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Otázky MAS predložené na RO pre IROP v dňoch 3.- 10.8.2021 - ODPOVEDE 

 

P.č. Otázka MAS 
Pýtajúci sa 

(nepovinné) 
ODPOVEĎ RO pre IROP  

1 

Metodické usmernenie ku kontrole VO: Kedy musí ReS predložiť 
kompletnú dokumentáciu VO - Zákazka s nízkou hodnotou na 
kontrolu? Zmluva o príspevok mu dáva 2 rôzne odpovede: 
ZoP, príloha 1 VZP článok 3, bod 3 "Užívateľ predkladá 
dokumentáciu v lehotách a forme určenej v Príručke k procesu VO 
.... najneskôr s príslušnou ŽoP 
ZoP, príloha 1 VZP článok 3, bod 23a "Užívateľ je povinný predložiť 
MAS Bezodkladne odo dňa nadobudnutia účinnosti ZoP kompletnú 
dokumentáciu z procesu VO, ak ku dňu nadobudnutia účinnosti 
ZoP uzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom. Bezodkladne - do 7 
pracovných dní 
 

MAS 
Požitavie - 

Širočina 

V prípade, že  ku dňu nadobudnutia účinnosti zmluvy o príspevku má 
uzavretú zmluvu s úspešným uchádzačom, predkladá užívateľ kompletnú 
dokumentáciu z procesu VO na MAS bezodkladne (do 7 pracovných dní).  
 
V prípade, že  ku dňu nadobudnutia účinnosti zmluvy o príspevku nemá 
užívateľ uzavretú zmluvu s úspešným uchádzačom, na MAS predkladá 
dokumentáciu z procesu VO po jeho ukončení, najneskôr však s príslušnou 
žiadosťou o platbu, ktorej predmetom sú výdavky súvisiace s predmetnou 
zákazkou. 

2 

Dobrý deň. Žiadateľ chce zriadiť STK na území MAS. Ako má riešiť 
VO, ak je v SR iba jediná firma, ktorá má cerifikát z Ministerstva 
dopravy na zabezpečenie technológie a jej sprevádzkovanie, 
taktiež následnú kontrolu? Dakujem.  
Dovysvetlenie: Predmetom obstarávania má byť STK linka typu C, 
ktorú podľa požiadaviek žiadateľa vie dodať jediná spoločnosť na 
Slovensku. V rámci určenia PHZ sme oslovili 3 spoločnosti, ktoré 
nám však určité komponenty dodať nevedia takže predložené 
cenové ponuky použiť nevieme.  
Otázka znie či vieme pracovať s jednou spoločnosťou, ktorá nám 
taký špecifický predmet zákazky dodať vie alebo môžeme osloviť 
spoločnosti, ktoré budú mať 100%nú subdodávku. 
Zároveň tá kalibrácia a montáž linky - spoločnosť nato musí mať 

MAS TOPOĽA 

Proces verejného obstarávania na zabezpečenie predmetu zákazky (všeobecne) s 
jedným potencionálnym uchádzačom je riešený v § 115 zákona č.343/2015 Z.z. o 
verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov tzv. PRIAME ROKOVACIE 
KONANIE. 
§ 115 
Priame rokovacie konanie 
(1) Verejný obstarávateľ vyzve na rokovanie jedného vybraného záujemcu alebo 
viacerých vybraných záujemcov, s ktorými rokuje o podmienkach zmluvy, ak  
a) spĺňa najmenej jednu z podmienok uvedených v § 81 písm. b), d) až h),  
b) v postupe podľa § 112 až 114 nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani 
jedna z predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa požiadavky 
určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky alebo ani jeden uchádzač 
nespĺňa podmienky účasti, a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania 
zákazky sa podstatne nezmenia,  
..... 
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P.č. Otázka MAS 
Pýtajúci sa 

(nepovinné) 
ODPOVEĎ RO pre IROP  

certifikáty a oprávnenia a jednotlivé komponenty musia byť v 
zmysle súhlasu Ministerstva dopravy SR. 

(4) Verejný obstarávateľ je povinný poslať úradu najneskôr päť pracovných dní 
predo dňom odoslania výzvy na rokovanie oznámenie o použití priameho 
rokovacieho konania, v ktorom uvedie najmä podmienku použitia podľa odseku 1 a 
odôvodnenie jej splnenia; ak ide o mimoriadnu udalosť a obstaranie tovaru na 
komoditnej burze, pošle oznámenie pred uzavretím zmluvy. 
 
