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Otázky MAS predložené na RO pre IROP v dňoch 2.- 8.6.2021 - ODPOVEDE 

 

P.č. Otázka MAS 
Pýtajúci sa 

(nepovinné) 
ODPOVEĎ RO pre IROP  

1 

Kontrola VO: Dostali sme na kontrolu verejné obstarávanie, druh zákazky: zákazka s nízkou 
hodnotou - obstarávanie TOVAROV, druh obstarávateľa - podľa § 8 ods. 1 ZVO. V rámci 
dokumentácie sme narazili na jednu špecifickú vec - potenciálne porušenie princípov VO. V rámci 
stanovenia PHZ boli oslovení traja uchádzači. Dvaja poskytli cenovú ponuku, tretia cena do PHZ 
bola nájdená na internete. PHZ vyšla  69 790,00 EUR, t.j. tesne pod hranicou 70 000 EUR pre 
použitie vyššieho postupu obstarávania (podlimitná zákazka). Ponuka 1: 66 000; ponuka 2: 72 500 
EUR, ponuka 3 (internet): 70 780 EUR.  
 
V rámci výzvy na predkladanie ponúk bolo oslovených celkovo 5 uchádzačov. Cenovú ponuku 
predložili len dvaja. Víťazný uchádzač, ktorý bol oslovený k predloženiu ponuky pre stanovenie PHZ 
aj k predloženiu ponuky do obstarávania, zadal v rámci obstarávania značne rozdielnu cenu na ten 
istý predmet zákazky oproti PHZ. Pre lepšie pochopenie: 
Cenová ponuka k stanoveniu PHZ: 66 000 EUR bez DPH, dátum predloženia ponuky: 18.03.2021 
Cenová ponuka k obstarávaniu: 71 000 EUR bez DPH, dátum predloženia ponuky 03.04.2021 
 
Uvedené evokuje, že cena v cenovej ponuke predloženej pre stanovenie PHZ bola znížená z dôvodu 
neprekročenia limitu pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou. Je to však ťažko dokázateľné, 
nakoľko podmienky dané ZVO v rámci §6 boli dodržané. Otázka teda znie, či postačuje ak vyzveme 
ReS k vysvetleniu/stanovisku rozdielu v cene medzi ponukami v rámci PHZ a výzve u tohto istého 
uchádzača (medzi ktorými je rozdiel len 2 týždne a rozdiel v cene 5000 EUR). Resp. je to možné 
považovať za porušenie pravidiel VO a máme uvedenú súťaž odporučiť zrušiť a zopakovať? V tomto 
prípade, ale nevieme, na aký § alebo princíp/postup s máme odvolať. 
 

VITIS 

Finančné limity vo vzťahu k určenej predpokladanej hodnote sú dôležité z 
hľadiska zvolenia správneho postupu verejného obstarávateľa a obstarávateľa 
pri zadávaní konkrétnej zákazky, koncesie alebo súťaže návrhov. Verejný 
obstarávateľ/obstarávateľ zvolí postup zadávania zákazky podľa výšky 
predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 5 Zákona č. 343/2015 Z.z. - Zákon 
o verejnom obstarávaní. Keďže ide o verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
podľa § 8 Zákona č. 343/2015 Z.z. - Zákon o verejnom obstarávaní, postupuje 
pri určovaní finančných limitov pre podlimitné zákazky podľa "Prehľad krokov 
a postupov č. 2 - pre subjekty podľa § 7 a dotované osoby podľa § 8 ZVO na 
uvedenej adrese UVO.  Prehľad krokov a postupov č. 2 a finančné limity sú 
uvedené na webovom sídle UVO 
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodika-zadavania-
zakaziek-5ae.html.  
 
V prípade, že ide o  osobu podľa § 8 ods. 1 ZVO, platí pre verejného 
obstarávateľa v prípade zákazky s nízkou hodnotou  finančný limit do 100 000 
EUR bez DPH. V tomto prípade je výška stanovenej PHZ bezpredmetná v 
nadväznosti na zvolený postup zadávania zákazky, keďže limit nebol 
prekročený. 
 
V súvislosti s výkonom kontroly VO navrhujeme zvážiť požiadať osobu podľa § 
8  ZVO o vysvetlenie ako sa vysporiadala pri hodnotení ponúk s predmetnou 
skutočnosťou a ako pri kontrole VO overila dodržanie princípu hospodárnosti. 
  

2 

Urobili sme rizikovú analýzu (nakoľko prišli len dve ponuky) a v nej nám vyšlo pre ReS, že získal 17 
bodov. T.j. prekročil hranicu 10 bodov. V zmysle kontrolného zoznamu by sme ako MAS mali overiť 
hospodárnosť výdavkov pomocou formuláru Prieskum hospodárnosti. Uvedený formulár sme však 
na webe https://www.mpsr.sk/?navID=47&sID=67&navID2=1252 nenašli. Prosím o zaslanie 
formuláru, resp. linku, kde sa uvedený formulár nachádza (ak sme zle hľadali). 
 

