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Otázky MAS predložené na RO pre IROP v dňoch 2.- 9.9.2021 - ODPOVEDE 

 

P.č. Otázka MAS 
Pýtajúci sa 

(nepovinné) 
ODPOVEĎ RO pre IROP  

1 

Môže jeden žiadateľ predložiť v rámci jedného hodnotiaceho kola aj dve 
ŽoPr? Ak nie v rámci toho istého hodnotiaceho kola, môže tak urobiť 
aspoň v rámci jednej výzvy?  

MAS 
MALOHONT 

Žiadateľ môže predložiť aj viac ako 1 ŽoPr v rámci jedného hodnotiaceho kola, musí 
však ísť o dva nezávislé projekty, pri ktorých nejde o umelé rozdelenie projektu na 2 
časti. 

2 

Je oprávnený žiadateľ v aktivite A1, s.r.o., registrovaný sociálny podnik. 
zriadený jediným spoločníkom podľa § 57 ods. 3 Obchodného zákonníka 
a v súlade s ustanovením § 105 a nasl. Obchodného zákonníka? Je v 
aktivite A1 oprávnený predmet projektu: nákup auta v hodnote cca. 30 
000 € na rozvoz stravy a prepravu pri ošetrovaní detských pieskovísk?  
 

MAS TOPOĽA, 
o.z. 

V zmysle podmienky č. 1 výzvy (Právna forma a veľkosť podniku) pre aktivitu A1, ide 
o osobu zapísanú v obchodnom registri, počet spoločníkov sám o sebe nemá vplyv 
na podmienky oprávnenosti, a teda, ak žiadateľ nepôsobí v oblasti 
poľnohospodárskej prvovýroby a spĺňa definíciu mikropodniku alebo malého 
podniku, je ho možné považovať za oprávneného žiadateľa. Nákup dopravných 
prostriedkov je v zmysle prílohy 2 výzvy oprávnený, a teda v prípade, že projektový 
zámer nespadá do niektorej z ekonomických oblastí, na ktoré nie je podpora v 
zmysle prílohy 2 zameraná (z otázky nie je zrejmé, do akej ekonomickej oblasti v 
zmysle klasifikácie SK NACE daný projektový zámer spadá), je takýto predmet 
projektu možné považovať za oprávnený. Zároveň je potrebné upozorniť, že projekt 
musí spĺňať hodnotiace kritériá a ďalšie podmienky poskytnutia príspevku 
stanovené vo výzve.  
 

3 

Je oprávneným žiadateľom v aktivite A1   Súkromná stredná odborná 
škola, nezisková organizácia, ak je jej zriaďovateľom súkromná s.r.o.? Je v 
aktivite A1  oprávnený predmet projektu, ktorým je nákup zariadenia do 
učebne pre odbor hostinský? 
 

MAS TOPOĽA, 
o.z. 

"V rámci aktivity A1, oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby 
podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov, t.j.: 

4 

Vzor výzvy MAS, podmienka „Vyhlásené VO na hlavnú aktivitu projektu: 
„Kontrola postupov verejného obstarávania/obstarávania v súlade so 
zákonom o verejnom obstarávaní a usmerneniami RO bude vykonaná po 
nadobudnutí účinnosti zmluvy o príspevku uzatvorenej s úspešným 
UCHÁDZAČOM" - za uchádzača sa považuje žiadateľ o príspevok? 

  

Za uchádzača je považovaná subjekt, ktorý sa uchádza o realizáciu zákazky na 
základe súťaže realizovanej (verejným) obstarávateľom. Úspešným uchádzačom je 
teda subjekt, ktorí predložil ponuku, (verejný) obstarávateľ - žiadateľ o príspevok 
vyhodnotil ako najlepšiu a na základe toho s ním uzavrie zmluvu (na dodanie, 
tovarov poskytnutie služieb alebo realizáciu stavebných prác, podľa charakteru 
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P.č. Otázka MAS 
Pýtajúci sa 

(nepovinné) 
ODPOVEĎ RO pre IROP  

obstarávania). RO teda vykoná kontrolu postupov VO po nadobudnutí účinnosti 
zmluvy o príspevku medzi MAS a žiadateľom (užívateľom), keďže postupy 
obstarávania sa nekontrolujú v procese schvaľovania ŽoPr a po nadobudnutí 
účinnosti zmluvy (dodávateľsko-odberateľskej) medzi žiadateľom (užívateľom) a 
dodávateľom (úspešným uchádzačom z procesu obstarávania). 
 

