
Informácie pre MAS k implementácií stratégií CLLD – opatrenia PRV SR 2014 - 2020 

 
pre opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach  

podopatrenie: 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých 
druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a 
úspor energie – Investície do vytvárania,  

  
 Aktivita  Zameranie  

1. výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a 
záchytných parkovísk, autobusových zastávok,  

2. výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo 
čistiarne odpadových vôd;  

3. zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov 
a pod.  

4. výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie 
existujúcich obecných studní. 

Aktivita 1: Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných 
parkovísk, autobusových zastávok.  

Investícií do miestnych komunikácií v aktivite 1 budú umožnené len v malom rozsahu a za 

predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môžu zlepšiť prepojenie 

medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp. budú prispievať k miestnemu 

ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.). 

Investícia do miestnych komunikácii musí mať jasné odôvodnenie príspevku k miestnemu rozvoju. 
Zrekonštruovaná alebo postavená komunikácia musí spĺňať deklarovaný účel (napojenie na inú cestu, 
spojenie bodu A s bodom B, a pod.).  

Pre túto aktivitu sú teda oprávnené nasledovné investície:  

1.) miestne komunikácie v dedinách, vidiecke cesty a chodníky (cesty a chodníky aj vrátane 
parkovísk), parkoviská, priekopy, trativody, odvodňovacie potrubia a rigoly (len ak sú súčasťou 
popri realizovanej ceste, resp. chodníku), cestné mosty (z ocele, betónu alebo z iného materiálu) 
spolu s nadjazdami a príjazdami, pešie mosty (lávky pre peších), autobusové prístrešky 
(autobusové zastávky).  

V ŽoNFP, v rámci aktivity 1, môže byť zameranie aktivít len na investície uvedené vyššie. V prípade, 
že v predloženej ŽoNFP ide žiadateľ realizovať miestnu komunikáciu (napr. cesty, chodníky, 
parkoviská) a súčasťou tejto investície je v celom úseku a/alebo v časti úseku 
priekopa/rigol/trativod/odvodňovacie potrubie, ktorý slúži napr. k zachyteniu odvádzanej vody z telesa 
komunikácie, tak aj takáto investícia je oprávnenou v rámci aktivity 1, lebo tvorí jej stavebnú súčasť . 
Táto priekopa/rigol/ trativod/odvodňovacie potrubie je realizovaný z dôvodu spádovania - odvedenia 
vody z komunikačného telesa tak, aby bola zachovaná bezpečnosť prevádzky komunikácie.  
Za oprávnený výdavok v rámci tejto aktivity sa teda môže považovať len taký odvodňovací prvok, 
ktorý je realizovaný súčasne s investíciami v rámci aktivity 1 a je realizovaný na zemskom povrchu 
(oprávnené sú aj chodníkové/cestné poklopy, povrchové priekopové/rigolové vpuste, lapače nečistôt 
(napr. zvod z ríny na autobusovom prístrešku do povrchu chodníka/cesty)).  

Odvodňovací prvok realizovaný pod zemským povrchom nie je oprávnený výdavok. 
Odvodňovanie/odkanalizovanie realizované pod zemským povrchom je možné realizovať len v rámci 
ŽoNFP predloženej v aktivite 2 alebo 4.  

Odvodňovací prvok v rámci aktivity 1 sa musí týkať 

Uvedené v predchádzajúcom odseku platí, ak v predloženej ŽoNFP v rámci aktivity 1 oprávnené 
výdavky na priekopu/rigol neprevýšia 50 % z celkových oprávnených výdavkov na investície uvedené 
v bode 1.) vyššie. V prípade, že výdavky prekročia 50 % a viac z celkových oprávnených výdavkov v 
aktivite 1, tak v rámci aktivity 1 sa jedná o neoprávnené výdavky, ktoré sa budú v rámci ŽoNFP 



korigovať. Takúto investíciu si mal žiadateľ zahrnúť do samostatnej ŽoNFP, ktorú mal možnosť 
predložiť v rámci aktivity 2 alebo 4, ktoré sú zamerané na investície do kanalizácie, resp. na investície 
do odvodňovacích kanálov.  

Za oprávnené výdavky v rámci aktivity 1 je považovaný aj tzv. mobiliár (drobný architektonický prvok), 
ktorý dotvára realizovaný priestor, v rámci realizovanej investície, uvedenej v aktivite 1 a bližšie 
špecifikovanej v bode 1.) vyššie a zároveň je súčasťou realizovanej oblasti/územia/plochy.  

Za mobiliár/drobný architektonický prvok, v rámci aktivity 1, sa napr. považuje:  

 lavička,  

 odpadkový kôš,  

 kontajner na zeleň/kvetináč, informačné plochy/tabule/vitríny (napr. aj vrátane názvu zastávky, 
názvu ulice, umiestnenie mapy obce/okolia/kultúrnych pamiatok),  

 uvítacie tabule,  

 smerníky a ukazovatele (napr. k obecnému úradu, ku kultúrnej pamiatke, k historickej budove, 
múzeu, pamätnej izbe, a pod.),  

 bariéry,  

 zábrany vjazdu,  

 ochranné mreže (napr. na koreň/kmeň stromov).  