VITIS 

V prílohe FAQ zasielame požadovaný formulár. 
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P.č. Otázka MAS 
Pýtajúci sa 

(nepovinné) 
ODPOVEĎ RO pre IROP  

3 

ReS majú povinnosť zverejňovať súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou za kalendárny 
štvrťrok v profile (v zmysle § 117 ods. 6 ZVO). Pod profilom sa myslí profil na UVO (ISZU), resp. 
postačuje profil na vlastnej webovej stránke? 

VITIS 

V zmysle § 117 ods. 6 ZVO „Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile 
súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré zadal za obdobie 
kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v 
ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet 
zákazky a identifikáciu dodávateľa. To neplatí, ak ide o zákazky zadávané 
spravodajskými službami“ Profilom verejného obstarávateľa sa rozumie profil 
vytvorený na webovom sídle UVO. 
 

4 

Môže žiadateľ (SZČO, príp. spol. s r.o) v rámci výzvy IROP, aktivita A1 Podpora podnikania a inovácii, 
žiadať o príspevok na vybudovanie súkromných detských jaslí? Ak áno, sú oprávnenými výdavkami 
aj výdavky na zariadenie detským nábytkom (postieľky, stoly a stoličky, skrinky), vybavenie 
kuchynky na ohrev a podávanie jedál? Podnikateľ bude činnosť vykonávať v prenajatých 
priestoroch, ktoré bude stavebno-technicky upravovať (omietky, nátery, detské sociálne priestory - 
WC a umývadlá) tak, aby vyhovovali podmienkam novej služby. 
 

MAS SP 

V rámci ŠC 5.1.1. sú oprávnené činnosti, ktoré nie sú vylúčené z podpory v 
rámci SK NACE tak, ako zadefinoval RO pre IROP. Zároveň však platí, že 
projekt musí byť v súlade s príslušnou stratégiou CLLD konkrétnej MAS, musí 
napĺňať výberové a hodnotiace kritériá a musí spĺňať podmienky 
oprávnenosti. Preto je možné, že projekt, ktorý je oprávnený pre jednu MAS z 
viacerých dôvodov nemusí byť oprávnený v inej MAS.  

5 
V akej forme  predkladá respondent na kontrolu  dokumentáciu VO - listinne, na CD alebo cez 
ITMS2014+ , nakoľko od 15.06.2021 platí jednotná príručka pre žiadateľov/príjimateľov k procesu a 
kontrole VO/ obstarávania, kde sa uvádza predloženie dokumentácie systémom ITMS2014+? 

MAS Dukla 

Ak sa pod "respondentom" myslí užívateľ, s ktorým má MAS uzavretú zmluvu 
o poskytnutí príspevku, treba podotknúť, že na toho sa Jednotná príručka 
nevzťahuje (je určená žiadateľom, resp. prijímateľom, ktorí realizujú projekty 
na základe schválených ŽoNFP). Pokiaľ ide o kontrolu obstarávania 
vykonávanú MAS, v zmysle čl. 3 ods. 3 všeobecných zmluvných podmienok 
Užívateľ predkladá dokumentáciu  z obstarávania v lehote a forme určenej v 
Príručke k procesu VO.  
 

6 

Potenciálny ReS uvažuje o realizácii výrobne vlastnej zmrzliny (vlastný produkt), ktorá by bola 
umiestnená buď v existujúcej / stojacej predajni, prípadne v kontajneri umiestnenom tesne vedľa 
nej. Okrem obstarania stroja na výrobu zmrzliny by požadoval financie aj na mraziade boxy, 
špeciálny stroj na ľadovú drť a menšie prepravné chladiarenské auto. V existujúcej prevádzke 
doteraz predával zmrzlinu zadovážanú dodávateľsky, po realizácii projektu bude vyrábať svoju 
zmrzlinu, ktorú okrem pultového predaja bude môcť distribuovať  aj inde.  Je takýto projekt / 
aktivita a sú takto definované výdavky  oprávnené v rámci 5.1.1? 
 

MAS 
Terchovská 

dolina 

V rámci ŠC 5.1.1. sú oprávnené činnosti, ktoré nie sú vylúčené z podpory v 
rámci SK NACE tak, ako zadefinoval RO pre IROP. Zároveň však platí, že 
projekt musí byť v súlade s príslušnou stratégiou CLLD konkrétnej MAS, musí 
napĺňať výberové a hodnotiace kritériá a musí spĺňať podmienky 
oprávnenosti. Preto je možné, že projekt, ktorý je oprávnený pre jednu MAS z 
viacerých dôvodov nemusí byť oprávnený v inej MAS.  