5 

Text zo vzoru Výzvy MAS: 
MAS zasiela výzvu na doplnenie listinne a zároveň elektronicky.... 
(prosíme o praktické vysvetlenie, resp. pri odoslaní poštou listinne a 
súčasne elektronicky emailom sa za doručenie považuje deň doručenia 
pošty alebo deň prečítania emailu, podľa toho čo nastalo skôr?) 
 

  
Text vo výzve ďalej pokračuje: 
"Prvým dňom lehoty na doplnenie je deň nasledujúci po dni doručenia výzvy na 
doplnenie ŽoPr prostredníctvom poštovej zásielky." 

6 

Žiadateľ - Občianske združenie vykonáva komunitnú činnosť (stretávanie, 
výmena skúseností, spoločné akcie a výlety) pre rodičov s deťmi s 
Downovým syndrómom. OZ nie je registrované na poskytovanie 
sociálnych služieb.. Chcú si podať ŽoPr do aktivity C1, na zakúpenie 
8miestneho auta a altánku. MAS má v stratégii v SWOT analýze uvedenú 
slabú stránku "nedostatočný počet služieb komunitného charakteru a v 
príležitostiach " podpora sociálneho začleňovania ohrozených skupín 
podľa ich špecifických potrieb". V stratégii CLLD je definované opatrenie 
č.9 - "Podpora pre organizácie poskytujúce komunitné, sociálne a iné 
miestne služby". Ide o oprávnený projekt pre aktivitu C1? (nákup vozidla 
a zhotovenie altánku) 
 

MAS 
Hontiansko-

Novohradské 
partnerstvo 

V rámci aktivity C1  nákup vozidla nie je oprávneným výdavkom. Zhotovenie altánku 
by bolo možné považovať za oprávnené vtedy, pokiaľ projekt komunitného centra 
neregistrovaného na poskytovanie sociálnych služieb je zameraný na poskytovanie 
služieb pre tie znevýhodnené skupiny obyvateľov, ktoré má MAS zadefinované v 
svoje Stratégii CLLD (napr. matky s deťmi. Alebo dôchodcovia. Alebo 
marginalizované rómske komunity), t.j. tie, ktoré sú v danom území MAS 
považované za relevantné pre poskytnutie podpory. 

7 

Žiadateľ má schválený projekt a podpísanú Zmluvu o poskytnutí 
finančného príspevku na stavebnú aktivitu. Výška COV a Príspevku v 
podpísanej Zmluve o Pr je stanovená vo výške PHZ (Výkazu výmer).  
Žiadateľ pripravuje podpis Zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom VO, 
pričom už vie (na základe komunikácie s dodávateľom), že vzhľadom na 
zmenu cien stavebných materiálov bude musieť navýšiť vysúťaženú cenu 
o cca. 15% oproti cene v súťažnej ponuke.  
- Vysúťažená cena bola nižšia ako PHZ. 
- Suma po navýšení bude vyššia ako PHZ (zároveň je stále nižšia ako 

Partnerstvo 
Muránska 
planina - 

Čierny Hron 

Verejný obstarávateľ/obstarávateľ môže podpísať ZMLUVU (ako výsledok verejného 
obstarávania)  VŽDY iba v súlade s PONUKOU úspešného uchádzača, pričom 
jednoznačne platí, že ZMLUVA nesmie  byť v rozpore so súťažnými podkladmi a 
príslušným Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania)  
Každá zmena ZMLUVY (podpísanie DODATKOV) už je riešené samostatne t.j. vždy v 
zmysle §18 ZVO a musí byť riadne zdôvodnená a hlavne PREUKAZATEĽNE doložené 
podklady. ( napríklad pri navýšení ceny je NEVYHNUTNÉ preukázať POTREBU, 
NUTNOSŤ – vyjadrenie stavebného dozoru, projektanta  resp. predloženie 
stavebného denníka a podobne) 
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P.č. Otázka MAS 
Pýtajúci sa 

(nepovinné) 
ODPOVEĎ RO pre IROP  

druhá najvyššia ponuka v súťaži) 
- Žiadateľ v súlade so zákonom musí najprv podpísať Zmluvu o dielo vo 
výške víťaznej ponuky a následne (bezprostredne) môže podpísať 
dodatok k Zmluve o dielo a navýšiť cenu za dielo (maximálne do výšky 
15%).   
- Po ukončení VO nám Žiadateľ predloží na kontrolu dokumentáciu VO 
vrátane podpísaného Dodatku s dodávateľom o navýšení ceny za dielo. 
 