 

Aktivita 2: Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne 
odpadových vôd.  

Pre túto aktivitu sú teda oprávnené nasledovné investície:  

1.) stokové siete (kmeňové stoky, zberače a uličné stoky, výustné stoky a odľahčovacie stoky), 
čistiarne odpadových vôd, obecné, skupinové a ostatné vodovody lokálneho charakteru, 
miestne potrubné rozvody teplej vody, súvisiace vodárenské stavby miestneho významu 
(úpravne vody, čerpacie stanice).  

 

Aktivita 3: Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.  

Pre túto aktivitu sú teda oprávnené nasledovné investície:  

1.) námestia, aleje, parky, pešie zóny, nábrežia (v prípade, že je súčasťou takejto investície aj 
parkovisko v menšom rozsahu, tak sú výdavky oprávnené aj vrátane parkovísk).  

Vzhľadom k tomu, že aktivita 3 je zameraná na verejné priestranstvá, je potrebné si ich definovať:  

1. Za verejné priestranstvo možno považovať pre účely vydávania zákazov a príkazov v 
legislatívnej pôsobnosti obce každý priestor, ktorý splňuje súčasne tri nasledujúce podmienky:  

o je prístupný všetkým bez obmedzenia (teda prístupný každému bez toho, aby musel 
prekonávať prekážky),  

o slúži na všeobecné užívanie (teda neexistuje žiadny právny dôvod, ktorý by niekoho 
vylučoval z jeho užívania resp. neexistuje právny dôvod, ktorý by obmedzoval jeho 
využívanie len pre zúžený okruh osôb alebo len pre určitý účel),  

o je ako verejné priestranstvo definovaný alebo určený (lokalizovaný) vo všeobecne záväznom 
nariadení obce.  

Slová "priestor prístupný bez obmedzení" je nutné definovať tak, že nejde o akékoľvek ľubovoľné 
priestory, ale že ide o priestranstvá majúce podobný charakter ako námestie, trhovisko, cesty, 
miestne komunikácie, parky a verejná zeleň. 

2. Zákon nedefinuje všeobecne použiteľný pojem verejná zeleň a verejné priestranstvo.  

3. Verejné priestranstvo je definované len pre účely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v § 30 ods. 2 tak, že 
verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve 
obce. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa 
osobitného zákona. Osobitnými zákonmi sa myslí napríklad Občiansky zákonník alebo Obchodný 
zákonník.  



4. Ďalšie vymedzenie pojmu verejného priestranstva náš právny poriadok nepriniesol. Okrem 
uvedeného zákona, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení používa termín verejné 
priestranstvo v súvislosti s výkonom samosprávnych funkcií jednotlivých obcí v ustanovení § 4 ods. 
3 písm. e) a f).  

 

5. Obec pri výkone samosprávnych funkcií najmä (okrem iného) vykonáva údržbu a správu 
verejných priestranstiev (písm. e), zabezpečuje verejnoprospešné služby, medzi ktoré patrí aj 
správa a údržba verejnej zelene (písm. f). Okrem uvedených povinností, vyplývajúcich každej obci 
priamo z citovaného zákona, každá obec pri výkone samosprávnych funkcií (najmä) utvára a 
chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné 
prostredie, ako aj utvára podmienky pre vzdelávanie, kultúru, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú 
kultúru a šport (písm. g).  

Na plnenie svojich samosprávnych funkcií alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva pre územie 
obce všeobecné záväzné nariadenia, ktoré nesmie odporovať ústave ani zákonu (§ 6 ods. 1 prvá a 
druhá veta zákona o obecnom zriadení).  

Obec je vo všeobecne záväzných nariadeniach oprávnená pojem "verejné priestranstvo" 
definovať, avšak táto definícia musí vychádzať zo zákonného základu.  

6. Vo všeobecnosti môžeme za verejné priestranstvo považovať verejnosti prístupné pozemky vo 
vlastníctve obce alebo pozemky, ktoré si obec prenajíma. Verejným priestranstvom na účely 
zákona nie sú pozemky, ktoré sú síce vo vlastníctve obce, ale obec ich prenajala podľa osobitného 
zákona.  

Za verejné priestranstvo, v rámci tejto aktivity 3, je možné považovať aj cintorín, a aj to len v 
prípade, ak ho má obec definovaný alebo určený (lokalizovaný) vo všeobecne záväznom 
nariadení obce pred podaním ŽoNFP, ako verejné priestranstvo.  

Za verejné priestranstvo, v rámci tejto aktivity 3, nie je možné považovať školu, školské zariadenia 
(škôlky, jasle), areál školy (školský dvor).  

Z vyššie uvedeného vyplýva, že sa jedná o priestranstvá majúce podobný charakter ako námestie, 
trhovisko, cesty, miestne komunikácie, parky a verejná zeleň.  

