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Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

 

vydáva 
 

USMERNENIE č. 2 
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:  26. apríla 2013 
Indikatívna výška finančných prostriedkov:  50 000 000 EUR 
 
 
 
 
  



2 
 

CIEĽ USMERNENIA 

 

Cieľom Usmernenia č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  
na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (ďalej len „usmernenie“) je:  

• predĺženie obdobia na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj 
„ŽoNFP“), t.j. posunutie dátumu uzávierky výzvy na 26. apríla 2013; 

• 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. 
 
 

Usmernenie platí dňom zverejnenia na stránkach Ministerstva hospodárstva SR. Žiadateľom, ktorí do 
času zverejnenia tohto usmernenia už predložili svoje žiadosti o NFP vykonávateľovi, bude v záujme 
zachovania rovnakého prístupu umožnené, ak to bude relevantné, doplniť požadované údaje, ktoré sa 
týmto usmernením upravujú.  

 
 

ZMENY VO VÝZVE  NA PREDKLADANIE  ŽIADOSTÍ  O NENÁVRATNÝ  FINANČNÝ 
PRÍSPEVOK 

 
Text Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je upravený nasledovne: 
 
1. Dátum uzávierky výzvy sa mení na 26. apríla 2013. 

 
 

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

  
Text Príručky pre žiadateľa je upravený nasledovne: 
 
2. V kapitole 2.6.9 Vlastnícke a iné užívacie práva k nehnuteľnostiam sa veta  
„Pomoc nie je možné poskytnúť žiadateľovi, ktorý v čase predloženia ŽoNFP nemá vysporiadané, 
resp. preukázané vlastnícke alebo iné užívacie právo k nehnuteľnostiam (pozemkom, resp. stavbám), 
na/v ktorých sa projekt bude realizovať. Žiadateľ v ŽoNFP uvedie právny vzťah k predmetným 
nehnuteľnostiam (pozemkom, resp. stavbám).“  
upravuje nasledovne: 
„Pomoc nie je možné poskytnúť žiadateľovi, ktorý v čase predloženia ŽoNFP, resp. v lehote 
vyplývajúcej z výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP určenej na doplnenie predmetnej 
formálnej náležitosti podľa kap. 5.1.2 tejto príručky, nemá vysporiadané, resp. preukázané vlastnícke 
alebo iné užívacie právo k nehnuteľnostiam (pozemkom, resp. stavbám), na/v ktorých sa projekt bude 
realizovať. Žiadateľ v ŽoNFP uvedie právny vzťah k predmetným nehnuteľnostiam (pozemkom, resp. 
stavbám).“ 

 
3. V kapitole 8 Vysvetlivky k formulárom sa text  
„Formulár ŽoNFP a relevantné prílohu musia byť opečiatkované (v prípade, že žiadateľ má povinnosť 
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používať pečiatku) a podpísané štatutárnym orgánom v zmysle výpisu z Obchodného registra SR / 
Živnostenského registra SR. Formulár ŽoNFP a relevantné prílohy musia obsahovať dátum a miesto 
podpisu a čitateľné meno osoby, ktorá vykonala podpis.  
V prípade, že niektoré pole vo formulári nevypĺňate, pretože sa na Vás ako na žiadateľa nevzťahuje, 
do tohto poľa vpíšete pomlčku (do tabuliek s číselnými údajmi vpíšte 0 – kvôli možným súčtom). 
Uvedené má za cieľ predísť náhodnému nevyplneniu niektorých formulárov, resp. ich častí a Vášmu 
vyradeniu z procesu konania o žiadosti (z dôvodu neúplnosti).“  
upravuje nasledovne: 
„Formulár ŽoNFP a relevantné prílohy musia byť opečiatkované (v prípade, že žiadateľ má povinnosť 
používať pečiatku) a podpísané štatutárnym orgánom v zmysle výpisu z Obchodného registra SR / 
Živnostenského registra SR. Formulár ŽoNFP a relevantné prílohy musia obsahovať dátum a miesto 
podpisu a čitateľné meno osoby, ktorá vykonala podpis.  
V prípade, že niektoré pole vo formulári príloh ŽoNFP nevypĺňate, pretože sa na Vás ako na žiadateľa 
nevzťahuje, do tohto poľa vpíšete pomlčku (do tabuliek s číselnými údajmi vpíšte 0 – kvôli možným 
súčtom). Uvedené má za cieľ predísť náhodnému nevyplneniu rôznych povinných častí formulárov 
príloh ŽoNFP, resp. ich častí a Vášmu vyradeniu z procesu konania o žiadosti (z dôvodu neúplnosti 
povinných údajov). Pri tých poliach formuláru ŽoNFP, ktoré sa na žiadateľa nevzťahujú (v zmysle 
inštrukcií uvedených v kap. 8.1), nie je potrebné uvedený postup vpisovania pomlčiek, resp. číselného 
údaju 0 aplikovať.“  

