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Riadiaci orgán pre Sektorový operačný program Priemysel a služby

Ministerstvo hospodárstva SR

Usmernenie k výzve na predkladanie projektov v rámci opatrenia 2.1. SOP PS 

1. Úvod

Základnou úlohou usmernenia č.1 k výzve na predkladanie projektov v oblasti cestovného ruchu  je 
poskytnúť bližší výklad k niektorým oblastiam konečným prijímateľom v podkladoch pre vypracovanie 
a predkladanie  projektov  v  rámci  Opatrenia  2.1  Sektorového  operačného  programu  Priemysel 
a služby, a to v : 
Príručke pre žiadateľa,
Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
Záväznej osnove projektu a 
Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

A/Príručka pre žiadateľa

Str.  4, časť  1.1  Charakteristika  Opatrenia  2.1.  -  Podpora  budovania  a rekonštrukcie 
infraštruktúry cestovného ruchu.  V časti - V rámci uvedeného opatrenia sú oprávnené nasledovné 
aktivity - sa dopĺňa  o:  

 tvorba komplexných stratégií rozvoja cestovného ruchu v danom regióne.

Str.  5, časť  1.1  Charakteristika  Opatrenia  2.1.  -  Podpora  budovania  a rekonštrukcie 
infraštruktúry cestovného ruchu. V časti - V súhrne opatrenie podporuje - sa vypúšťa   „podpora 
štúdií a vypracovanie programov alebo plánov“ a nahrádza sa novým znením: 

 tvorba komplexných stratégií rozvoja cestovného ruchu v danom regióne 

Str. 6,  časť  1.1.1. Oprávnené náklady,  v časti - Oprávnené náklady sú náklady na:  sa dopĺňa 
o nasledujúce znenie: 

 výstavba lyžiarskych lanoviek a vlekov, obstaranie zasnežovacích zariadení vodných 
zdrojov pre zasnežovacie zariadenia v strediskách cestovného ruchu a  náklady na 
obstaranie ratraku. 

Str. 8, časť 1.1.3. Kto môže byť žiadateľom, časť - Koneční prijímatelia-  sa dopĺňa o nasledujúce 
znenie:  

 konečnými prijímateľmi môžu byť aj rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené 
mestami,  obcami a VÚC zabezpečujúce rozvoj  kultúrneho dedičstva a cestovného 
ruchu.  V  prípade  príspevkových  organizácií  nesmú  byť  účastníkmi  hospodárskej 
súťaže. 

Pri zriaďovaní neziskových združení (verejná správa + mimovládne organizácie), mimovládne 
organizácie nemôžu byť založené podnikateľskými subjektami. 

 združenia  obcí  alebo  miest  s cirkvou,  resp.   združenia  obcí  alebo  miest 
s mimovládnou organizáciou  musia  byť  neziskovou  organizáciou podľa  zákona  č. 
213/1997 o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.  

V prípade  združení  verejnej  správy  s  mimovládnou  organizáciou  musia  mimovládne 
organizácie preukázať  dátum ich založenia  (existenciu viac ako 1 rok,  t.j.  od 1.  januára do 31. 
decembra roku predchádzajúcemu rok podania žiadosti). 

Znenie textu v danej časti sa upravuje nasledovne: 
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 združenie obcí  alebo miest  s mimovládnou organizáciou (len za podmienky, že 
zakladateľom alebo jedným zo zakladateľov mimovládnej organizácie nie je súkromný 
podnikateľský subjekt).

Založenie mimovládnej  organizácie musí  spĺňať  vyššie  uvedenú podmienku,  ktorú musí  byť 
dodržaná počas nasledujúcich 5 rokov po ukončení projektu. V     opačnom prípade, na základe   
následnej  kontroly,  môžu  byť  sankcionovaní  až  do  výšky  prideleného  nenávratného 
finančného príspevku. 

Str. 8, časť 1.1.4.  V časti - Predpoklady prijateľnosti projektu - sa dopĺňa o: 

 v prípade  budovania  turistickej  infraštruktúry  (napr.  cyklotrás,  lyžiarskych  tratí, 
parkovísk a pod.), sa uvedená infraštruktúra môže stavať aj na pozemku, ktorý má 
žiadateľ v dlhodobom prenájme od iných subjektov verejného sektora (miest, obcí, 
VÚC),  nie  od  súkromného  sektora.  Uvedenú  skutočnosť  žiadateľ  vydokladuje 
predložením listu vlastníctva, na ktorom bude zaevidovaná skutočnosť o dlhodobom 
prenájme v zmysle  Zákona Národnej  rady Slovenskej  republiky  č.  162/1995 Z.  z. 
o katastri  nehnuteľností  a o zápise  vlastníckych  a iných  práv  k nehnuteľnostiam 
v znení zmien a doplnkov (katastrálny zákon);

 v prípade  združení  obcí  alebo  miest,  združení  obcí  alebo  miest  s mimovládnou 
organizáciou,  resp. združení obcí alebo miest s cirkvou musí byť majetok v 100% 
vlastníctve združenia, resp. v jeho dlhodobom prenájme, nie vo vlastníctve jedného 
z členov združenia;