I keď definícia verejného priestranstva zahŕňa aj miestne komunikácie, cesty, resp. priestranstvá 

majúce podobný charakter verejného priestranstva, za čo by sa mohli považovať napr. aj lávky, mosty, 

chodníky, parkoviská, autobusové zastávky, je potrebné mať na zreteli, že už v rámci zamerania 

aktivít v podopatrení 7.2, boli niektoré investície, majúce charakter verejného priestranstva 

zadefinované v zameraní aktivity 1. To znamená, že v rámci aktivity 3 nie je možné realizovať 

investície, ktoré boli taxatívne vymenované a začlenené do aktivity 1. V aktivite 3 sa budú tieto 

výdavky považovať za neoprávnené s výnimkou chodníkov, ktoré sú súčasťou uceleného 

priestranstva (napr. parku, aleje, námestia, pešej zóny, nábrežia). V zmysle uvedeného v aktivite 3 

nie sú oprávnené líniové chodníky, líniové komunikácie, tieto sú oprávnené v aktivite 1. V 

prípade, že súčasťou realizácie investície verejného priestranstva je vytvorenie menšieho počtu 

parkovacích miest, tak tieto je možné v rámci aktivity 3 akceptovať, ak sú súčasťou uceleného 

investičného celku a bezprostredne s priestranstvom, ktoré je predmetom predloženej ŽoNFP a ako 

takým súvisia.  

Zároveň je potrebné, v prípade, že predmetom predloženej ŽoNFP je objekt cintorína, aby MAS od 
žiadateľa vyžiadala všeobecne záväzné nariadenie obce (VZN), v ktorom si obec definovala alebo 
určila cintorín ako verejné priestranstvo. Takéto VZN muselo nadobudnúť platnosť a účinnosť v 
termíne pred podaním ŽoNFP.  

V prípade, že predmetom investície v predloženej ŽoNFP sú investície smerované napr. do objektu 
cintorína a obec ho má vo VZN definovaný ako verejné priestranstvo, tak v objekte cintorína sú 
investície považované za oprávnené s výnimkou investícií, ktoré sú zadefinované a zamerané na 
aktivity uvádzané v rámci podopatrenia 7.4 (investície zamerané na zriadenie nových, prístavba, 
prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia).  

Ak však obec nemá cintorín definovaný vo VZN ako verejné priestranstvo, tak výdavky v objekte 
cintorína v rámci aktivity 3 budú považované za neoprávnené..  



Za oprávnené výdavky v rámci aktivity 3 je považovaný aj tzv. mobiliár (drobný architektonický prvok), 
ktorý dotvára realizovaný priestor v rámci realizovanej investície uvedenej v aktivite 3 a bližšie 
špecifikovanej v bode 1.) vyššie a zároveň je súčasťou realizovanej oblasti/územia/plochy.  

Za mobiliár/drobný architektonický prvok sa v rámci aktivity 3 považuje napr.:  

 lavička, odpadkový kôš,  

 kontajner na zeleň/kvetináč,  

 informačné plochy/tabule/vitríny (napr. názvu námestia/parku, umiestnenie mapy 
obce/okolia/kultúrnych pamiatok a pod.),  

 smerníky a ukazovatele (napr. ku kultúrnej pamiatke, k historickej budove, múzeu, pamätnej 
izbe, a pod.),  

 stojan a/alebo prístrešky na bicykle,  

 bariéry,  

 zábrany vjazdu,  

 ochranné mreže (napr. na koreň/kmeň stromov),  

 hodiny,  

 fontánka na pitnú vodu/výpustný stojan na pitnú vodu.  

Za mobiliár v rámci aktivity 3 môžeme považovať aj rôzne, ale zároveň nekoncentrovane umiestnené, 
cvičebné prvky, detské prvky na hranie. Nekoncentrovane znamená, že nie je z nich vytvorené 
ucelené detské ihrisko, prípadne športovisko.  

V prípade, že by predmetom projektu bolo v rámci realizovanej investície cez aktivitu 3 detské ihrisko, 
resp. ucelená športová plocha a/alebo súbor prvkov na cvičenie koncentrovaný na jednom mieste,tieto 
investície sú neoprávnené z dôvodu, že investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie 
voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry (napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk 
a detských ihrísk) sú podporované v rámci podopatrenia 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, 
zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane 
voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.  

 

Aktivita 4: Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich 
obecných studní.  

Pre túto aktivitu sú teda oprávnené nasledovné investície:  

1.) drenáže a odvodňovacie kanály. otvorené odtokové kanály, odvodňovacie priekopy, obecné 
studne.  

V tejto aktivite nie je možné realizovať investície do:  

 historických vodohospodárskych diel (tajchy, jarky, nápustné alebo výpustné objekty a pod.),  

 historických vodovodov, priehrad,  

 diaľkových rozvodov vody,  

 do miestnych potrubných rozvodov vody,  

 plavebných kanálov.  

V tejto aktivite sú oprávnené ŽoNFP, ktorých predmetom sú len samotné investície do odvodňovacích 
kanálov, ktoré sú bližšie špecifikované v bode 1.). Ak súčasťou investície v podanej ŽoNFP pre 
aktivitu 4 je zároveň následná úprava/oprava/rekonštrukcia/výstavba komunikácie (napr. 
chodník, cesta), tak takáto investícia do komunikácií bude v rámci tejto aktivity považovaná za 
neoprávnenú.  