Môžeme ako MAS akceptovať navýšenú cenu za dielo ako výslednú? T.j. 
výška príspevku bude vychádzať z navýšenej ceny o dielo  - samozrejme 
maximálne vo výške schválenej sumy príspevku  (v tomto prípade vo 
výške PHZ)? Alebo musíme žiadateľovi znížiť výšku príspevku na pôvodne 
vysúťaženú cenu o dielo bez navýšenia? Všetky sumy sú v rámci 
maximálnych limitov výzvy. 

NIE JE MOŽNÉ  navýšiť cenu úspešného uchádzača bez podpísania DODATKU. 
Otázka MAS sa netýka procesu verejného obstarávania, ale skôr PM ohľadom výšky 
príspevku resp. COV a NOV. 

8 

Jednotná príručka VO 
 
Otázky MAS predložené na RO pre IROP v dňoch 2.- 8.6.2021 – 
ODPOVEDE (email 2.7.2021) 
Otázka č. 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+? 
Odpoveď 
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 
 

Partnerstvo 
Muránska 
planina - 

Čierny Hron 

 
Odpoveď na otázku RO pre IROP zverejní v podobe samostatného usmernenia. 
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P.č. Otázka MAS 
Pýtajúci sa 

(nepovinné) 
ODPOVEĎ RO pre IROP  

Nejasnosť: 
Máme tomu rozumieť tak, že Príručka k procesu verejného obstarávania 
IROP Prioritná os 1, 2, 3, 4, 5 VERZIA: 4.2 ostáva naďalej v platnosti aj po 
nadobudnutí účinnosti novej Jednotnej  príručky?  
Ak áno, nie je nám jasné v ktorých oblastiach v súvislosti s VO užívateľov 
sa máme riadiť novou príručkou a v ktorých pôvodnou Príručkou k 
procesu VO.   
Z textu odpovede vyššie „Jednotná príručka je určená žiadateľom, resp. 
prijímateľom, ktorí realizujú projekty na základe schválených ŽoNFP“ 
máme to chápať tak, že pre konečných užívateľov MAS všeobecne neplatí 
nová Jednotná príručka, ale postupujú pri VO/O iba podľa pôvodnej 
príručky IROP? Rovnako aj MAS pri kontrole projektov svojich užívateľov 
majú postupovať naďalej podľa pôvodnej príručky IROP? 
Ak nie, v tom prípade sa musia MAS aj užívatelia držať postupov novej 
Jednotnej príručky a teda by mali Užívatelia VO predkladať na kontrolu 
na MAS prostredníctvom ITMS.  
 
Jednotná príručka  kap. 1 Úvod ods. 10-11, s.7 
10. Prijímateľ je povinný pri evidovaní príslušného VO v systéme 
ITMS2014+ postupovať v zmysle Usmernenia CKO č. 7, ktoré upravuje 
spôsob využívania funkcionalít v evidencii „Verejné obstarávanie“  v 
systéme ITMS2014+ . V rámci programov cezhraničnej spolupráce 
Interreg SK-HU, Interreg PL-SK a ENI HUSKROUA sa nevyužíva 
monitorovací systém ITMS 2014+, ale príslušný monitorovací systém 
daného programu. 
11. Postupy podľa tejto príručky sú povinní dodržiavať aj koneční 
užívatelia. Subjekt, ktorý využíva kombináciu finančných nástrojov a NFP, 
a ktorý figuruje ako konečný prijímateľ/užívateľ v projektoch 
spolufinancovaných z finančných nástrojov, je pre potreby tejto Príručky 
považovaný za prijímateľa. 
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9 

Bodovacie kritérium ŽoPr "Žiadateľovi nebol doteraz schválený žiaden 
projekt v rámci výziev MAS" - posudzuje sa na základe databázy 
schválených projektov v CLLD príslušnej MAS. Otázka: MAS berie do 
úvahy iba projekty IROP, alebo aj PRV v rámci CLLD? Môžeme za moment 
schválenia projektu považovať Zmluvu o príspevku/NFP?   
 

