Verejné obstarávanie/obstarávanie
P.č. Otázka
1.
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Odpoveď

Žiadateľ má ukončené VO, ale nemá v ňom zahrnutý sociálny aspekt. Ako jeden z nástrojov, ktoré majú prispieť k inklúzii marginalizovaných
Môže použiť uvedené VO vo výzvach, ktoré si vyhlasuje MAS skupín obyvateľstva, je uplatnenie sociálneho aspektu pri verejnom
/podopatrenie 7.2 a 7.4/?
obstarávaní. V súvislosti s uvedeným je v PRV v rámci implementácie
stratégii CLLD pre opatrenie 7 určená ako podmienka oprávnenosti
(výberové kritérium pri podopatreniach 7.2, 7.4, 7.5., 7.6) povinnosť
uplatňovať sociálny aspekt pri verejnom obstarávaní.
Žiadateľ v rámci vyhlásenej výzvy na predkladanie ŽoNFP na
implementáciu stratégie CLLD/prijímateľ sa pri uplatňovaní sociálneho
aspektu pri VO riadi Metodickým pokynom pri zadávaní zákaziek na
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb
pri uplatňovaní sociálneho aspektu pri verejnom obstarávaní pre
Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 (Príloha č.
16A Príručky pre prijímateľa LEADER).
Aké povinnosti má žiadateľ vo vzťahu k VO (termíny, stav Nejednoznačne formulovaná otázka.
rozpracovanosti)?
Žiadateľ je povinný mať ku dňu predloženia ŽoNFP ukončené verejné
obstarávanie a predložiť príslušnú dokumentáciu k VO/O spolu so
ŽoNFP na kontrolu MAS.
Žiadateľ postupuje podľa pravidiel vyhlásenej výzvy, v súlade
s Príručkou pre prijímateľa LEADER, v súlade so zákonom o verejnom
obstarávaní alebo v súlade s Usmernením PPA č. 8/2017.
Obec, ako žiadateľ o NFP, má záujem v rámci oprávnených činností Žiadateľ je povinný mať ku dňu predloženia ŽoNFP ukončené verejné
(Podopatrenie 7.4) napr. o rekonštrukciu amfiteátru. Pripraví si projekt obstarávanie. Suma finančných prostriedkov z verejných zdrojov
na danú činnosť a uskutoční VO na zabezpečenie materiálu týkajúceho sa požadovaná vo formulári ŽoNFP v deň jej predloženia na MAS je
rekonštrukcie. Stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie však obec konečná a nie je možné ju v rámci procesu spracovávania dodatočne
zabezpečí prostredníctvom interných zamestnancov obce, ktorý danú zvyšovať. Neoprávnené výdavky je žiadateľ povinný z požadovanej
činnosť budú vykonávať len v pracovnom vzťahu k obci, čiže sa táto sumy odčleniť.
pracovná činnosť nebude nárokovať v rámci projektu. Je možné takto Prijímateľ musí zdokladovať realizáciu celého projektu (vrátane časti
uskutočniť projekt? (t.j. výdavky nárokované v rámci projektu budú len neoprávnených výdavkov) a výsledok projektu - pri kontrole na mieste,
výdavky, ktoré boli vysúťažené v rámci VO - stavebný materiál, materiál kontrole žiadosti o platbu a pod.
na rekonštrukciu. Samotná stavebná činnosť rekonštrukcie nebude
nárokovaná v rámci projektu, nakoľko bude vykonaná pracovníkmi obce,

4.

čiže financovaná z rozpočtu obce).
Chcem Vás poprosiť o vyjadrenie k USMERNENIU PPA č. 8/2017 k
obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR
2014 - 2020. V článku 2 daného usmernenia je definícia Obstarávateľa
LEADER a podľa tejto definície sú obce obstarávateľom LEADER a pri
obstarávaní musia postupovať v zmysle článku 12 tohto usmernenia.
Chcem Vás veľmi pekne poprosiť o vyjadrenie, či sú obce povinné
postupovať v zmysle Usmernenia č. 8/2017, alebo nie.