V rámci aktivity 4 sú za odvodňovacie kanály považované investície, ktoré sú v rámci predloženej 

ŽoNFP realizované pod zemským povrchom a nie na zemskom povrchu, ktoré je možné realizovať v 

rámci aktivity 1. To znamená, že za odvodňovací kanál je považovaná tá časť odvodnenia, ktorá 

začína/pokračuje pri vpusti/od vpusti z rigolu/z povrchového kanálu/priekopy. 

V rámci aktivity 4 je možné považovať za opravenú aktivitu odvodňovací kanál, ktorý je 
realizovaný na zemskom povrchu, len ak odvodňovací kanál plní protipovodňovú funkciu (napr. 
v záplavovom území obce, a/alebo plní funkciu, ktorá zabráni poškodeniu majetku obyvateľov, a/alebo 
zabráni ohrozeniu zdravia, života obyvateľov obce).  
  



Podmienky, ktoré platia pre všetky aktivity v rámci podopatrenia 7.2.  

Pre všetky aktivity v rámci podopatrenia 7.2 platí, že za oprávnené výdavky sú považované aj výdavky 
na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s podporovanými aktivitami v rámci tohto 
podopatrenia, vrátane výdavkov na začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry – náklady na následné 
"ozelenenie" objektov a ich začlenenie do zelenej infraštruktúry obce.  

Zelená infraštruktúra je potrebné si zelenú infraštruktúru špecifikovať, napr. nasledovne:  

1. Zelená infraštruktúra je sieť prírodných/poloprírodných území/prvkov a zelených plôch vo 
vidieckych, mestských, suchozemských i pobrežných územiach, ktoré zlepšujú zdravotný stav a 
rezilienciu ekosystémov, prispievajú k ochrane biodiverzity a prinášajú benefit pre ľudí 
prostredníctvom zabezpečovania ekosystémových služieb. Zelená infraštruktúra je definovaná, 
posilňovaná a chránená prostredníctvom strategických a koordinačných iniciatív, ktoré sa zameriavajú 
na tvorbu nových plôch/prvkov alebo na definovanie hodnoty a/alebo konektivity existujúcich 
plôch/prvkov.  

2. Zelená infraštruktúra je obnovenie a prepojenie (zabezpečenie konektivity) prírodných (zelených) 
prvkov v krajine a udržanie, resp. zlepšenie ekologickej stability územia.  

3. Zelená infraštruktúra znamená všetko od otvorených priestorov, prírodných oblastí, lesoparkov až 
po zelené ulice, námestia a verejné priestory, pešie trasy v rámci vidieckeho prostredia. V menšej 
miere tiež zelené strechy, steny a fasády.  

4. Zelená infraštruktúra zahŕňa prvky, plochy a systémy zelene v sídle a krajine, čím vlastne dopĺňa 
tzv. „sivú infraštruktúru“ (cesty, kanalizácie, inžinierske siete a pod.). Zelená infraštruktúra významnou 
mierou môže pomôcť obciam v ich udržateľnom rozvoji.  

5. Zelená infraštruktúra ako stratégia udržateľného a inteligentného rozvoja ponúka účinné nástroje na 
manažment zrážkovej vody; zabezpečenie protipovodňovej ochrany; stabilizáciu pôdy; ozdravovanie 
životného prostredia čistením, zvlhčovaním a ochladzovaním ovzdušia; podporou retencie, 
postupného vsakovania, prirodzenej filtrácie a kolobehu vody; znížením prašnosti a hluku; zmiernením 
efektu tepelných ostrovov; tvorbou tieňa pod korunami stromov; redukciou spotreby energie pomocou 
pasívnej výhrevnosti a ochladzovania a v neposlednom rade estetickým zatraktívnením prostredia.  

6. Zelená infraštruktúra má teda multifunkčný charakter a jej hlavnou úlohou je skvalitniť život rôznymi 
spôsobmi, využitím svojho environmentálneho, sociálneho a ekonomického potenciálu založeného na 
efektívnom využití prírodného kapitálu. Zelená infraštruktúra je súčasťou krajinotvorby, dotvára jej 
priestorovú kompozíciu, charakter, ráz a obraz.  

Na základe vyššie uvedených informácií o zelenej infraštruktúre sa v rámci bodovacích kritérií 
stanovené MAS a v rámci predložených ŽoNFP bude za zelenú infraštruktúru považovať všetky jej 
formy, prvky a systémy, akými sú napr.:  

 zelené infiltračné pásy pre zrážkovú vodu pozdĺž chodníkov, verejných priestranstiev, 
ciest/komunikácií, parkovísk, zelené ostrovčeky (zatrávnená plocha alebo iná zeleň na ploche 
(kvety, stromy, kríky a pod.)),  

 živé ploty, umelé prvky - zelené kvetináče, prvky ako napr. zelené parky, zelené steny a 
zelené strechy, ktoré poskytujú prostredie a ekosystémom umožňujú fungovanie a 
poskytovanie služieb prepojením vo vidieckych oblastiach.  

K tomu, aby boli v rámci predloženej ŽoNFP pridelené body za zelenú infraštruktúru, je nutné, 

aby žiadateľ v projekte realizácie mal uvedený popis využitia zelenej infraštruktúry v prípade, 

ak si ju v rámci bodovacích kritérií uplatňuje. 