Dôležité faktory vo všeobecnosti : 
• Ak chcete použiť vyššie uvedený postup v zmysle §115 ods.1 písm. a) ZVO musíte 
Vy ako verejný obstarávateľ PREUKÁZAŤ (formou dokladu resp. prieskumu trhu), že 
NEEXISTUJE žiadny iný dodávateľ, ktorý by dokázal dodať predmet zákazky ( Pozor 
nevzťahuje sa to len na lokalitu Slovenskej republiky) 
• Je nutné mať pripravený precízny OPIS PREDMET zákazky v zmysle §42 ods.2 ZVO 
• Ak chcete použiť ako podmienku účasti CERTIFIKÁT resp.  rôzne oprávnenia 
musíte si najprv vyžiadať stanovisko príslušného CERTIFIKAČNÉHO ORGÁNU, že pri  
dodaní , montáži Vášho  predmetu zákazky JE NUTNÉ mať uvedené doklady a zistiť 
si počet potencionálnych dodávateľov, komu uvedené doklady  resp. certifikáty 
boli VYDANÉ ( musíte vedieť konkrétne o aké certifikáty ide resp. poznať aj ich 
príslušné EKVIVALENTY, aby ste vedeli PONUKY aj vyhodnotiť) 
• Pri takýchto zákazkách je veľmi dôležité si PRECÍZNE pripraviť NÁVRH ZMLUVY, 
nakoľko v zmluve budú popísané všetky zásady použitia predmetu zákazky, záručná 
a pozáručná oprava a servis a využite a použitie certifikátov, kalibrácie strojov a 
zariadení a podobne. 
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Otázka k aktivite A1 
Dobrý deň, chceli by sme sa informovať ohľadom možnosti 
predložiť 2 projekty za jeden podnikateľský subjekt v rámci jednej 
výzvy (rozdielne hodnotiace kolá). Prvý projekt by sa zameriaval na 
obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest, 
druhý by spadal pod aktivitu nutné stavebnotechnické úpravy 
budov spojené s umiestnením obstaranej technológie a/alebo s 
poskytovaním nových služieb. Žiadateľ spĺňa podmienky 
poskytnutia pomoci vyplývajúce zo schémy pomoci. 

MAS OZ 
RADOŠINKA 

Podmienky výzvy v zásade neobmedzujú žiadateľa predložiť v rámci jednej 
výzvy (dokonca v rámci toho istého hodnotiaceho kola) viacero žiadostí o 
príspevok v prípade, ak sa žiadosti týkajú rozdielnych oprávnených 
výdavkov. Z otázky sa javí, ako by v danom prípade išlo skôr o umelé 
rozdelenie projektu do dvoch žiadostí . Uvedené nepovažujeme za účelné, 
keďže každá zo žiadostí by musela spĺňať všetky podmienky poskytnutia 
príspevku, vrátane hodnotiacich kritérií, pričom takýto postup zbytočne 
zvyšuje administratívne náklady na strane žiadateľa (v súvisosti s 
vypracovaním a predložením dvoch samostatných žiadostí) ale i na strane 
MAS (v súvislosti so schvaľovaním dvoch s časovým odstupom 
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P.č. Otázka MAS 
Pýtajúci sa 

(nepovinné) 
ODPOVEĎ RO pre IROP  

predložených žiadostí).  
V žiadnom prípade však žiadateľ nemôže rozdeliť projekt umelo, s cieľom 
získať spolu vyšší príspevok (čo evokuje Vaša otázka). 

4 

Dobrý deň. V IM je uvedené, že MAS je oprávnená delegovať výkon 
kontroly iných zákaziek než sú zákazky s nízkou hodnotou na RO 
pre IROP. Nakoľko pri dvoch A1 projektoch sme takéto VO prijali 
chceli by sme to aj spraviť (po skompletizovaní a kontrole vecného 
súladu). V IM je uvedené, že to máme spraviť cez ITMS2014+. 
Mohli by ste nám poskytnúť bližšie informácie ako to spraviť? 
Ďakujem. 

MAS Vršatec 

V súčasnosti sa dokumentácia VO nahráva do ITMS2014+ ako jedna z príloh 
agregovanej Žiadosti o platbu. 

5 

Vzhľadom na podmienku min. 6 mesiacov vyhlásené všetky výzvy 
(C1 bola vyhlásená až v júni 2021), plánujeme v januári 2022 
presunúť finančné prostriedky z aktivity F2 do aktivity B2. 
V aktivite B2 je disponibilná alokácia momentálne vyčerpaná. Je 
potrebné ukončiť výzvu po vydaní posledného oznámenia o 
schválení alebo je možné počkať do januára s nulovou alokáciou a 
následne navýšiť alokáciu? 

MAS "Horný 
Šariš - 

Minčol" 

V súlade s podmienkami výzvy by mala MAS po vyčerpaní fin. prostriedkov 
na výzvu (schválení príspevku v plnej výške alokácie, resp. v takej výške, 
kedy disponibilný zostatok na výzve pravdepodobne nebude dostačujúci na 
schválenie ďalšej žiadosti o príspevok) oznámiť termín, kedy výzvu uzavrie, 
pričom toto oznámenie musí byť zverejnené minimálne mesiac pred 
plánovaným uzavretím výzvy. V prípade, že MAS má vo výzve zavedený 
inštitút zásobníka projektov, žiadosti prijaté po "vyčerpaní" disponibilnej 
alokácie výzvy, ktoré spĺňajú podmienky poskytnutia príspevku neschváli z 
dôvodu nedostatku disponibilnej alokácie a zaradí do zásobníka projektov. 
V prípade uvoľnenia disponibilnej alokácie sa MAS následne môže 
rozhodnúť, či overí, či žiadostí zaradené do zásobníka pojektov naďalej 
spĺňajú podmienky poskytnutia príspevku alebo vyhlási novú výzvu.  