 

MAS berie do úvahy kompletnú databázu schválených projektov v rámci MAS za 
IROP aj PRV.  
Za schválenie sa považuje vydanie Oznámenia/Rozhodnutia o schválení 
ŽoPr/ŽoNFP. 
 

10 

Podľa ktorej príručky máme postupovať pri kontrole verejných 
obstarávaní, ktoré boli vyhlásené a zrealizované po dátume 15.6.2021 
(odvtedy je účinná Jednotná príručka pre žiadateľov/prjímateľov k 
procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania)? 
 

MAS 
HORNOHRAD 

Odporúčame Vám pozrieť si body č. 4.,5. a 6. z ÚVODU Jednotnej  Príručky k 
procesu a kontrole verejného obstarávania , platnej od  15.6.2021 . 

11 

Z odpovede na otázkuč.5 (otázky MAS predložené na RO pre IROP v 
dňoch 2.-8.6.2021-odpovede) vyplýva, že na užívateľov, s ktorými má 
MAS uzavretú zmluvu o poskytnutí príspevku sa Jednotná príručka 
nevzťahuje.                Prosíme o jednoznačné stanovisko a odpoveď na tie 
otázky . 
1) Pri realizácií VO sa majú ReS /užívatelia  riadiť  Príručkou k procesu VO 
, verzia 4.2 ( účinnosť od 21.12.2020), alebo  „jednotnou príručkou“ s  
účinnosťou od 15.6.2021                                             ( nám z  Vašej 
odpovede vyplynulo, že táto nie je určená pre  ReS /užívateľov, ktorí 
realizujú projekty na základe schválených ŽoPr, ale len pre prijímateľov,  
ktorí realizujú projekty na základe schválených ŽoNFP) . 
          2)   Pokiaľ  sa pri realizácií VO  majú ReS /užívatelia  riadiť  
„jednotnou príručkou“ ,  táto nedefinuje delenie zákaziek s nízkou 
hodnotou  na a)zákazky nad 50 000 EUR a b) zákazky do 50 000 EUR, ako 
je uvedené v KZ, ktoré je  súčasťou riadiacej dokumentácie pre MAS z RO, 
aké KZ k finančnej kontrole obstarávania  pre štandardnú ex post 
kontrola  použiť ? 
 

 MAS ŽIAR 

V predmetnej otázke sa riadiaci orgán vyjadril výlučne k časti, v ktorej Jednotná 
príručka pre žiadateľov/prijímateľov uvádza povinnosť prijímateľa nahrávať 
dokumentáciu k VO do ITMS2014+, nakoľko to bolo predmetom danej otázky. V 
prípade PO 5 túto dokumentáciu nahráva MAS. Platí, že užívatelia sa riadia 
Jednotnou príručkou k procesom VO 

12 

Aktivita A1  - účtovnícka firma s dvoma stálymi zamestnancami (+ 3 
pomocní zamestnanci -DVP) chce zakúpiť elektromobil pre účely firmy. 
Môže byť takýto zámer podporený? Pri nákupe automobilov je tiež 
potrebné prikladať doklady preukazujúce súlad s požiadavkami  v oblasti 

MAS Stredné 
Ponitrie 

Z uvedeného nie je jasné, aký je zámer projektu, v rámci ktorého si chce žiadateľ 
zakúpiť elektromobil, t.j. nie je možné posúdiť jeho oprávnenosť. Nákup elektromilu 
pre účely firmy by bolo možné považovať za oprávnený výdavok, ak by žiadateľ 
dostatočne vysvetlil účelnosť takého výdavku vo vzťahu k dosiahnutiu cieľov 
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dopadu projektu na územie NATURA 2000 a posudzovanie vplyvov na 
ŽP? 
 

projektu a vo výberovom procese ŽoPr by bolo takéto vysvetlenie považované za 
relevantné. 
Doloženie dokladov súvisiacich s preukázaním súlad s požiadavkami  v oblasti 
dopadu projektu na územie NATURA 2000 a posudzovanie vplyvov na ŽP závisí od 
projektového charakteru, zámeru a cieľov, posudzuje sa celý projekt, nie iba nákup 
elektromobilu ako jednej položky rozpočtu. 
 