Podopatrenie 7.2., aktivita 1: Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, 

mostov, chodníkov  a záchytných parkovísk, autobusových zastávok. V prípade investícií do 

miestnych komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, že 

prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie medzi 

vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp. budú prispievať k miestnemu 

ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.) 

• Investícia do miestnych komunikácii musí mať jasné odôvodnenie príspevku 

k miestnemu rozvoju, zrekonštruovaná alebo postavená komunikácia musí spĺňať 

deklarovaný účel (napojenie na inú cestu, spojenie bodu A s bodom B, a pod.) 

• Za oprávnené výdavky je považovaný aj tzv. mobiliár (drobný architektonický 

prvok), ktorý dotvára realizovaný priestor, v rámci realizovanej investície a zároveň je 

súčasťou realizovanej oblasti/územia/plochy. 

Za mobiliár/drobný architektonický prvok, sa napr. považuje: lavička, odpadkový kôš, 

kontajner na zeleň/kvetináč, informačné plochy/tabule/vitríny (napr. aj vrátane názvu 

zastávky, názvu ulice, umiestnenie mapy obce/okolia/kultúrnych pamiatok), uvítacie 

tabule, smerníky a ukazovatele (napr. k obecnému úradu, ku kultúrnej pamiatke, 

k historickej budove, múzeu, pamätnej izbe, a pod.), stojan na bicykle, bariéry, zábrany 

vjazdu, ochranné mreže (napr. na koreň/kmeň stromov). 

Podopatrenie 7.2., aktivita 3: Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných 

priestranstiev, námestí, parkov a pod. 

• Námestia, aleje, parky, pešie zóny, nábrežia (v prípade, že je súčasťou takejto 

investície aj parkovisko v menšom rozsahu – 4 parkovacie miesta, tak sú výdavky 

oprávnené aj vrátane parkovísk). 

 

• Za verejné priestranstvo, je možné považovať aj cintorín, a aj to len v prípade, ak ho 

má obec definovaný alebo určený (lokalizovaný) vo všeobecne záväznom 

nariadení obce pred podaním ŽoNFP, ako verejné priestranstvo. 

 

  

• Za verejné priestranstvo, nie je možné považovať školu, školské zariadenia (škôlky, 

jasle), areál školy (školský dvor). 

Podopatrenie 7.2., aktivita 4: Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, 

prehlbovanie existujúcich obecných studní 

• Za odvodňovacie kanály, sú považované investície, ktoré sú v rámci predloženej ŽoNFP 

realizované pod zemským povrchom, tj. nie na zemskom povrchu (tieto je možné 

realizovať v rámci aktivity 1).  

 

• V tejto aktivite nie je možné realizovať investície do: historických vodohospodárskych 

diel (tajchy, jarky, nápustné alebo výpustné objekty a pod.), historických vodovodov, 

priehrad, diaľkových rozvodov vody, do miestnych potrubných rozvodov vody, 

plavebných kanálov. 

 

 



Dôležité upozornenia: 

Usmernenie PPA č. 8 k obstarávaniu sa nevzťahuje/neuplatňuje na podopatrenia 7.2, 7.4, 

7.5 a 7.6. Žiadateľ je povinný postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní. 

Neumožňuje sa umelé rozdeľovanie projektu na etapy, t. z. každý samostatný projekt musí 

byť po ukončení realizácie funkčný, životaschopný a pod.  

 

Ak sa jedná o rekonštrukcie, nie sú oprávnené: 

• Prístavba 

• Nadstavba  

• Údržba  

• Opravy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odpovede na otázky MAS 

 

Podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane 
investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie 

Aktivita 1: výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok, V prípade 
investícií do miestnych komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej 
oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp. budú prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju 
(napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.) 

P.č. Otázka Odpoveď 

1. Môže obec vybudovať záchytné parkovisko, ktoré sa bude nachádzať pri 
bytovkách? 

V prípade investícií do miestnych komunikácií, tie budú umožnené len v 
malom rozsahu a za predpokladu, že prispievajú k oživeniu 
znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie medzi 
vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp. budú prispievať k 
miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho 
cestovného ruchu a pod.)  
Záchytné parkovisko by sa mala nachádzať v priestore, kde bude 
umožnený kontakt hlavných cestných ťahov so systémom hromadnej 
dopravy (vlak, autobusy, MHD). Parkovisko pri bytovkách by s veľkou 
pravdepodobnosťou neslúžilo primárne na parkovania áut cestujúcich. 

2. Je povolená rekonštrukcia miestnej komunikácie, ktorá vedie k rodinným 
domom? Jedná sa o obec, ktorá je turistami vyhľadávaná. Cez obec vedú  
turistické trasy.  Obec potrebuje opraviť 3 krátke miestne cesty. Investícia 
na 3 cesty spolu je vo výške 20.000,--EUR. za také malé peniaze obec vie  
zmeniť svoju infraštruktúru a zvýšiť svoju atraktivitu. 

