotknuté.

2. Tento  dodatok  nadobúda  platnosť  a účinnosť  dňom  zverejnenia  v  Obchodnom 
vestníku.