7 

Potenciálny ReS by chcel realizovať požičovňu bicyklov / elektrobicyklov / bežeckých lyží spojenú so 
servisom, bufetom, vonkajšími cvičebnými prvkami (outdoor fintess/workout), s menším detským 
ihriskom, vonkajšími pevne zabudovanými (prípadne prenosnými masívnymi) lavicami a stolmi, tiež 
s malou prírodnou "plážou-upravenými nábrežím rieky". Jednalo by sa o komplet novú realizáciu " 
na zelenej lúke", v rámci úprav exteriéru by bolo vybudované  "záchytné parkovisko" tiež stojany na 
bicykle (s dobíjaním pre E-bajky), v rámci vnútorného vybavenia/strojov/technológií by boli 

MAS 
Terchovská 

dolina 

V rámci ŠC 5.1.1. sú oprávnené činnosti, ktoré nie sú vylúčené z podpory v 
rámci SK NACE tak, ako zadefinoval RO pre IROP. Zároveň však platí, že 
projekt musí byť v súlade s príslušnou stratégiou CLLD konkrétnej MAS, musí 
napĺňať výberové a hodnotiace kritériá a musí spĺňať podmienky 
oprávnenosti. Preto je možné, že projekt, ktorý je oprávnený pre jednu MAS z 
viacerých dôvodov nemusí byť oprávnený v inej MAS.  



 
 

Strana 3 z 8 
 

P.č. Otázka MAS 
Pýtajúci sa 

(nepovinné) 
ODPOVEĎ RO pre IROP  

zakúpené klasické bicykle, elektrobicykle, ale aj bežecké lyže oboje s príslušenstvom (prilby, 
topánky, rukavice, chrániče a pod..), tiež by bol vybavený a zariadený servisný kút/dielňa. Okrem 
jedného takéhoto "bodu" by ReS vybudoval ešte druhý, vybavený už len jednoduchším 
prístreškom, s príslušnými uzamykateľnými stojanmi (dobíjacími) . Obe miesta by boli vybavené 
WIFI, tiež by v rámci projektu bola obstaraná aplikácia slúžiaca pre "požičiavanie " bicyklov a lyží. 
ReS uvažuje aj o zakúpení automobilu, prípadne len prívesu za automobil na prepravu bicyklov.  
Uvedená plánovaná investícia by bola umiestnená pri vznikajúcej cyklotrase, ktorá sa buduje v 
rámci regiónu v rámci projektu IROP-PO1-SC122- Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity 
nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb 
IV. Je takýto projekt / aktivita a sú takto definované výdavky  oprávnené v rámci 5.1.1? 

8 

Potenciálny ReS prevádzkuje v členskej obci službu pre turistov - špeciálne upraveným vozidlom 
(podobné ako napr. na webe:  https://vyhliadkovyvlacik.sk/) prevádzkuje na pevnej trase prepravu 
osôb spojenú s odborným /zábavným výkladom o destinácii, ktorú môžu využívať a využívajú pre 
dopravu aj miestni občania.  V rámci 5.1.1 by rád zakúpil druhé vozidlo, ktoré bude podobne ako 
toto slúžiť na prepravovanie predovšetkým turistov, prípadne obyvateľov obcí MAS, avyšak plánuje 
ho využívať cielene pre vopred objednané turistické skupiny (individuálne navrhnuté fakultatívne 
jazdy spojené s výkladom, špeciálne jazdy v regióne, jazdy v regióne počas rôznych udalostí -obecné 
hody, eventy, koncerty, festivaly, spoločenské akcie, slávnosti, firemné a teambuildingové 
podujatia). Je zakúpenie takéhoto stroja (vozidla) oprávnené? 
 

MAS 
Terchovská 

dolina 

V rámci ŠC 5.1.1. sú oprávnené činnosti, ktoré nie sú vylúčené z podpory v 
rámci SK NACE tak, ako zadefinoval RO pre IROP. Zároveň však platí, že 
projekt musí byť v súlade s príslušnou stratégiou CLLD konkrétnej MAS, musí 
napĺňať výberové a hodnotiace kritériá a musí spĺňať podmienky 
oprávnenosti. Preto je možné, že projekt, ktorý je oprávnený pre jednu MAS z 
viacerých dôvodov nemusí byť oprávnený v inej MAS.  