V prípade investícií do miestnych komunikácií, tie budú umožnené len 
v malom rozsahu a predpokladu, že prispievajú k oživeniu 
znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie medzi 
vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp. budú prispievať 
k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho 
cestovného ruchu a pod.). 
Investícia do miestnych komunikácií musí mať jasné odôvodnenie 
príspevku k miestnemu rozvoju, zrekonštruovaná alebo postavená 
komunikácia musí spĺňať deklarovaný účel (napojenie na inú cestu, 
spojenie bodu A s bodom B, a pod.); 
Predmetná investícia môže byť považovaná za oprávnenú, nemôže však  
ísť i slepú cestu. 



3. Obec plánuje rekonštrukciu lávky. Cez potok je položený cestný panel, na 
ktorý by sa položili drevené hranoly, na ktoré by sa pripevnili dosky – 
foršne a taktiež zábradlie. K zrekonštruovanej lávke by sa položil chodník 
zo zámockej dlažby, ktorý by pokračoval i za lávkou. Sú to všetko 
oprávnené výdavky v rámci podopatrenia 7.2? 

Áno, ide o oprávnené výdavky v rámci podopatrenia 7.2, Aktivita 1. 

4. V prípade, ak obec má v pláne realizovať chodník alebo cestu v rámci 
podopatrenia 7.2 a finančné prostriedky z MAS jej pokryjú napr. iba 1/3 
cesty resp. chodníka. Obec plánuje realizovať celú komunikáciu, resp. 
chodník, pričom 2/3 zhotoví z vlastných zdrojov.  

a) Akou formou má byť pripravený projekt, aby sme neporušili 
pravidlo resp. kritérium spôsobilosti – zákazu etapizácie projektu 
a zároveň, aby bol projekt kontrolovateľný. Je nevyhnutné riešiť 
uvedené cez samostatné stavebné objekty na tú časť investície, 
s ktorou bude žiadať o NFP? 

b) Musí byť rozpočet na daný stavebný objekt iba presne na sumu, 
ktorú bude žiadateľa požadovať od MAS v ŽoNFP alebo pár 
položiek, napr. cca do výšky 1000-3000 EUR môže byť v rozpočte 
navyše (avšak žiadateľ ich nebude žiadať), aby v prípade, ak by 
nejaká položka nebola oprávnená sme nemuseli krátiť 
požadovanú výšku podpory? 

c) V prípade, ak už obec má vyhotovenú stavebnú dokumentáciu 
z minulého obdobia vrátane stavebného povolenia je 
nevyhnutné meniť projektovú dokumentáciu na samostatný 
stavebný objekt? 

d) Ak by nebolo nevyhnutne riešiť samostatný stavebný objekt, 
môže byť postačujúce iba vyčleniť položky z Krycieho listu 
rozpočtu stavebného projektu, ktoré budú požadované na 
refundáciu v rámci projektu predloženého žiadateľom na MAS? 

a) Obec má projektovú dokumentáciu na celý úsek chodníka alebo 

cesty s tým, že cca 1/3 bude financovaná z nenávratného 

finančného príspevku a zbytok si vyfinancuje obec z vlastných 

finančných prostriedkov ako neoprávnené výdavky. 

b) Otázka je formulovaná nejednoznačne. Na základe stavebnej 

dokumentácie a stavebného rozpočtu vychádzajú na daný úsek 

určité náklady. Stavebný rozpočet sa kontroluje v systéme ODIS – ak 

pri cenovej ponuke sa bude vychádzať z jednotkových cien ODIS-u, 

nebude sa robiť korekcia. 

c) Ak má obec stavebnú dokumentáciu aj so stavebným povolením 

nemusí robiť novú resp. ju meniť, ale pri ŽoNFP jasne definuje, ktorá 

časť bude financovaná z NFP a ktorá bude financovaná z vlastných 

zdrojov. 

d) Obec predloží krycí list na celú stavbu a čiastkový, ktorým žiada NFP. 

Aktivita 2: výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd. Podrobnejšie: stokové siete 
(kmeňové stoky, zberače a uličné stoky, výpustné stoky a odľahčovacie stoky), čistiarne odpadových vôd, obecné, skupinové a ostatné vodovody 
lokálneho charakteru, miestne potrubné rozvody teplej vody, súvisiace vodárenské stavby miestneho významu (úpravne vody, čerpacie stanice). 

1. Obec rieši rekonštrukciu a údržbu kanalizácie. V stavebnom projekte 
rekonštrukcia kanálov je rozdelená na 4 vetvy. Každá vetva v stavebnom 

Neumožňuje sa umelé rozdeľovanie projektu na etapy, t.z. každý 
samostatný projekt musí byť po ukončení realizácie funkčný, 



projekte má samostatný rozpočet nazvaný ako stavebný objekt 1, 
stavebný objekt 2, stavebný objekt 3 a stavebný objekt 4. Obec u nás 
môže požiadať o projekt len do výšky 35.000 EUR. Celková investícia ak 
by riešila všetky 4 vetvy je v hodnote 150.000,-- EUR naša MAS tieto 
zdroje nemá. Preto Obec v rámci tejto výzvy bude riešiť 3 vetvy a tá 
štvrtá vetva nebude realizovaná. Každá vetva po dokončení bude 
funkčná. Obec  v rámci tejto výzvy bude verejné obstarávanie vypisovať 
len  na tri vetvy, ktoré je schopné finančne zastrešiť. Nebude PPA 
požadovať za umelé rozdelenie projektu, ak tá štvrtá vetva nebude 
realizovaná? Na tú štvrtú vetvu obec musí v budúcnosti pohľadať iné 
zdroje financovania.  