 
4. V kapitole 8.6 Príloha č. 5 ŽoNFP – Finančná analýza bol v rámci odseku 
„V prvom kroku žiadateľ vyplní rok, v ktorom sa projekt má začať realizovať, a to v súlade so sekciou 
11 ŽoNFP. Rok začiatku realizácie projektu vyplní do bunky C6. Do tabuľky vypĺňa žiadateľ údaje na 
základe odborného odhadu (výnosy a náklady) a v súlade s podrobným rozpočtom (investičné 
náklady) ako prílohou č. 4 ŽoNFP a vypĺňa údaje iba do polí tých príslušných rokov roky, ktoré 
predstavujú ekonomickú životnosť obstarávanej investície.“  
za druhá vetu doplnený nasledovný text: 
„Následne zvolí sadzbu dane z príjmov príslušnú pre žiadateľa (19% - fyzické osoby, resp. 23% - 
právnické osoby) v zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
Formulár finančnej analýzy umožňuje žiadateľovi zvoliť iba jednu sadzbu dane, ktorá je rovnaká pre 
všetky roky sledovaného obdobia. Pre účely finančnej analýzy žiadateľ abstrahuje od 25%-nej sadzby 
dane, ktorá je aplikovaná v prípade fyzických osôb na časť základu dane nad úrovňou 176,8-násobku 
platného životného minima.“ 
 
5. V kapitole 8.12 Príloha č. 11 ŽoNFP - Doklad preukazujúci vlastnícky alebo iný právny 

vzťah žiadateľa oprávňujúci žiadateľa užívať všetky nehnuteľnosti, ktoré súvisia 
s realizáciou projektu bol v odsekoch 
• „bezpodielového spoluvlastníctva manželov žiadateľ predkladá:“ 
• „podielového spoluvlastníctva pozemkov žiadateľ predkladá:“ 

upravený text 
„výpis z listu vlastníctva (ako v prípade výlučného vlastníctva nehnuteľnosti)“ 
nasledovne: 
„výpis z listu vlastníctva (v podobe a za podmienok ako v prípade výlučného vlastníctva 
nehnuteľnosti)“. 
 
6. V kapitole 8.16 Príloha č. 15 ŽoNFP - Doklad o vplyve realizácie projektu na životné 

prostredie bola posledná veta upravená nasledovne 
„Príslušným orgánom pre vydanie dokladu o vplyve realizácie projektu na životné prostredie je 
obvykle obvodný úrad životného prostredia, kde sa projekt bude realizovať.“  

 
ZMENY V PRÍLOHACH ŽONFP   

 
7. Mení sa príloha č. 5 ŽoNFP - Finančná analýza 
Predmet zmeny: 
Úprava vzorcov pre výpočet výsledných hodnôt z dôvodu úpravy dane z príjmov z jednotnej sadzby 
19% na 23% pre právnické osoby a 19% pre fyzické osoby.  