9 

Potenciálny ReS prevádzkuje súkromné turistické informačné centrum spojené s kaviarňou, 
požičovňou bicyklov a iného náradia, v rámci 5.1.1 by požadoval dotáciu na zakúpenie 
pekárenského stroja na pečenie koláčov, štrúdlí (podľa miestnych receptov), ale aj pirohov a iného 
pečiva, ktoré plánuje ponúkať v prevádzke ale ccel by zriadiť aj "okienkový predaj" na ulicu v obci, 
ktoá je centrom turistického ruchu v regióne.  Okrem toho plánuje zakúpiť aj stroj na výrobu 
čerstvej šťavy.  Sú takéto aktivity a výdavky oprávnené?     
 

MAS 
Terchovská 

dolina 

V rámci ŠC 5.1.1. sú oprávnené činnosti, ktoré nie sú vylúčené z podpory v 
rámci SK NACE tak, ako zadefinoval RO pre IROP. Zároveň však platí, že 
projekt musí byť v súlade s príslušnou stratégiou CLLD konkrétnej MAS, musí 
napĺňať výberové a hodnotiace kritériá a musí spĺňať podmienky 
oprávnenosti. Preto je možné, že projekt, ktorý je oprávnený pre jednu MAS z 
viacerých dôvodov nemusí byť oprávnený v inej MAS.  

10 

Potenciálny ReS prevádzkuje ubytovanie v odľahlej horskej osade v dvoch apartmánoch s kapacitou 
12osôb, popri tom prevádzkuje na mieste bufet. Plánuje zrealizovať menšie welness, ktoré by 
okrem ubytovaných bolo k dispozícii aj verejnosti, popri menšom welnesse by rád upravil v exteriéri 
priestor a doplnit tam menšie detské ihrisko. Popri týchto výdavkoch by rád zakúpil aj defibrilátor, 
ktorý by bol verejne prístupný v exteriéri, objekt je situovaný na frekventovanej horskej turistickej 
trase. Sú tieto aktivity a výdavky oprávnené? 
 

MAS 
Terchovská 

dolina 

V rámci ŠC 5.1.1. sú oprávnené činnosti, ktoré nie sú vylúčené z podpory v 
rámci SK NACE tak, ako zadefinoval RO pre IROP. Zároveň však platí, že 
projekt musí byť v súlade s príslušnou stratégiou CLLD konkrétnej MAS, musí 
napĺňať výberové a hodnotiace kritériá a musí spĺňať podmienky 
oprávnenosti. Preto je možné, že projekt, ktorý je oprávnený pre jednu MAS z 
viacerých dôvodov nemusí byť oprávnený v inej MAS.  
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P.č. Otázka MAS 
Pýtajúci sa 

(nepovinné) 
ODPOVEĎ RO pre IROP  

11 

Potenciálny ReS prevádzkuje zážitkovú plavbu plťami po rieke,  chcel by vo svojom sídle (pltnica  - 
predajné miesto, miesto odkiaľ prepravujú automobilmi klientov na miesto štartu -začiatok plavby) 
menšie ubytovacie kapacity (cca 2-3 izby, ca 10-12 lôžok). Tieto by mali dopĺňať služby o možnosť 
prenocovania primárne pre klientov, ale aj pre firemné a ďalšie skupiny. Popri ubytovaní by chceli 
zakúpiť automobil na prepravu pltí s "rukou", alebo automobil na prepravu osôb. Tiež majú v pláne 
zaobstarať nové plavidlá -plte.  Pre potreby inovácie a skvalitnenia služieb by chceli tiež zaobstarať 
aj nové pracovné odevy- kroje pre pltníkov, ktorí prepravujú klientov. Popri tom by chceli 
investovať aj do infopanelov, ktoré by umiestnili v sídle, ale aj na mieste začiatku plavby, ktoré by 
pojednávali o histórii pltníctva.  Sú tieto aktivity a výdavky oprávnené?  
 

MAS 
Terchovská 

dolina 

V rámci ŠC 5.1.1. sú oprávnené činnosti, ktoré nie sú vylúčené z podpory v 
rámci SK NACE tak, ako zadefinoval RO pre IROP. Zároveň však platí, že 
projekt musí byť v súlade s príslušnou stratégiou CLLD konkrétnej MAS, musí 
napĺňať výberové a hodnotiace kritériá a musí spĺňať podmienky 
oprávnenosti. Preto je možné, že projekt, ktorý je oprávnený pre jednu MAS z 
viacerých dôvodov nemusí byť oprávnený v inej MAS.  

12 

Potenciálny ReS by chcel na "zlenej lúke" postaviť a sprevádzkovať špeciálne centrum pre 
starostlivosti pre deti predškolského veku : detský lesný klub 
(https://www.lesnekluby.sk/?page_id=19), v rámci investície by robil terénne úpravy, osadenie 
stavieb/modulárnych stavieb v teréne. Služba by bola poskytovaná miestnej videckej kominite, 
pričom by šlo o novú službu, aleternatívnu ku klasickým materských školám. Je takáto akvitita 
oprávnená?  
 