životaschopný a pod.; 
V danom prípade nejde o etapy, predmet projektu bude po realizácii 
sfunkčnený,  investícia môže byť oprávnená. 
 

Aktivita 3: zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov, aleje, pešie zóny, nábrežia (v prípade, že je súčasťou 
takejto investície aj parkovisko v menšom rozsahu, tak sú výdavky oprávnené aj vrátane parkovísk) a pod. 

1. Je oprávnené oplotenie cintorína, ak je cintorín definovaný ako verejné 
priestranstvo? 

Za verejné priestranstvo v rámci aktivity 3 je možné považovať aj 
cintorín, a aj to len v prípade, ak ho má obec definovaný alebo určený 
(lokalizovaný) vo všeobecne záväznom nariadení obce pred podaním 
ŽoNFP, ako verejné priestranstvo. 
Oplotenie cintorína možno považovať za oprávnený výdavok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane 
voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry   
Vytváranie, zlepšovanie alebo rozširovanie miestnych služieb vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry  

Aktivita 1: investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. 
výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre 
komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov 

P.č. Otázka Odpoveď 

1. V prípade ak má obec medzi oprávnenými činnosťami rekonštrukciu 
kultúrneho domu sú oprávnené výdavky na danú rekonštrukciu, ak sa 
bude rekonštruovať len kuchyňa v kultúrnom dome?      

Rekonštrukcia je súbor stavebných úprav, ktoré pri zachovaní 

vonkajšieho pôdorysného a výškového ohraničenia objektu zasahujú do 

stavebných konštrukcií. Ide o taký zásah do majetku, ktorý má za 

následok zmenu jeho použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti 

alebo zmenu technických parametrov, pričom za zmenu technických 

parametrov sa nepovažuje použitie iného materiálu s porovnateľnými 

vlastnosťami. 

V projekte realizácie musí byť jednoznačne vymedzený účel investície – 

na aký účel bude slúžiť kuchyňa, a to musí byť v súlade s podporou 

v rámci Aktivity 1 podopatrenia 7.4. Otázka nie je jednoznačne 

formulovaná. 

2. Je oprávneným nákladom vybavenie kuchyne (sporák, mixér, umývačka 
riadu, riady, náradie ...)? 

Vybavenie kuchyne nie je oprávneným výdavkom.    

3. Je oprávneným nákladom interiérové vybavenie kultúrneho domu (stoly, 
stoličky, opona, javisko, pódium)? 

Interiérové vybavenie kultúrneho domu nie je oprávneným výdavkom.    

4. Obec spravuje rekreačné stredisko a plánuje zriadiť pre verejnosť letné 
kino. Obec chce z príspevku v rámci niektorého opatrenia PRV 7.2 – 7.5 
nakúpiť potrebné materiálne vybavenie (nafukovacie plátno, projekčná 
a ozvučovacia technika). Ktoré opatrenie  z 7.2 – 7.5 sa dá na takúto 
aktivitu využiť? Nám to vychádza najskôr na 7.4, prípadne 7.5. Sú takéto 
výdavky oprávnené? 

Takéto výdavky nemožno považovať za oprávnené.   

5. Jedna z našich obcí v rámci iného fondu pred dvoma riešila 1. etapu 
detského ihriska, ktorá po odovzdaní bola funkčná a dokončená. V rámci 
našej výzvy v opatrení 7.4 by chcela riešiť druhú etapu ihriska. Na túto 

Neumožňuje sa umelé rozdeľovanie projektu na etapy, t.z. každý 
samostatný projekt musí byť po ukončení realizácie funkčný, 
životaschopný a pod.  Ak je projekt samostatný a po realizácii bude 



druhú etapu má aj stavebný projekt a zvlášť ohlásenie drobnej stavby. 
Môže druhú etapu v rámci tejto výzvy realizovať? Z nášho hľadiska áno - 
lebo to nebolo umelo rozdelené. Aj prvá etapa aj tá druhá etapa sú 
kompletné celky ktoré sú aj samostatne funkčné.. Potrebujeme potvrdiť, 
že náš pohľad je správny. 

funkčný, nejde o etapy, t.j. investícia môže byť považovaná za 
oprávnenú. 
 

6. Môže obec zrekonštruovať nevyužitý objekt na podnikateľskú činnosť 
napr. pre kaderníctvo, keď nájomcovia budú zo svojej činnosti vytvárať 
zisk? 

Oprávnené aktivity projektu, ktoré žiadateľ musí spĺňať sú oprávnené 
aktivity projektu v zmysle stratégie CLLD uvedené vo výzve ako 
oprávnené aktivity.  V rámci Aktivity 4 podopatrenia 7.4 ide o investície 
súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – 
rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, 
výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych 
produktov a pod. Podnikateľskou činnosťou sa rozumie sústavná 
činnosť vykonávaná samostatne   podnikateľom vo vlastnom mene a na 
vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Investícia je 
považovaná za oprávnenú.  