Usmernenie PPA č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác
a služieb
financovaných
z PRV
SR
2014
2020
sa
nevzťahuje/neuplatňuje na podopatrenia 7.2, 7.4, 7.5 a 7.6. Žiadateľ je
povinný postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Konflikt záujmov
P.č. Otázka
1.

2.

Obraciame sa na Vás s prosbou o záväzné stanovisko v súvislosti s
možným vznikom konfliktu záujmu pri príprave a vyhlasovaní výzvy MAS
v rámci zdrojov PRV. Naša MAS má dvoch štatutárov konajúcich
samostatne. Predseda zastupuje v MAS verejný sektor (štatutár-starosta
obce). Podpredseda zastupuje v 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
podopatrenie 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?

Odpoveď

Za zainteresovanú osobu na strane MAS sa považuje zamestnanec MAS
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.
Prednosta obecného úradu (zároveň ako zainteresovaná osoba na
strane MAS) je vymenovaný starostom obce a zodpovedá za svoju
činnosť starostovi obce. Ako vedúci zamestnanec obecného úradu je
priamo podriadený starostovi obce, vedie a organizuje prácu obecného
úradu, zodpovedá za chod a činnosť útvarov a zamestnancov obecného
úradu, kontroluje činnosti spojené s odborným, organizačným,
technickým zabezpečením obecného úradu.
Podľa zákona o EŠIF obdobím pre posudzovanie konfliktu záujmov pri
konaní o ŽoNFP je jeden rok pred vyhlásením výzvy na predkladanie
ŽoNFP po ukončenie realizácie projektu.
Vzhľadom na postavenie a zodpovednosti prednostu obecného úradu
bude problematické úplné vylúčenie tejto osoby (vedúceho
zamestnanca obecného úradu) z procesov prípravy a realizácie projektu
obce ako žiadateľa/prijímateľa, preto je tu pravdepodobnosť vzniku
konfliktu záujmov.
Zrejme pri tejto skutočnosti, už aj s prihliadnutím na bod 3 časti 6.10.1
Príručky pre prijímateľa LEADER je potrebné dobre zvážiť osobu, ktorá
bude poverená prípravou všetkých úkonov pri vyhlásení výzvy.
MAS má záujem vyhlásiť Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na Nejde o konflikt záujmov.
opatrenie 7.4 PRV. Pri zložení výberovej komisie sme povinní postupovať
podľa čl. 6, bod 6.1 odsek 2 Systému riadenia CLLD, podľa ktorého:
"Orgány MAS, ktoré majú rozhodovaciu právomoc musia podmienku v
zmysle predchádzajúcej vety dodržiavať ( žiadna záujmová skupina
nesmie mať viac ako 49 % hlasovacích práv) pri zložení daného orgánu a
pri plnení úloh, ktoré súvisia s CLLD/LEADER a počas celej implementácie
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stratégie CLLD." Z tejto vety vyplýva, že výberová komisia by mala mať
zastúpenie všetkých záujmových skupín, vrátane záujmovej skupiny
verejného sektora. Ak za člena výberovej komisie vymenujeme starostu
obce, ktorá nebude v tejto výzve predkladať projekt, pôjde/nepôjde o
konflikt záujmov(keďže všetci starostovia na území našej MAS sa
poznajú)? Vymenovanie iného člena výberovej komisie z verejného
sektoru ako starostov si neviem predstaviť (napr. verejnú vysokú školu
alebo štátnu rozpočtovú organizáciu) keďže členstvo vo výberovej
komisie nie je platené, nakoľko na tieto výdavky nemáme v rozpočte na
chod MAS (peniaze takéto typy výdavkov neboli oprávnené).
Pracovník kancelárie MAS (nie manažér) pomáhal potenciálnemu Potenciálny žiadateľ nie je v konflikte záujmov, pretože uvedený
žiadateľovi o NFP (subjekt A - napr. obec) s prípravou žiadosti v iných pracovník kancelárie MAS je vylúčený z činností podľa 6.10.1. bodu 3
európskych výzvach a je evidovaný v systéme ITMS ako používateľ Príručky pre prijímateľa NFP z PRV SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19.
verejnej časti za tento subjekt A. Tento pracovník kancelárie je vylúčený z Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER. Vykonávaním
procesov a činností spojených s vyhlásením a implementáciou výzvy MAS týchto činností je zrejme poverený iný pracovník kancelárie MAS, pri
- Nariadením zamestnávateľa a Čestným prehlásením zamestnanca. Je ktorom je potrebné tiež skúmať potenciálny konflikt záujmov
potenciálny žiadateľ (subjekt A) v konflikte záujmov vo konkrétnej výzve k žiadateľom/prijímateľom NFP.
vzhľadom na uvedený vzťah k pracovníkovi kancelárie MAS?
Do výzvy na odborných hodnotiteľov MAS sa chcú zapojiť aj projektoví Ide o konflikt záujmov.
manažéri – zamestnanci nášho členského mesta. Štatutárom mesta je
však samotný predseda MAS, ktorý pri žiadosti o platbu na chod MAS
podpisuje čestné vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov. Ide
v prípade zamestnanca MAS na dohodu, teda odborného hodnotiteľa
o konflikt záujmov?