Str.  9 časť  II.  V časti  Všeobecné  podmienky  poskytnutia  pomoci  žiadateľovi,  sa  bod  č.  8 
nahrádza znením:
8.  Konečný  prijímateľ  môže  v rámci  príslušného  opatrenia  predložiť  aj  viac  projektov  (v súlade 
s bodom č. 7, časť II.), avšak maximálnu výšku pomoci a maximálnu intenzitu pomoci uvedené v tejto 
Príručke pre žiadateľa musí dodržať. 

Str. 10, časť  II.  Všeobecné podmienky poskytnutia pomoci žiadateľovi, sa bod č. 9 dopĺňa o 
znenie: 
9. V záujme zamedzenia akýmkoľvek nedorozumeniam  odporúčame, aby si konečný prijímateľ dal 
skontrolovať a potvrdiť notárom počet požadovaných povinných príloh originálu Žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok a projektu. 

Str. 12, časť 3.3 Podanie žiadosti sa e-mailové adresy SACR nahrádzajú znením: info@sacr.sk. 

Str. 26,  časť  VII.  Sieť kontaktných a informačných miest,  kde odpovedia na Vaše otázky sa 
vypúšťa bod a) Kontakty na regionálne komory SOPK.  

B/Žiadosť o poskytnutie  nenávratného  finančného príspevku  (ďalej len Žiadosť)

Str. 3 tabuľka č. 4, Profil žiadateľa
V  danej  tabuľke  boli  odstránené  body  6,8,9,  t.j.  „Vyplňuje  sa  len  v prípade,  ak  je  konečným 
prijímateľom  združenie  založené  subjektami  verejného  sektora.  Nevzťahuje  sa  na  VÚC,  obce, 
mestá.“  
Str.4, tabuľka č. 3 Miesto realizácie projektu
V tejto časti  Žiadosti sa mení  pomenovanie  Oblastného  úradu na Okres/Obvod
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C/Záväzná osnova projektu pre žiadateľa z verejného sektora 

Str.7, tabuľka č. 3 Miesto realizácie projektu
V tejto časti sa mení pomenovanie  Oblastného  úradu na Okres/Obvod.

Str. 9, 8. SWOT analýza sa mení znenie textu poznámky pod čiarou na: „Analýza silných a slabých 
stránok projektu.“

D/ Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 
Str.  8 článok  VII.  Platby  konečnému  prijímateľovi.Text  poslednej  vety  tohto  článku  sa  mení 
nasledovne: 
Prijímateľ je v systéme preplácania finančného príspevku v zmysle článku VII. tejto Zmluvy viazaný 
v plnom rozsahu „Platobnými postupmi MF SR“(z 26.5.2004), ktoré tvoria  Prílohu č. 4. 9, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. 
Str. 11 článok IX.  Ďalšie povinnosti prijímateľa. Text bodu (13) sa mení  nasledovne:
bod  (13)  Prijímateľ  sa  zaväzuje  počas  obdobia  siedmich  rokov  od  nadobudnutia  účinnosti  tejto 
Zmluvy,  zamedziť  uskutočňeniu  akýchkoľvek  zmien  vo  vlastníckych  právach  súvisiacich 
s realizovaným projektom.
bod (14) Text prvej vety sa mení nasledovne: Prijímateľ nesmie počas obdobia siedmich rokov od 
nadobudnutia účinnosti  tejto Zmluvy podstatne zmeniť  schválený projekt  alebo jeho výsledok v tej 
miere, že by zmena narušila povahu projektu alebo narušila podmienky realizácie projektu, alebo by 
znamenala  poskytnutie  neoprávnenej  výhody  podnikateľskému  subjektu  alebo  právnickej  osobe 
verejného práva, a to ani po dohode alebo so súhlasom SO/RO. 
bod (14) pís. b) sa vypúšťa.
 
Zároveň sa rozširuje počet povinných príloh k zmluve o:
Príloha č. 4.10 „Formulár na zúčtovanie predfinancovania“. 

   
UPOZORNENIE:
1/ V „Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“ boli  zo strany Ministerstva financií  SR zmenené 

platobné postupy.  „Platobné postupy MF SR  (z 26.5.2004)“ nahrádzajú doteraz platné Platobné postupy MF SR, 
ktoré tvorili Prílohu č. 4.9 k Zmluve.

2/ „Formulár na zúčtovanie predfinancovania“ predloží Riadiaci orgán  po jeho obdržaní z Ministerstva financií SR. 
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