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Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

 

vydáva 
 

USMERNENIE č. 1 
k Výzve na predkladanie žiadostí 
 o nenávratný finančný príspevok 

 
 

Kód výzvy KaHR–31DM-1401 
 

 

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

Schéma na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu  
(schéma pomoci de minimis) 

 
 

Dátum vydania usmernenia:    18. novembra 2014 
Dátum uzávierky výzvy:                                              11. decembra 2014 
Indikatívna výška finančných prostriedkov: 8 000 000 EUR 
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CIEĽ USMERNENIA  
Predmetom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok (ďalej len „usmernenie“) je zmena formálnych náležitostí výzvy na predkladanie 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok KaHR-31DM-1401 (ďalej len „výzva“) a jej 
prílohy, t.j. : 

- spresnenie definícií, resp. postupov popísaných v dokumentoch vydaných v rámci 
výzvy; 

- odstránenie preklepov, gramatických chýb a chýb v písaní. 
 
Usmernenie platí dňom zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa. 

Vykonávateľ umožní žiadateľom, ktorí predložili (osobne doručili, resp. zaslali na 
poštovú prepravu) ŽoNFP najneskôr v deň zverejnenia Usmernenia, aby do termínu 
uzavretia výzvy dodatočne predložili prílohy ŽoNFP, resp. ich časti, ktoré boli dotknuté 
zmenami vyplývajúcimi z Usmernenia, v súlade s podmienkami platnými ku dňu 
uzavretia výzvy. V prípade, že tak neučinia, budú vyzvaní na doplnenie v rámci kontroly 
formálnych náležitostí ŽoNFP. 
 
 
ZMENY DOKUMENTOV V RÁMCI VÝZVY 
 
Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú dokumenty: 
 

• Výzva na predkladanie ŽoNFP kód KaHR–31DM–1401; 
• Príru čka pre žiadateľa v rámci výzvy kód KaHR–31DM–1401; 
• Príloha č. 4 Výzvy - Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh  

 
 

 
ZMENY VO VÝZVE NA PREDKLADANIE ŽoNFP 
  
Text výzvy bol aktualizovaný nasledovne: 
 
 

1. V časti 6 Prílohy sa pôvodné znenie : 
  

1. Formulár ŽoNFP 
2. Povinné prílohy k ŽoNFP - formuláre 

a. príloha č. 1 – Opis projektu 
b. príloha č. 2 – Krycí list prieskumu trhu 
c. príloha č. 4 – Podrobný rozpočet projektu 
d. príloha č. 5 – Finančná analýza 
e. príloha č. 6 – Index bonity 
f. príloha č. 7 – Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP 
g. príloha č. 14 – Doklad podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
h. čestné vyhlásenie o nerelevantnosti prílohy 

3. Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP kód KaHR–31DM–1401 
4. Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh 



3 
 

5. Hodnotiace kritériá 
6. Výberové kritériá 
7. Predbežná informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok / o príspevok 

v zmysle čl. 13 Nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze 
vylúčených subjektov 

 
nahrádza nasledovným znením: 

 
1. Formulár ŽoNFP 
2. Povinné prílohy k ŽoNFP - formuláre 

a. príloha č. 1 – Opis projektu 
b. príloha č. 4 – Podrobný rozpočet projektu 
c. príloha č. 5 – Finančná analýza 
d. príloha č. 6 – Index bonity 
e. príloha č. 7 – Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP 
f. príloha č. 14 – Doklad podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
g. čestné vyhlásenie o nerelevantnosti prílohy 

3. Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP kód KaHR–31DM–1401 
4. Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh 
5. Hodnotiace kritériá 
6. Výberové kritériá 
7. Predbežná informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok / o príspevok 

v zmysle čl. 13 Nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze 
vylúčených subjektov 

 
 

 
ZMENY V PRÍRU ČKE PRE ŽIADATE ĽA 
 
Text Príručky pre žiadateľa bol aktualizovaný nasledovne: 
 
 

2. V podkapitole 2.9.16 Verejné obstarávanie, časť Proces verejného obstarávania sa 
pôvodné znenie odseku: 

 
 
Začatím VO sa pre účely posúdenia splnenia podmienky poskytnutia pomoci 
rozumie: 
 