13 

Chceli by sme sa informovať na oficiálny postup pri presunoch finančných 
prostriedkov medzi aktivitami D2 a B2. Doteraz nám neboli predložené 
žiadne ŽoPr a bolo uzavreté druhé hodnotiace kolo pri oboch aktivitách, 
avšak ešte neboli výzvy vyhlásené 9 mesiacov - ako je to uvedené v IM 
1.6. Je potrebné aktualizovať Koncept a aj Stratégiu? Ako správne 
načasovať jednotlivé postupy? Bude potrebné okrem ukončenia Výzvy na 
aktivitu D2 požiadať aj o aktualizáciu Výzvy na aktivitu B2 s navýšením 
disponibilných prostriedkov? Je možné navýšiť aj maximálnu výšku 
príspevku na 1 projekt a vyčerpať celú sumu na 1 projekt?  

MAS 
Strážovské 

vrchy 

Podmienky, postup a harmonogram na presun finančných prostriedkov medzi 
aktivitami ako aj ďalšie zmeny v konceptoch implementácie boli RO pre IROP 
odprezentované dňa 29.6.2021 na videocalle a následne zverejnené dňa 7.7.2021 
na stránke IROP, viď https://www.mpsr.sk/usmernenie-k-moznosti-vyuzitia-
zalohovych-platieb-a-moznosti-zmeny-konceptu-implementacie-clld/1320-67-1320-
16953/ 

14 

Aktivita A1 - potenciálny ReS má úmysel na vodnej ploche robiť 
vyhliadkové jazdy a za tým účelom chce zakúpiť čln, ktorý by mal byť 
ekologický, napr.na solárny pohon alebo niečo podobné. Táto aktivita sa 
ale nedá prevádzkovať počas celého roka. Otázka znie, ako to bude s 
pracovným miestom, musí udržiavať to pracovné miesto po celý rok, 
resp. platiť toho zamestnanca aj počas mesiacov, keď čln bude len stáť v 
garáži? Je to potom neefektívne pre potenciálneho ReS. Dá sa nájsť 
nejaké riešenie?  
 

MAS Zemplín 
pod 

Vihorlatom 

Merateľný ukazovateľ A104 - Počet vytvorených pracovných miest, ktorý sa sleduje 
na úrovni užívateľov je ekvivalentom ukazovateľa P0091 - Nárast zamestnanosti v 
podporovaných podnikoch, ktorý sa sleduje na úrovni MAS a ktorý je agregáciou 
ukazovateľa A104. Pre ukazovateľ A104 teda platia rovnaké pravidlá, ako pre 
ukazovateľ P0091. Spôsob výpočtu hodnoty ukazovateľa, zdroj údajov pre overenie 
a ďalšie informácie sú uvedené v prílohe č. 5 Metodického pokynu CKO č. 17 k 
číselníku merateľných ukazovateľov, v zmysle ktorého sa za vytvorené pracovné 
miesto považuje aj sezónne pracovné miesto za predpokladu, že je toto pracovné 
miesto opakovane vytvárané a jeho vytvorením dôjde čistému nárastu počtu 
pracovných miest u užívateľa. 
 
Upozorňujeme však, že v rámci aktivity A1 je povinnosť vytvoriť pracovné miesto v 
hodnote 0,5 FTE (a je príspevok do 25 000 EUR), resp. 1 FTE (ak je príspevok nad 
25 000 EUR). Toto musí byť žiadateľom splnené, bez ohľadu na to či ide o celoročné 
alebo sezónne miesto, t.j. napr. ak žiadateľ má povinnosť vytvoriť 0,5 FTE, tak musí 
vytvoriť 1 celé pracovné miesto min. na 6 mesiacov v roku, ak má povinnosť vytvoriť 
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1 FTE, tak musí vytvoriť min. 2 celé pracovné miesta na 6 mesiacov, resp. vytvoriť 
takú kombináciu, ktorou naplní povinnú cieľovú hodnotu. 

