Podopatrenie 4.1
1. Podmienka poskytnutia príspevku 2.9.10 podmienka mať vysporiadané majetkovo právne vzťahy
a povolenia na realizáciu aktivít projektu:
• potencionálny žiadateľ vlastní maštaľ a v rámci projektu chce zrealizovať rekonštrukciu strechy.
Žiadateľ je vlastníkom budovy, ale nie vlastníkom pozemku, na ktorom maštaľ stojí. Musí
preukázať pri podaní projektu okrem lista vlastníctva budovy aj nájomnú zmluvu na pozemok?
Problém je ten, že majiteľ pozemku im danú zmluvu nie je ochotný poskytnúť, ale budovu môže
žiadateľ používať aj rekonštruovať. – žiadateľ preukazuje vysporiadanie majetkovo právnych
vzťahov k predmetu projektu v tomto prípade k maštali
•
2. PPP 2.6.7 Počet VDJ:
vo výzve sa požaduje počet VDJ k roku predchádzajúcemu podaniu ŽoNFP žiadateľ vie vygenerovať
výpis z CEHZ k danému dňu, a nie k 31.12.2018. Bude aj takýto výpis akceptovaný? – nastavenie PPP
vychádza so stratégií jednotlivých MAS. Ak MAS uviedla, že stav VDJ sa posudzuje k roku
predchádzajúcemu podaniu ŽoNFP, tak k tomuto termínu sa bude posudzovať. Žiadateľ predkladá
výpis z CEHZ o počte zvierat, sken listinného originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf
prostredníctvom ITMS2014+
-

-

-

-

-

3. PPP 2.6.6 - Počet pracovných miest:
• Za počiatočný stav sa berie stav pred investíciou - myslí sa stav v čase podania ŽoNFP, či k
nejakému dátumu roka (napr.31.12.)? Musí byť určitý čas (napr.2mesiace) pred podaním ŽoNFP
počet prac.miest stabilný? berie sa stav pred predložením ŽoNFP
–

Iné:
4. Vo výzve pre podopatrenie 7.5 mi v bode 2.6.7 ukazuje:
• "Poznámka 32 Usmernenie PPA č. 8 sa nevzťahuje/neuplatňuje na podopatrenia 7.2, 7.4, 7.5 a
7.6.Žiadateľ je povinný postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní." Moja otázka teda
znie: Obce sa pri VO obstarávaní nebudú vôbec riadiť Usmernením č.8? Iba podnikatelia (4.1,
4.2, 6.4)? – v súlade s usmernením č. 8 je obstarávateľ povinný postupovať ak sú splnené všetky
nasledovné podmienky:
a) obstarávanie nie je obstarávaním podľa § 8 ods. 1 zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

b) ide o prípad uvedený v prvej časti § 8 ods. 2 písm. a) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pred bodkočiarkou (text pred slovami
„to neplatí“): „Povinnosti podľa odseku 1 sa nevzťahujú na osobu, ktorá nie je verejný
obstarávateľ ani obstarávateľ a ktorá získala finančné prostriedky v rámci opatrení spoločnej
organizácie poľnohospodárskych trhov28) alebo finančné prostriedky určené na podporu
rozvoja vidieka, poľnohospodárskej prvovýroby, potravinárstva, lesného a rybného
hospodárstva podľa osobitných predpisov;29 ) “ a
c) nejde o osobitný prípad uvedený v druhej časti § 8 ods. 2 písm. a) zákon č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za bodkočiarkou (text za
slovami „to neplatí“): „to neplatí, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác alebo
zákazku na poskytnutie služby, ktorá súvisí s týmito stavebnými prácami, ktorej
predpokladaná hodnota je vyššia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 a na ktorú verejný
obstarávateľ poskytne viac ako 50 % finančných prostriedkov“.
Teda platí to čo je uvedené v prílohe 6B „Usmernenie PPA č. 8 sa nevzťahuje/neuplatňuje na
podopatrenia 7.2, 7.4, 7.5 a 7.6. Žiadateľ (obec) je povinný postupovať podľa zákona o verejnom
obstarávaní“.