MAS 
Terchovská 

dolina 

V rámci ŠC 5.1.1. sú oprávnené činnosti, ktoré nie sú vylúčené z podpory v 
rámci SK NACE tak, ako zadefinoval RO pre IROP. Zároveň však platí, že 
projekt musí byť v súlade s príslušnou stratégiou CLLD konkrétnej MAS, musí 
napĺňať výberové a hodnotiace kritériá a musí spĺňať podmienky 
oprávnenosti. Preto je možné, že projekt, ktorý je oprávnený pre jednu MAS z 
viacerých dôvodov nemusí byť oprávnený v inej MAS.  

13 

Potenciálny ReS by rád vybudoval netradičný "camping", miesto spojené s ubytovaním nižšieho 
turistického štandardu (kolibky 4miestne), ktoré by boli umiestnené v prírodnom prostredí a 
doplnené o viaceré zážitkové a doplnkové služby (api domček), zvieratá (vo vlastnej réžii ), okrem 3-
4 takýchto objektov, by boli vybudované sociálne zariadenia, vonkajšie sedenie, jeden objekt bude 
slúžiť na predvádzanie salašníckeho remesla ,  menšie parkovisko. Celkovú kapcitu predpokladá 12-
15miest, tématicky 
   

MAS 
Terchovská 

dolina 

V rámci ŠC 5.1.1. sú oprávnené činnosti, ktoré nie sú vylúčené z podpory v 
rámci SK NACE tak, ako zadefinoval RO pre IROP. Zároveň však platí, že 
projekt musí byť v súlade s príslušnou stratégiou CLLD konkrétnej MAS, musí 
napĺňať výberové a hodnotiace kritériá a musí spĺňať podmienky 
oprávnenosti. Preto je možné, že projekt, ktorý je oprávnený pre jednu MAS z 
viacerých dôvodov nemusí byť oprávnený v inej MAS.  

14 

Máme žiadateľa o príspevok,  ktorý má licenciu na zriadenie stanice technickej kontroly a má 
záujem o príspevok na technológiu potrebnú pre činnosť STK a EK. V súčasnosti  nemá v orsr.sk 
tento predmet činnosti, nakoľko ho môže zapísať až po spustení prevádzky. Môže si podať ŽoPr? 

MAS 
Terchovská 

dolina 

Z Vašej otázky nie je zrejmé, čo je primárne to, na čo sa pýtate. Ak sa jedná o 
oprávnenú činnosť tak platí, že v rámci ŠC 5.1.1. sú oprávnené činnosti, ktoré 
nie sú vylúčené z podpory v rámci SK NACE tak, ako zadefinoval RO pre IROP. 
Zároveň však platí, že projekt musí byť v súlade s príslušnou stratégiou CLLD 
konkrétnej MAS, musí napĺňať výberové a hodnotiace kritériá a musí spĺňať 
podmienky oprávnenosti. Preto je možné, že projekt, ktorý je oprávnený pre 
jednu MAS z viacerých dôvodov nemusí byť oprávnený v inej MAS. Ak sa však 
pýtate na to, či musí mať zapísaný predmet podnikania, platí, že by ju mal mať 
zapísanú ešte pred podaním ŽoPr. 
 

15 
Žiadateľ (5.1.1) má záujem o zriadenie mobilnej dielne vo forme prenosného lodného kontajneru, 
alebo prenosného domu/objektu. Je takýto výdavok oprávnený ako 022 – Samostatné hnuteľné MAS Dukla 

Zaradenie výdavku do skupiny výdavkov zodpovedá v tomto prípade 
zaradeniu majetku na príslušný účet podľa podvojného účtovníctva. Z Vami 
predloženého popisu sa javí, že by mohlo ísť o účet 022. Na majetkovom účte 
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veci a súbory hnuteľných vecí vo výške obstarávacej ceny, alebo 029 - Ostatný dlhodobý hmotný 
majetok vo výške obstarávacej ceny? 

029 sa spravidla účtuje o takom majetku, ktorý sa nedá zaradiť pod iné účty. 
Uvedené odporúčame konzultovať s osobou, ktorá Vám zabezpečuje vedenie 
účtovníctva. V konečnom dôsledku však nie je podstatné, či bude výdavok 
správne zaradený pod jednu z dotknutých skupín výdavkov, ale či jeho 
vynaloženie bude účelné, a teda aj celý projekt (v prípade, že je postavený na 
tomto výdavku) bude prispievať k naplneniu cieľov výzvy a príslušnej stratégie 
CLLD. 