15 

Aktivita A1 - je oprávneným výdavkom kotol do pálenice? - ide o 
rozšírenie, resp. skvalitnenie výroby.  MAS Zemplín 

pod 
Vihorlatom 

V prípade, že kotol je investičným výdavkom (spadá do skupiny výdavkov 022), je 
možné tento výdavok považovať za oprávnený. Zároveň je potrebné sa ubezpečiť, 
že žiadateľ spĺňa podmienky oprávnenosti (nepôsobí v oblasti poľnohospodárskej 
prvovýroby, spĺňa definíciu mikropodniku alebo malého podniku) a žiadosť spĺňa 
ostatné podmienky poskytnutia príspevku vrátane hodnotiacich kritérií. 

16 

Záložné právo - Prosíme o usmernenie, kto má zabezpečovať zriadenie 
záložného práva.  
Má to byť MAS alebo RO?  
Ak to má byť MAS, dostaneme nejaké vzorové podklady a inštrukcie? Ak 
to budeme nakoniec robiť my, možno by bolo fajn spraviť pre nás online 
školenie, aby sme vedeli ako postupovať.  
 
v zmluve o poskytnutí príspevku je v bode 5.5 písm. a) uvedené: Užívateľ 
súhlasí, aby v procese do vzniku platného zabezpečenia (najmä v procese 
zriaďovania záložného práva), konala MAS prostredníctvom Riadiaceho 
orgánu ako svojho zástupcu.  
 

MAS Dolný 
Liptov 

 
RO pre IROP umožňuje MAS rozhodnúť sa o zriadení záložného práva, t.j. nie je to 
pre MAS povinnosť. MAS, ktoré sa rozhodnú pristúpiť na túto možnosť sa obrátia na 
RO pre IROP so žiadosťou o súčinnosť.  

17 

Tip na školenie - proces implementácie projektov. (vyhodnocovanie 
žiadostí o zmenu, žiadostí o platbu, monitorovacích správ s prílohami - 
aké konkrétne prílohy žiadať od prijímateľa a pod.) 
 

MAS Dolný 
Liptov 

RO pre IROP pripravuje aktualizáciu Príručky pre ReS a užívateľa, ktorá definuje 
procesy v rámci projektov realizovaných užívateľmi. Po vydaní aktualizácie tejto 
príručky RO pre IROP zváži  potrebu zrealizovania školenia k procesom 
implementácie. 

18 

Pri počte pracovných miest sledujeme len pracovné miesta na konkrétny 
úväzok? Dohodári nás pri počte pracovných miest nemusia zaujímať?  
stačí, keď nám prijímateľ k zdokladovaniu pracovného miesta predloží 
prílohy: Zoznam zamestnancov (začiatok a koniec realizácie projektu), 
pracovnú zmluvu, registračný list, výkazy zo zdravotnej a sociálnej 
poisťovne?  
 

MAS Dolný 
Liptov 

Tak ako bolo uvedené v odpovedi na otázku č. 16, podrobnosti o spôsobe výpočtu 
ukazovateľa, typoch úväzkov, zdrojoch overenia údajov sú bližšie rozvedené v 
Metodickom pokyne CKO č. 17.  
 
Počet pracovných miest relevantných v rámci aktivity CLLD IROP sa týka trvalých 
pracovných úväzkov. Dohody o vykonaní práce sa do počtu pracovných miest 
nezarátavajú. 
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19 

Aktivita - C1: Máme otázku k oprávnenosti projektu v rámci aktivity C1. 
Potenciálny žiadateľ, ktorý prevádzkuje Zariadenie sociálnych služieb pre 
dôchodcov (domov dôchodcov) plánuje v rámci projektu zakúpiť 
klimatizačné jednotky  pre zlepšenie tepelnej pohody pre svojich klientov 
v zariadení. Tieto klimatizačné jednotky budú energeticky napojené na 
solárne panely a v rámci projektu ku klimatizačným jednotkám plánujú 
zakúpiť bojlér, ktorý bude využívať nespotrebovanú energiu zo solárnych 
panelov na ohrev vody. Možno nákup klimatizačných jednotiek, 
solárneho panelu a bojlera považovať za oprávnenú aktivitu a za 
oprávnené výdavky ako nákup prevádzkových strojov, prístrojov a 
zariadení vrátane prvého zaškolenia. Projekt má za cieľ zlepšenie 
prostredia pre poskytovanie služieb v zariadení. Nebude tento projet 
považovaný za "zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov", ktoré je 
oprávnené len ako doplnková aktivita k stavebným aktivitám?  
 