5. Otázka ku konfliktu záujmov Výberová komisia MAS, ktorá bude vyhodnocovať Výzvu na
odborných hodnotiteľov PRV (máme ju zloženú z troch členov), je/nie je v konflikte, že vyberie OH,
ktorí im budú následne hodnotiť ich podané projekty? Napr. vo výberovej komisii bude člen
podnikateľ, ktorý v rámci opatrenia 4.1 bude podávať projekt a následne mu ho budú hodnotiť OH,
ktorých vybrala výberová komisia, ktorej bol členom. MAS preverí, či odborný hodnotiteľ nie je
zamestnancom niektorého zo žiadateľov, ktorý predkladá projektový zámer, resp. ŽoNFP/ŽoPr, nie
je blízkou alebo spriaznenou osobou so žiadateľom, resp. zamestnancom žiadateľa alebo sa
nenachádza v akomkoľvek konflikte záujmov v zmysle kapitoly 5. Systému riadenia CLLD. V prípade
zistenia akéhokoľvek konfliktu záujmov bude z výberu odborný hodnotiteľ pre konkrétnu výzvu
vylúčený. Z odborného hodnotenia bude vylúčený aj odborný hodnotiteľ, ktorý oznámi existenciu
konfliktu záujmov pred alebo počas posúdenia projektových zámerov/odborného hodnotenia
ŽoNFP/ŽoPr. Táto skutočnosť bude zaznamenaná v dokumentácii odborného hodnotenia.
-

-

–

6. Uchádzač, ktorý predkladá svoju cenovú ponuku na stavebné práce, predkladá stavebný rozpočet,
resp. ocenený výkaz výmer. Môže dať obstarávateľ ako prílohu výzvy na predkladanie ponúk aj
prílohu 8A príručky LEADER – stavebný rozpočet? V tomto stavebnom rozpočte sa však uvádzajú
len jednotkové ceny a množstvá. Môžu si uchádzači tento formulár upraviť tak, aby formulár
ukazoval aj konečné ceny položiek a celkovú sumu za dielo? Alebo musia predložiť výpočet celkovej
ceny na osobitnom papieri? je na uvážení obstarávateľa akú formu majú prílohy výzvy na
predkladanie ponúk. Zo strany obstarávateľa/žiadateľa musí byť dodržaná forma a spôsob
preukázania splnenia PPP - Stavebný rozpočet víťazného uchádzača vo formáte .xls
prostredníctvom ITMS2014+, Príloha č. 8A.
–

7. Ak verejný obstarávateľ realizuje súčasne dve obstarávania – jedno od 3000 eur do 15 000 eur
a druhé nad 15 000 eur, podľa usmernenia PPA k VO č. 8/2017 – akt.2, na stránke PPA sa zverejňuje
len obstarávanie nad 15 000 eur. Môže verejný obstarávateľ na predpísanom formulári, ktorý sa
zasiela na PPA na zverejnenie uviesť, že súčasne realizuje aj obstarávanie od 3000 eur do 15 000
eur? – podľa bodu 2 Všeobecné pravidlá zverejňovania písm. b) Metodického pokynu
k zverejňovaniu výziev Obstarávateľov v rámci PRV SR 2014-2020 na webovom sídle PPA, PPA môže
odmietnuť vykonať Zverejnenie, ak:
(i) neboli splnené podmienky podľa bodu 2 písm. a), alebo
(ii) Obstarávateľ nepostupoval v súlade s týmto metodickým pokynom, najmä postupom podľa
bodu 3, alebo

(iii) Obstarávateľ požaduje Zverejnenie vo vzťahu k projektu, pre ktorý PPA ešte nezverejnila výzvu
na predkladanie ŽoNFP, alebo
(iv) Oznámenie svojim obsahom a/alebo formou a/alebo jeho zrejmým účelom je v rozpore
s právnymi predpismi, Usmernením PPA č. 8/2017, s týmto metodickým pokynom, alebo
(v) Oznámenie neoprávnene zasahuje alebo môže zasiahnuť do práv alebo právom chránených
záujmov PPA a/alebo tretích osôb.
Odmietnutie Zverejnenia PPA oznámi Obstarávateľovi do 3 pracovných dní odo dňa, kedy sa
o skutočnostiach podľa tohto písm. b) dozvie. Ak sa PPA dozvie o dôvodoch na odmietnutie
Zverejnenia až po dni Zverejnenia, PPA bez zbytočného odkladu odstráni Oznámenie z webového
sídla PPA. PPA o tejto skutočnosti informuje Obstarávateľa mailom. PPA oznamuje skutočnosti
podľa tohto písm. b) na mailovú adresu, z ktorej bola zaslaná požiadavka na Zverejnenie.
V zmysle bodu 2, písm. c), pododsek (i) Metodického pokynu k zverejňovaniu výziev Obstarávateľov
v rámci PRV 2014-2020 na webovom sídle PPA za správnosť, úplnosť a pravdivosť údajov zodpovedá
Obstarávateľ.