16 

Ako má postupovať ReS, ktorému ešte pred podpisom zmluvy o ŽoPr dodávateľ vypovedal zmluvu? 
Ak musí urobiť nové VO, predkladá na kontrolu aj to pôvodné či už len nové? A zároveň, ak musí 
robiť nové VO a doba realizácie mu už plynie (keďže musí byť projekt zrealizovaný do 9 mesiacov od 
účinnosti zmluvy) - ráta sa doba robenia nového VO do tých 9 mesiacov?  

MAS Chopok 
juh 

 
Na kontrolu sa predkladá nové VO. Pôvodné VO sa na kontrolu už 
nepredkladá, ale je potrebné predložiť dôvody zrušenia pôvodného VO.  
Podmienka zrealizovať projekt do 9 mesiacov od účinnosti zmluvy musí byť 
splnená. 

17 

Pri kontrole VO sme zistili, že náš ReS má poľského dodávateľa, s ktorým má podpísanú Zmluvu o 
dielo, kde v záverečných ustanoveniach je, že zmluva sa riadi poľským právnym poriadkom, v 
záležitostiach, ktoré nie sú uplatnené touto zmluvou majú uplatnenie príslušné ustanovenia 
poľského obchodného zákonníka  a všetky záležitosti vyplývajúce zo zmluvy budú riešné pred 
poľským súdom. Je to v poriadku? 

MAS Pod 
Vihorlatom 

Toto nie je otázka na RO, nakoľko neuvádzate, aké boli podmienky vyhlásenej 
súťaže. 

18 

K zmluve s ReS/užívateľom. V príručke IM, verzia 1.6 sa v bode 8.1 ods.8 uvádza minimálny počet 
rovnopisov 3 a neuvádza sa zaslanie na RO. V samotnej zmluve (vzor zmluvy ) v bode 7.8 sa uvázda, 
že je zmluva vyhotovená v 4 rovnopisoch a jeden sa zasiela na RO. Koľko rovnopisov teda je 
potrebné vyhotovovať, ak nepotrebujeme pre vlastné potreby vyšší počet (3 alebo 4)? 

MAS Dukla 
V súčasnosti platí, že jeden rovnopis zasielate na RO pre IROP - viď Zmluva o 
príspevok. Je na zvážení MAS, či si pre svoje účely vypracuje jeden alebo dva 
rovnopisy zmluvy. 

19 

Ako máme vyhodnotiť test hospodárnosti ak máme len jedného uchádzača, ktorý nie je platcom 
DPH (ceny sú preňho konečné) a ceny pri PHZ sú bez DPH? Víťazná , jediná ponuka je vyššia ako 
PHZ. 

MAS 
Podhoran 

Pri overovaní hospodárnosti sa v prípade predloženia iba jednej cenovej 
ponuky robí riziková analýza. Výsledkom rizikovej analýzy môže byť overenie 
hospodárnosti alebo porovnanie s výškou  OV  
so Zmluvou o NFP. V prípade predloženej cenovej ponuky, ktorej suma je nad 
stanovenú predpokladanú hodnotu zákazky možno akceptovať, avšak 
preplatená bude iba do výšky oprávnených výdavkov vyplývajúcich zo Zmluvy 
o NFP. Pri stanovení PHZ sa započítava do PHZ u neplatcov DPH suma konečná 
resp. cena celkom. 
 

20 

Zverejňovanie disponibilnej indikatívnej výšky finančných prostriedkov na webovej stránke MAS. 
Disponibilnú výšku na výzvu upravujeme po každom ukončenom schvaľovacom procese - t.j. po 
vydaní oznámení o schválení ? Ak sa výška schváleného príspevku zmení (napr. po kontrole VO), 
upravuje sa výška disponibilnej alokácie ku dňu účinnosti dodatku alebo správe z kontroly VO?  

MAS 
Podhoran 

Podľa bodu 27 aktuálne platného Implementačného modelu CLLD "MAS 
zároveň priebežne (po vydaní oznámení o schválení ŽoPr) aktualizuje 
informáciu o výške disponibilnej alokácie výzvy, aby sa mohli RES efektívne 
rozhodovať o prípadnej príprave a predkladaní ŽoPr". Z uvedeného vyplýva, 
tak ako ste uviedli v otázke, že sa disponibilná alokácia aktualizuje po vydaní 
oznámení o schválení. Nechávame na rozhodnutí MAS, či bude informovať 
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žiadateľov aj o disponibilnej alokácii súvisiacej s výškou prípadných úspor 
vyplývajúcich z realizácie projektov (napr. z vykonaných VO) . 