Iné
P.č. Otázka
1.

Register trestov musí žiadateľ priložiť?

Odpoveď
Všeobecnou podmienkou poskytnutia príspevku je: Žiadateľ, ani jeho
štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani
prokurista/osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní
o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za
trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ, za trestný čin
legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia,
zosnovania a podporovanie zločineckej skupiny alebo za trestný čin
machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.
Žiadateľ preukazuje splnenie tejto podmienky poskytnutia príspevku
Prílohou č. 22B Príručky pre prijímateľa, v rámci ktorej predkladá
Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov alebo Výpis
z registra trestov fyzickej osoby, nie starší ako 3 mesiace ku dňu
predloženia ŽoNFP. Udelený súhlas pre poskytnutie výpisu z registra
trestov bude využitý MAS, resp. PPA na overenie splnenia podmienky
poskytnutia príspevku prostredníctvom integračnej funkcie
ITMS2014+, resp. údajov a informácií v úschovni dát OverSi
prostredníctvom webového sídla: https://oversi.gov.sk/.
Poskytnutie súhlasu sa týka štatutárneho orgánu žiadateľa, každého
člena štatutárneho orgánu žiadateľa, prokuristu a osoby
splnomocnenej zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP. Súhlas udeľuje
dotknutá fyzická osoba.
V prípade viacerých osôb je potrebné, aby súhlas udelila každá fyzická
osoba samostatne na samostatnom tlačive.
Za fyzickú osobu, ktorá nedisponuje rodným číslom generovaným v SR
(napr. zahraničná osoba) alebo neudelila súhlas pre poskytnutie výpisu
z registra trestov je žiadateľ povinný v rámci Prílohy č. 22B predložiť
výpis z registra trestov, ktorý nie je starší ako 3 mesiace ku dňu
predloženia ŽoNFP.
Pokiaľ MAS, resp. PPA nebude disponovať súhlasom alebo výpisom z
registra trestov zo strany žiadateľa alebo ak zo strany MAS, resp. PPA
nie je možné overiť splnenie uvedenej podmienky poskytnutia
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príspevku prostredníctvom integračnej funkcie ITMS2014+, resp.
údajov a informácií v úschovni dát OverSi prostredníctvom webového
sídla: https://oversi.gov.sk/, MAS, resp. PPA vyzve žiadateľa na
predloženie skenu výpisu z registra trestov, ktorý nie je starší ako 30 dní
ku dňu doplnenia ŽoNFP.
Prostredníctvom MAS v podopatreniach 7.2 a 7. 4 môže žiadateľ podať Každá výzva má svoje vlastné pravidlá a žiadateľ postupuje v súlade
max. 1 ŽoNFP, v ktorej môže kombinovať viaceré aktivity. (V „bežnom“ s pravidlami a podmienkami stanovenými v konkrétnej výzve vyhlásenej
PRV bol stanovený počet max. 2 ŽoNFP a možná kombinácia aktivít.)
MAS.
Má žiadateľ nejaké limity v počte predložených a schválených ŽoNFP v
rámci opatrení PRV 7.2, 7.4., 7.5 podávaných a schválených na PPA a
MAS?
Vo výzve pre opatrenie 7.2 v časti F Kritériá pre výber projektov je
zadefinované kritérium 2.6.6. Žiadateľ nemá schválený žiadny projekt v
rámci opatrenia PRV SR 2014-2020 a/alebo Stratégie CLLD (opatrenie7)
alebo v rámci súbežne vyhlásených výziev......alebo 7.6.
Chápeme to správne, že v tejto časti výzvy F Kritériá pre výber projektov
je zoznam kritérií a spôsob ich dokladovania, a tak formulácia Žiadateľ
nemá schválený žiadny projekt v rámci opatrenia PRV SR 2014-2020
a/alebo Stratégie CLLD neznamená, že žiadateľ-prijímateľ z PRV so
schváleným/podaným projektom sa už nemôže cez MAS o podporu
uchádzať, tj. toto nie je výberové kritérium, ktoré žiadateľa vylúči, ak už
predložil/čerpá z PRV 2014-2020.
Môže obec začať s realizáciou projektu aj pred vyhlásením výzvy na
predkladanie ŽoNFP?
Môže obec začať s realizáciou projektu aj pred podaním žiadosti o NFP?
Môže obec začať s realizáciou projektu aj pred podpisom zmluvy o NFP?