• zverejnenie príslušného oznámenia/oznámení používaných vo VO, resp. ich 
ekvivalent do príslušných publikačných vestníkov 
 
 
nahrádza nasledovným znením: 
 

 
Začatím VO sa pre účely posúdenia splnenia podmienky poskytnutia pomoci 
rozumie: 
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• odoslanie príslušného oznámenia/oznámení používaných vo VO (t.j. 
oznámenie o vyhlásení VO, resp. výzva na predloženie ponuky/ponúk), alebo ich 
ekvivalent (v prípade zákazky podľa §9, ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní) do 
príslušných publikačných vestníkov12, čo žiadateľ preukazuje vytlačenou kópiou 
notifikačného emailu potvrdzujúcou prijatie oznámenia zo strany ÚVO, resp. 
v prípade zákazky podľa §9, ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní iným spôsobom 
definovaným v kapitole 8.3 – Príloha č. 2 ŽoNFP – Dokumentácia k verejnému 
obstarávaniu (písm. a., bod i. – v.). 
 

 
3. V podkapitole 2.9.16 Verejné obstarávanie, časť Proces verejného obstarávania sa 

doplnil text poznámky pod čiarou č. 12 na nasledovné znenie: 
 
12 v závislosti od zvoleného postupu zadávania zákazky a v súlade  s aktuálne platným  
zákonom o VO. 
 

4. V podkapitole 2.9.16 Verejné obstarávanie, časť Rozsah dokumentácie k VO sa 
text pod písm. e) 
 
e) vysvetlenie, ak sa uskutočnilo spolu s dôkazom o jeho odoslaní resp. sprístupnení 

uchádzačom 
 

nahrádza nasledovným znením: 
 
e) vysvetlenie súťažných podkladov, ak sa uskutočnilo spolu s dôkazom o jeho odoslaní 

resp. sprístupnení uchádzačom (napr. zverejnenie na webovom sídle žiadateľa). 
 
5. V podkapitole 2.9.16 Verejné obstarávanie sa pôvodné znenie odseku: 

 
S ohľadom na §18a zákona o verejnom obstarávaní (znenia platného od 1.7.2013) je 
RO požadovať od prijímateľa predloženie dokumentácie z verejného obstarávania v 
elektronickej podobe, na pamäťovom médiu. 

 
nahrádza nasledovným znením: 

 
S ohľadom na §18a zákona o verejnom obstarávaní (znenia platného od 1.7.2013) je 
RO oprávnené požadovať od prijímateľa predloženie dokumentácie z verejného 
obstarávania v elektronickej podobe, na pamäťovom médiu. 

 
 
6. V podkapitole 5.1.2 Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP sa pôvodné znenie 

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

vystavené najneskôr do dátumu predloženia ŽoNFP, 
 

nahrádza nasledovným znením: 
 
                                                 
12 v závislosti od zvoleného postupu zadávania zákazky a v súlade  s aktuálne platným  zákonom o VO. 
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• Príloha č. 2 ŽoNFP - Dokumentácia k verejnému obstarávaniu - všetky dokumenty 
tejto prílohy musia byť vystavené najneskôr do dátumu predloženia ŽoNFP, 

 
 

7. V kapitole 8.1 ŽoNFP, časť Sekcia 9 - CIELE PROJEKTU  sa pôvodný text: 
 
Cieľov projektu môže byť viacero, avšak musí byť jasné prepojenie na napĺňanie 
cieľov opatrenia. Z cieľov projektu musí byť jasné prepojenie na napĺňanie cieľov 
opatrenia. Ciele nebudú dosiahnuté iba samotným projektom (tento iba prispeje k 
dosiahnutiu cieľa projektu), budú však potrebovať prínos aj od ostatných projektov 
realizovaných v rámci opatrenia. 

 
  nahrádza nasledovným textom: 

 
Cieľov projektu môže byť viacero, avšak musí byť jasné prepojenie na napĺňanie 
cieľov opatrenia. Ciele nebudú dosiahnuté iba samotným projektom (tento iba prispeje 
k dosiahnutiu cieľa projektu), budú však potrebovať prínos aj od ostatných projektov 
realizovaných v rámci opatrenia. 