8. Pracovník kancelárie MAS (nie manažér) pomáhal potenciálnemu žiadateľovi o NFP (subjekt A
napr. obec) s prípravou žiadosti v iných európskych výzvach a je evidovaný v systéme ITMS ako
používateľ verejnej časti za tento subjekt A. Tento pracovník kancelárie je vylúčený z procesov a
činností spojených s vyhlásením a implementáciou výzvy MAS - Nariadením zamestnávateľa a
Čestným prehlásením zamestnanca
Otázka:
Je potenciálny žiadateľ (subjekt A) v konflikte záujmov vo konkrétnej výzve vzhľadom na uvedený
vzťah k pracovníkovi kancelárie MAS? –
A. MAS, resp. PPA bude v konaní o ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD posudzovať konflikt
záujmov za obdobie jeden rok pred vyhlásením príslušnej výzvy alebo podľa zákona o príspevku EŠIF
po ukončenie realizácie projektu. Na strane žiadateľa v rámci vyhlásenej výzvy na predkladanie
ŽoNFP na implementáciu stratégie CLLD alebo prijímateľa sa za zainteresovanú osobu považuje
najmä:
a) partner,
b) užívateľ,
c) dodávateľ,
d) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, riadiaceho alebo dozorného orgánu žiadateľa,
prijímateľa, užívateľa, dodávateľa alebo partnera,
e) spoločník právnickej osoby, ktorá je žiadateľom, prijímateľom, užívateľom, dodávateľom alebo
partnerom,
f) osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi, prijímateľovi, užívateľovi,
dodávateľovi alebo partnerovi alebo inom obdobnom vzťahu k žiadateľovi, prijímateľovi,
užívateľovi, dodávateľovi alebo partnerovi,
g) osoba, ktorá sa podieľala na vypracovaní alebo realizácii projektu pre žiadateľa alebo prijímateľa,
alebo ktorá prijala finančné prostriedky z rozpočtu projektu,
h) osoba, ktorá je osobou blízkou podľa § 116 Občianskeho zákonníka žiadateľovi, prijímateľovi
alebo osobe uvedenej v písmenách a) až g),
i) nakoľko nejde o taxatívny výpočet možností konfliktu záujmov, v praxi sa môžu vyskytnúť aj iné
prípady, ktoré môže Poskytovateľ posúdiť ako konflikt záujmov s prihliadnutím na princípy uvedené
v odseku 1 kapitoly 6.10.1 Príručky pre prijímateľa.
B. Za zainteresovanú osobu na strane MAS, resp. PPA sa považuje zamestnanec MAS, resp. PPA alebo
člen MAS podieľajúci sa na riadení alebo vykonávaní niektorej z činností pri:
a) príprave výzvy na predkladanie projektových zámerov, výzvy a vyzvaní podľa zákona o príspevku
EŠIF,
b) konaní podľa zákona o príspevku z EŠIF,
-

c) dohľade nad realizáciou projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP.
Pokiaľ sa pracovník MAS bude podieľať na riadení alebo vykonávaní niektorej z činností uvedených
v bode B a) až c) zo strany PPA sa to bude považovať sa konflikt záujmov.
9. Naša MAS má dvoch štatutárov konajúcich samostatne. Predseda zastupuje v MAS verejný sektor
(štatutár starosta obce). Podpredseda zastupuje MAS občiansky sektor (je zástupca občianskeho
združenia). Podpredseda je ale zároveň aj zamestnancom iného obecného úradu v území MAS na
pozícii prednostu obecného úradu. Nie je štatutárom ani konateľom obce.
MAS chce vyhlásiť výzvu na opatrenie 7.2. kde oprávneným žiadateľom sú miestne samosprávy.
Obe obce - kde je štatutárom predseda aj obec, kde je zamestnancom podpredseda sa chcú zapojiť
do plánovanej výzvy. Podpredseda sa nebude nijakým spôsobom zapájať do prípravy a realizácie
projektu za obec, kde je zamestnaný. Podpredseda dostal poverenie na vyhlásenie výzvy.
Môže výzvu vyhlásiť podpredseda, pričom obec v ktorej pracuje bude oprávneným žiadateľom
bez vzniku konfliktu záujmov? Nebude obec vyradená ako žiadateľ? – V tomto prípade je
podpredseda MAS je v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi. Jedná sa o konflikt záujmov.
-