21 

Žiadateľ v aktivite A1 chce v rámci 1 projektu obstarať mechanizáciu pre umelé trávniky slúžiace pri 
vybudovaní športovísk, multif.ihrísk a pod.: 1.Univerzálny traktor s násypníkom bude slúžiť na 
rozsypávanie piesku a granulátu po umelej tráve a následne prečesávanie umelého trávnika. 
Rozťahovanie kamenivá pred uložením umelej trávy na povrch. 2.Bugina bude využívaná na presun 
materiálov a rozťahovanie trávnika. Sklápacie vozidlo bude využívané presun granulátu, piesku a 
umelej trávy. Sú výdavky oprávnené v rámci 1 projektu? 
 

MAS 
Požitavie - 

Širočina 

V rámci ŠC 5.1.1. sú oprávnené činnosti, ktoré nie sú vylúčené z podpory v 
rámci SK NACE tak, ako zadefinoval RO pre IROP. Zároveň však platí, že 
projekt musí byť v súlade s príslušnou stratégiou CLLD konkrétnej MAS, musí 
napĺňať výberové a hodnotiace kritériá a musí spĺňať podmienky 
oprávnenosti. Preto je možné, že projekt, ktorý je oprávnený pre jednu MAS z 
viacerých dôvodov nemusí byť oprávnený v inej MAS.  

22 

IS SEMP: Je potrebné aktualizovať výšku poskytnutej pomoci pri zmene výšky príspevku (napr. po 
kontrole VO) za rovnakých podmienok ako pri Zmluve o príspevku, t.j. do 5 pracovných dní od 
účinnosti Dodatku k zmluve?  

MAS HORNÁ 
TOPĽA 

Takáto povinnosť zo Schémy minimálnej pomoci na podporu mikro a malých 
podnikov ani zo zákona č. 358/2015 Z. z. nevyplýva. Napriek uvedenému je 
vhodné výšku minimálnej pomoci po znížení výšky príspevku (napr. po 
kontrole obstarávania) aktualizovať, keďže sa tak žiadateľovi  takpovediac 
uvoľní časť sumy minimálnej pomoci, ktorá mu môže byť do príslušného 
limitu poskytnutá iným poskytovateľom v priebehu troch fiškálnych rokov od 
nadobudnutia účinnosti zmluvy o príspevku. 
 

23 

Príprava Zmluvy o príspevku - niekoľko nejednoznačných bodov: 
Článok 2/ časť 3 Predmet podpory - Miesto realizácie - stačí uviesť obec? (niekto uvádza aj okres, 
ulicu a pod.)  
časť 2 Predmet podpory  - Financovanie projektu - platnosť účtu do? 

MAS 
Požitavie - 

Širočina 

Miesto realizácie - podľa údajov uvedených v ŽoPr. Platnosť účtu - do konca 
monitorovacieho obdobia. 

24 

Užívateľ by chcel po nadobudnutí účinnosti zmluvy o finančný príspevok urobiť zmenu v projekte a 
to: nerealizovať položku z rozpočtu: Montáž a dodávka plagátovacej plochy na autobusovej 
zastávke - nemá žiadny vplyv na dosiahnutie cieľa projektu ani na merateľné ukazovatele (v 
rozpočte táto položka činí len 2,46 % z COV). Je užívateľ povinný pri predmetnej zmene predložiť na 
MAS Oznámenie o zmene projektu? Alebo jednoducho túto položku nezrealizuje a nebude si ju 
nárokovať ani pri ŽoP? Ďakujem 
 

MAS 
Požitavie - 

Širočina 

Zamýšľaná zmena smeruje k úprave rozpočtu (úspora na schválenom 
Príspevku v dôsledku nerealizovania vybranej položky rozpočtu) a ako taká v 
súlade s čl. 6 ods. 6.2, písm. b) Zmluvy o poskytnutí Príspevku podlieha 
schváleniu Poskytovateľa. Vzhľadom na charakter zamýšľanej zmeny je 
postačujúce ex post schválenie Poskytovateľom a následne vyhotovenie 
dodatku postupom podľa čl. 6 ods. 6.2, písm. c) Zmluvy (v rámci dodatku sa 
poníži suma uvedená v článku 3 ods. 3.1 Zmluvy). Teda je potrebné predložiť 
Oznámenie o zmene, ale účinky zmeny prakticky nastávajú rozhodnutím 
Užívateľa nerealizovať predmetnú položku rozpočtu (nezaradenie danej 
položky do predkladaných ŽoP).   
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25 

Altmanov index - v excel formulári vychádza chyba DELENIENULOU! Pri hodnote X4 = pomer 
trhovej hodnoty vlastného kapitálu k účtovnej hodnote cudzieho kapitálu (5250,00 / 0,00). Žiadateľ 
nemá/nemusí mať cudzí kapitál. Vzorce nemôžeme upravovať, ako vyhodnotiť takýto Altmanov pre 
nevýrobné a začínajúce podniky? Pri administratívnej kontrole sme v novom hárku symbolicky 
upravili v bunke Cudzie zdroje na hodnotu 0,01 EUR, vytlačili, zdokumentovali. Hodnotenie sa 
zmenilo na Firma je s dobrou finančno-ekonomickou situáciou. Nechceli sme vo výzve na doplnenie 
požadovať od žiadateľa, aby upravil túto hodnotu, keďže v ČV prehlasuje, že všetky informácie 
obsiahnuté v žiadosti o príspevok a všetkých jej prílohách sú úplné, pravdivé a správne.  