 
 

8. V kapitole 8.3 Príloha č. 2 ŽoNFP – Dokumentácia k verejnému obstarávaniu sa 
pôvodný text: 
 
V rámci prílohy č. 2 je žiadateľ je povinný predložiť: 

 
a) oznámenie o vyhlásení VO alebo jeho ekvivalent vrátane vytlačenej kópie 
zverejneného oznámenia vo vestníkoch, resp. na internete alebo v tlači. Zároveň 
predmetná kópia dokumentu musí byť podpísaná štatutárnym orgánom žiadateľa, resp. 
ním splnomocnenej/-ých osoby/osôb a potvrdená odtlačkom pečiatky žiadateľa (ak má 
žiadateľ povinnosť používať pečiatku). Žiadateľ predkladá v rámci tejto prílohy aj 
predbežné oznámenie/pravidelné informatívne oznámenie, ak je to pre predmetné 
verejné obstarávanie relevantné.  
 
nahrádza nasledovným textom: 
 
V rámci prílohy č. 2 je žiadateľ povinný predložiť: 

a. oznámenie o vyhlásení VO alebo jeho ekvivalent spolu s notifikačnou 
emailovou správou od ÚVO o prijatí oznámenia o vyhlásení VO (resp. výzvy na 
predloženie ponuky) na zverejnenie.  

V prípade zákazky podľa §9, ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní je dokladom 
o začatí VO napr.:  

i. kópia vytlačených emailových správ odoslaných potenciálnym 
uchádzačom; 

ii.  v prípade oslovenia potenciálnych uchádzačov prostredníctvom faxu 
žiadateľ predkladá potvrdenia o úspešnom odoslaní príslušných faxových 
správ; 
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iii.  v prípade oslovenia potenciálnych uchádzačov prostredníctvom 
poštovej zásielky žiadateľ predkladá kópie podacích lístkov preukazujúce 
odoslanie výzvy / výziev na predloženie ponúk; 

iv. v prípade prieskumu trhu uskutočneného prostredníctvom prehliadania 
internetových stránok dodávateľov resp. ich katalógov v printovej podobe je 
dôkazom o začatí VO printscreen príslušných internetových stránok resp. 
fotokópie strán v katalógu;  

v. v prípade použitia kombinácie vyššie uvedených spôsobov 
uskutočnenia prieskumu trhu žiadateľ ako doklad o začatí VO predkladá 
kombináciu vyššie spomínaných dokladov analogicky.  

Zároveň predmetná kópia dokumentu musí byť podpísaná štatutárnym orgánom 
žiadateľa, resp. ním splnomocnenej/-ých osoby/osôb a potvrdená odtlačkom pečiatky 
žiadateľa (ak má žiadateľ povinnosť používať pečiatku). Žiadateľ predkladá v rámci 
tejto prílohy aj predbežné oznámenie/pravidelné informatívne oznámenie, ak je to pre 
predmetné verejné obstarávanie relevantné.  
 
 

7. V kapitole 8.7 Príloha č. 6 ŽoNFP- Index bonity sa v časti Vypracovanie prílohy 
pôvodné znenie odseku: 
 
Žiadatelia, ktorí v čase predkladania ŽoNFP ešte nedisponujú schválenou účtovnou 
závierkou za rok 2012 (avšak účtovné obdobie bolo ukončené), uvádzajú údaje na 
základe čestného odhadu. Obdobne postupujú aj žiadatelia, ktorých účtovné obdobie 
predstavuje hospodársky rok a ešte nemajú zostavenú účtovnú závierku za príslušné 
obdobie. 
 
nahrádza nasledovným znením: 
 
Žiadatelia, ktorí v čase predkladania ŽoNFP ešte nedisponujú schválenou účtovnou 
závierkou za rok 2013 (avšak účtovné obdobie bolo ukončené), uvádzajú údaje na 
základe čestného odhadu. Obdobne postupujú aj žiadatelia, ktorých účtovné obdobie 
predstavuje hospodársky rok a ešte nemajú zostavenú účtovnú závierku za príslušné 
obdobie. 

 
 
ZMENY V PRÍLOHÁCH ŽoNFP 
 

8. Nahrádza sa príloha č. 4 Výzvy - Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh 
 
Rozširuje sa znenie prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku – Všeobecné zmluvné podmienky. 

 