MAS 
Partnerstvo 
pre Horné 

Záhorie o. z. 

Podľa uvádzaného opisu je možné považovať aktivitu za modernizáciu existujúceho 
zariadenia pre poskytovanie komunitných sociálnych služieb, čo je oprávnenou 
aktivitou v rámci aktivity C1. 
 
Čo sa týka oprávnenej skupiny výdavkov, priradenie výdavkov na nákup 
klimatizačných jednotiek, solárneho panelu a bojlera sa odvíja od spôsobu 
obstarávania, t.j. či pôjde o stavebné práce, vtedy sa výdavky priradia k skupine 021 
– Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny, alebo či pôjde o nakupovanie tovarov, 
vtedy sa výdavky priradia do skupín 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí vo výške obstarávacej ceny alebo 029 Ostatný dlhodobý hmotný 
majetok vo výške obstarávacej ceny, v závislosti od spôsobu účtovania u žiadateľa. 
 

20 

Žiadateľ požiadal o zmenu typu stroja z dôvodu nedostatku na trhu toho 
pôvodne obstaraného. Nový stroj má porovnateľné technické a úžitkové 
vlastnosti, aj cena je porovnateľná, pravdepodobne bude vyššia ako 
pôvodne obstaraná z dôvodu Covid - 19. Žiadateľ by uskutočnil nové 
obstarávanie. 
Pôvodný a nový stroj v prílohe a v tomto maily nižšie. 
Pôvodne: Čelný kolesový nakladač 
Nový stroj: Rýpadlo nakladač 
Prosím o posúdenie, či je to možné, prípadne odsúhlasenie zmeny 
projektu. 
 

Stredný Liptov 

Z otázky MAS nie je zrejmé, v akej fáze sa projekt nachádza. Asi môžeme vylúčiť 
situáciu, že by šlo o pripravovanú žiadosť, pretože tam by tú zmenu zahrnul do 
žiadosti, ktorú by predložil. Ak by šlo o už predloženú ale zatiaľ neschválenú žiadosť, 
tam prakticky nejestvuje mechanizmus, ako v konaní zmeniť nejaké parametre 
projektu s výnimkou dopĺňania informácií, resp. dokladov v rámci klarifikácie, teda 
výziev na doplnenie žiadosti, a teda v tomto prípade by mal žiadateľ vyčkať na 
schválenie žiadosti a uzavretie zmluvy o príspevku a následne požiadať o zmenu 
zmluvy. V režime žiadosti o zmenu si túto zmenu prestaviť vieme. Žiadateľ, resp. v 
danom prípade už užívateľ ju len musí patrične zdôvodniť. Výška príspevku sa už 
nezvýši, takže ak bude cena z nového obstarávania vyššia, tak to navýšenie zostane 
na ťarchu užívateľa. 
Ďalšia možnosť by bola, ak je stále výzva otvorená, predložiť novú žiadosť, čím by 
mohla realizačná fáza významne odsunúť, ale ak by sa aj po navýšení žiadateľ 
zmestil do limitov výšky príspevku, nemusel by znášať extra náklady ako v prípade 
zmeny už zmluvne viazaného projektu. 
 



 
 

Strana 9 z 9 
 

P.č. Otázka MAS 
Pýtajúci sa 

(nepovinné) 
ODPOVEĎ RO pre IROP  

21 

Koľkokrát môže žiadateľ zopakovať verejné obstarávanie? 

 

V zmysle Implementačného modelu CLLD v rámci IROP, verzia 1.6 , kap. 8.3.2.1, 
body: 
 
11. Užívateľ je oprávnený v prípadoch, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy 
uzatvorenej ako výsledok verejného obstarávania od zmluvy odstúpiť a vyhlásiť 
nové verejné obstarávanie. 
 
12. Užívateľ môže postupovať podľa odseku 11 maximálnej jedenkrát, t.j. užívateľ 
môže na ten istý predmet zákazky vyhlásiť maximálne dve verejné obstarávania. 
Počet verejných obstarávaní na ten istý predmet projektu sa počíta už od verejného 
obstarávania, ktoré bolo vykonané v nadväznosti na predloženie ŽoPr. 

 