Žiadateľ postupuje podľa pravidiel a podmienok vyhlásenej výzvy na
predkladanie ŽoNFP. Maximálny počet žiadateľom predložených
žiadostí o NFP v rámci konkrétnej výzvy je stanovený v danej výzve.
Nejde o podmienku poskytnutia príspevku, ide o výberové/hodnotiace
kritérium.
Vyhlasovateľ výzvy (MAS) v rámci kritérií pre výber projektov
zohľadňuje o.i. aj hodnotiace kritérium „Projekty opatrenia 7 PRV
2014-2020“, t.j. viac bodov môžu získať projekty, ktorých žiadatelia
ešte nemali schválený žiadny projekt v rámci opatrenia 7 PRV SR 20142020.

Nie.
Nie.
Áno. Výdavky sú považované za oprávnené, ak vznikli a boli uhradené v
čase od podania ŽoNFP na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci
implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená príslušnou MAS s
výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s investíciou vymedzených
v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde
sa za oprávnené budú považovať vzniknuté a uhradené výdavky v čase
pred podaním ŽoNFP na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci
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Je potrebné doložiť k ŽoNFP právoplatné stavebné povolenie?

implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená príslušnou MAS, a to
od 1. januára 2016.
Oprávnené sú výdavky vzniknuté pri uskutočnení verejného
obstarávania/obstarávania, ktoré sa začalo najskôr dňa 19. apríla 2016.
Uvedené sa vzťahuje aj na všeobecné náklady súvisiace s investíciou
vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EPFRV, z ktorých sú
oprávnené výdavky tie, pri ktorých bolo verejné obstarávanie začaté
najskôr dňa 19. apríla 2016.
Žiadatelia môžu realizovať projekt aj pred uzatvorením Zmluvy
o poskytnutí NFP, znášajú však riziko, že projekt na financovanie z PRV
SR 2014-2020 nebude schválený.
Pred uzavretím Zmluvy o poskytnutí NFP nie je právny nárok na
poskytnutie NFP.
Podmienku mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na
realizáciu aktivít projektu (ide o všeobecnú podmienku poskytnutia
príspevku) preukazuje žiadateľ dokladmi:
Doklad preukazujúci vlastnícky alebo iný právny vzťah žiadateľa
oprávňujúci žiadateľa užívať všetky nehnuteľnosti/hnuteľné veci, ktoré
súvisia s realizáciou projektu v rozsahu zadefinovanej podmienky
poskytnutia príspevku.
Doklad preukazujúci vlastnícky, resp. iný právny vzťah oprávňujúci
užívať predmet projektu alebo doklad k pozemkom na ktorých je
plánovaná investícia, pretrvávajúci najmenej päť rokov po predložení
ŽoNFP s výnimkou špecifických prípadov - vzťahuje sa len na investície
do výstavby a rekonštrukcie objektov.
Žiadateľ predkladá právoplatné stavebné povolenie v zmysle § 66
zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, (originál alebo
úradne overená fotokópia), sken listinného originálu alebo úradne
overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ - ako
jeden z príslušných výstupov definovaných vo výzve.