6 

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

MAS TOPOĽA 

Z otázky nie je zrejmé, pod ktorú z podporovaných aktivít by takýto 
projektový zámer mal spadať.  
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P.č. Otázka MAS 
Pýtajúci sa 

(nepovinné) 
ODPOVEĎ RO pre IROP  

7 

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

MAS TOPOĽA 

Z otázky nie je zrejmé, pod ktorú z podporovaných aktivít by takýto 
projektový zámer mal spadať.  

8 

Aktivita A1 
Akým spôsobom deklaruje žiadateľ udržateľnosť pracovného 
miesta vytvoreného v súvislosti s realizovaným podporeným 
projektom, počas troch rokov? Čo ak nastane situácia, že žiadateľ 
vytvorí pracovné miesto na určitú pozíciu v súvislosti s 
realizovaným projektom a následne počas doby udržateľnosti 
dôjde neplánovane k poklesu celkového počtu zamestnancov 
žiadateľa z dôvodu skončenia pracovného pomeru na iných 
pozíciách? Teda sleduje IROP udržanie konkrétneho pracovného 
miesta na konkrétnej pozícii, alebo sleduje celkový počet 
zamestnancov žiadateľa počas určitého obdobia?   

Kopaničiarsky 
región - MAS 

Cieľom podpory je okrem iného zvýšenie zamestnanosti, teda prírastok 
počtu pracovných miest v podporenom podniku. Dočasný pokles v 
celkovom počte pracovných miest, ako aj počte pracovných miest, ktoré 
vznikli v priamej súvislosti s projektom v dôsledku prirodzenej fluktuácie 
zamestnancov nie je považovaný za porušenie podmienok zmluvy. 
Udržateľnosť vytvoreného pracovného miesta v súvislosti s projektom MAS 
monitoruje po ukončení realizácie projektu počas obdobia jeho 
udržateľnosti. 

9 

Aktivita A1 – nový podnik 
Akým spôsobom deklaruje novozaložený podnik počet pracovníkov 
pred podaním ŽoPr, nakoľko nedisponuje účtovnou závierkou?   

Kopaničiarsky 
región - MAS 

Východiskovú situáciu, teda počet zamestnancov u žiadateľa pred 
predložením ŽoPr odporúčame uviesť v časti 7.1 formulára žiadosti. 
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P.č. Otázka MAS 
Pýtajúci sa 

(nepovinné) 
ODPOVEĎ RO pre IROP  
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Aktivita A1 – nový podnik 
V súvislosti s náležitosťou príloh – príloha „Vyhlásenie o veľkosti 
podniku“ – jednou z náležitostí je i predloženie účtovnej 
závierky/daňového priznania. Musí novozaložený podnik 
predkladať nejaký iný ekvivalent, napríklad čestné vyhlásenie o 
tom, že nedisponuje účtovnou závierkou/daňovým priznaním?  

Kopaničiarsky 
región - MAS 

V prípade, že žiadateľ ku dňu predloženia žiadosti o príspevok nedisponuje 
schválenou účtovnou závierkou za celé účtovné obdobie, nie je povinný 
predkladať čestné vyhlásenie. Pre vylúčenie pochybností však odporúčame 
túto informáciu (že žiadateľ nedisponuje schválenou účtovnou závierkou) 
doplniť do formulára vyhlásenia o veľkosti podniku. 

11 

IM CLLD v IROP, verzia 1.6 - návrhy na úpravy niektorých náležitostí 
výzvy MAS, formuláru ŽoPr a príloh:                                                                                                                                                  
1) vzor výzvy MAS: v podmienke "Podmienka neporušenia zákazu 
nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny" 
vypustiť časť podmienky "štátneho príslušníka tretej krajiny", 
nakoľko sa dodržanie podmienka logicky vzťahuje na nelegálne 
zamestnávanie všetkých bez obmedzenia, nie iba na príslušníkov 
tretích krajín;                                                                                                                
2) formulár ŽoPr: v texte ČV v bode 10 upraviť ŽoNFP na ŽoPr;                                                                                                                                                                                                                             
3) formulár ŽoPr: v texte ČV v bode 10 "ukončím práce na projekte 
do 9 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o príspevku" 
zosúladiť s podmienkami výzvy a doplniť  "a zároveň najneskôr do 
30.6.2023";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
4) príloha "10_KZ_k_admin_overeniu_ŽoPr" v texte opraviť ŽoNFP 
na ŽoPr 

  

Návrh 1) - RO pre IROP pri najbližšej aktualizácii vzorov výzvy zváži úpravu 
podmienky neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho 
príslušníka tretej krajiny 
Návrhy 2) - 4) budú zapracované pri najbližšej aktualizácii vzorov výzvy 

 