MAS Gemer-
Rožňava 

Daný postup, vzhľadom na limity excelovského formulára a účel považujeme 
za akceptovateľný v prípade, že ste uvedené riadne zdokumentovali, ako 
uvádzate, a teda je zabezpečená auditná stopa pre prípad budúcich kontrol. 
Samotný formulár na základe Vášho podnetu upravíme, aby sa do budúcna 
podobným prípadom predišlo. O aktualizácii formulára bude RO informovať 
všetky MAS. 

26 

Žiadosť o zmenu projektu po podpise zmluvy o príspevok: Žiadateľ chce predložiť zmenu projektu 
na aktivitu C2 Terénne a ambulantné služby (nákup vozidla), kde chcú požiadať o zmenu v 
technickej špecifikácii vzhľadom na neaktuálne parametre vo VO: 
Pôvodné parametre:  
1. Dĺžka max. 4300mm 
2. Šírka max. 1750 mm 
3. Výška max. 1500mm 
4. Objem batožinového priestoru min/max (l) 300/1400 
5. Palivo benzín 
6. Asistent rozjazdu do kopca 
7. Systém kontroly tlaku v pneumatikách 
8. Tempomat s obmedzovačom rýchlosti 
9. LED denné osvetlenie 
10. Dažďový a svetelný senzor 
11. 5-dverová karoséria 
12. Maximálny výkon motora min. 66 kW 
13. Palubný počítač 
14. Minimálne manuálna klimatizácia 
15. Výškovo nastaviteľný volant 
16. Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča 
17. Kryt batožinového priestoru 
18. Vonkajšie zrkadlá elektricky nastaviteľné a vyhrievané 
19. Rozsvietenie výstražných svetiel v prípade núdzového brzdenia 
20. Rádio (BT handsfree, vstup USB, Jack, MP3), min. 4 reproduktory 
21. Farba: nezáleží, bez príplatku 
22. Záruka: min 5 rokov , alebo min. 100.000 km 
23. V cene aj zimné pneumatiky 
24. Predné okná elektricky ovládané 
25. ESC 

Dolné 
Záhorie 

Umožnenie takejto zmeny by záviselo od posúdenie zdôvodnenia žiadosti 
žiadateľa a posúdenie dopadu zmeny na spĺňanie podmienok poskytnutia 
príspevku. Vo výberovom procese ŽoPr bol predmet projektu schválený s 
konkrétnou špecifikáciou, ktorá bola odzrkadlená aj v nastavenej výške 
oprávnených výdavkov a táto suma bola preukázaná niektorým zo spôsobov  
dokladovania hospodárnosti výdavkov.  Pokiaľ by išlo o zmenu v zmysle, že 
nový predmet bude vo vyššej  kvalite a teda vyššej obstarávacej cene ako bola 
PHZ nastavená v projekte, takáto zmena by mohla byť akceptovaná, avšak 
stále musí existovať zásadný dôvod na zmenu obstarávacieho predmetu, 
pričom žiadateľ by musel vykonať nový proces verejného obstarávania. Platí, 
že výška schváleného príspevku projektu nemôže byť presiahnutá za žiadnych 
okolností. Dôležité je mať na zreteli, že vykonanie nového verejného 
obstarávania by trvalo nejaký čas, pričom žiadateľ je stále povinný dodržať 
dobu realizácie projektu - 9 mesiacov.  
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Nové parametre: 
1. Dĺžka max. 4300mm 
2. Šírka max. 2000 mm 
3. Výška max. 1500mm 
4. Objem batožinového priestoru min/max (l) 300/1400 
5. Palivo benzín 
6. 5-dverová karoséria 
7. Maximálny výkon motora min. 44 kW 
8. Palubný počítač 
9. Minimálne manuálna klimatizácia 
10. Výškovo nastaviteľný volant 
11. Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča 
12. Kryt batožinového priestoru 
13. Rádio (BT handsfree, vstup USB), min. 4 reproduktory 
14. Farba: nezáleží, bez príplatku 
15. Záruka: min 4  roky , alebo min. 60.000 km 
16. Predné okná elektricky ovládané 
17. ESC 
 
Môže MAS takúto zmenu akceptovať? 

 