7. Sú oprávnené garáže na stroje a prídavné zariadenia vo vlastníctve obce v 
rámci opatrenia Rekonštrukcia nevyužívaných objektov ......... ? 

Takáto investícia je považovaná za neoprávnenú.    

8. Jedna z našich obcí by chcela dobudovať svoju tržnicu s tým , že má 
vyhradené miesto ktoré používa ako trhovisko. Stavebne riešiť nič 
nebude nakoľko celý projekt je v hodnote 5000,--EUR. Táto obec 
potrebuje dokúpiť  mobilné predajné stánky. Je v rámci tejto aktivity 
nákup  mobilných stánkov oprávnený? 

Obstaranie mobilného predajného stánku nie je oprávnený výdavok 
(nejde o investíciu do výstavby a rekonštrukcie). 
 

9. Obec si podávala ŽoNFP v roku 2017 na podopatrenie v rámci výzvy 
vyhlásenej PPA, ešte nemá rozhodnutie o schválení/neschválení ŽoNFP 
vydané PPA. Môže si podať MAS ŽoNFP na podopatrenie 7.4, ale na inú 
aktivitu? Čo v prípade, že medzitým ako si podá ŽoNFP cez MAS, príde 
napr. rozhodnutie o schválenie ŽoNFP z PPA? V prípade, že si nemôže 
podať v rámci MAS žiadosť na 7.4 na inú aktivitu, môže ši podať ŽoNFP na 
podopatrenie 7.2? 

Áno, môže podať ŽoNFP. Každá výzva na predkladanie ŽoNFP 
(vyhlásená PPA/PRV, vyhlásená MAS/CLLD) má svoje vlastné pravidlá a 
žiadateľ postupuje v súlade s pravidlami a podmienkami stanovenými 
v konkrétnej výzve. 
Vo všeobecnosti oprávnenosť žiadateľa vo výzve vyhlásenej PPA 
nevylučuje účasť žiadateľa vo výzve vyhlásenej MAS, musí byť však 
dodržané pravidlo zákazu duplicitného financovania výdavkov projektu. 

10. Obec v programovom období 2014-2020 zrealizovala projekt v rámci 
podopatrenia 7.2 Programu rozvoja vidieka, momentálne čaká na 
refundáciu žiadosti o platbu. Môže si prostredníctvom MAS podať projekt 

Áno, žiadateľ môže podať ŽoNFP. 



v rámci podopatrenia 7.2, ale na inú aktivitu, prípadne na podopatrenie 
7.4? 

11. Obec plánuje rekonštrukciu kultúrneho domu, ktorý je súčasťou budovy 
Obecného úradu. Pôjde o rekonštrukciu elektroinštalácie, v súvislosti 
s touto aktivitou by boli vykonané aj drobné murárske práce (vyspravenie 
drážok pre uloženie káblov), následne vymaľovanie.  Plánujú aj inštaláciu 
vzduchotechniky. Taktiež by prebehla rekonštrukcia sociálnych zariadení, 
prislúchajúcich k sále kultúrneho domu. V pláne je aj výmena bočných 
dverí (únikové východy). Spadá toto všetko do oprávnených výdavkov 
v rámci podopatrenia 7.4? 

Áno, uvedené výdavky možno považovať za oprávnené. Oprávnenými 
výdavkami v rámci rekonštrukcie v aktivite 1, sú len priestory 
(vonkajšie/vnútorné), ktorých sa týka len rekonštrukcia v rámci 
kultúrneho domu. Výdavky do objektu Obecného úradu nie sú 
oprávnené v rámci aktivity 1 (tie treba odčleniť v rámci rozpočtu, 
pretože sú oprávnené v aktivite 5). 

Aktivita 2 investície zamerané na zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia 

1. Obec plánuje rekonštruovať dom smútku, nová fasáda, maľovka. Okolo 
domu smútku vedie úzky chodník, iba ho lemuje, nenapája sa ďalej na 
chodníky v objekte cintorína. Je to oprávnený výdavok v rámci 
podopatrenia 7.4? 

Áno, ide o oprávnený výdavok. 

2. Obec plánuje rekonštrukciu domu smútku – výmena krytiny strechy 
vrátane žľabov, zvodov, hromozvodu, výmena okien a dverí, 
rekonštrukcia vonkajších úprav stien (maľovka). Sú výdavky oprávnené 
v rámci podopatrenia 7.4?  

Áno, ide o oprávnené výdavky. 

3. Obec plánuje stavbu dreveného prístrešku. Vytvorila by sa krytá plocha 
pred domom smútku na cintoríne. Objekt je jednopodlažná jednoduchá 
stavba, z troch strán otvorená, opretá o dom smútku. Spadá činnosť do 
oprávnených výdavkov v rámci podopatrenia 7.4? 

Áno, ide o oprávnenú aktivitu. 

 

 

 

 

 

 



Oprávnenosť aktivít, výdavkov  
7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie          
Rozvoj cestovného ruchu 

Aktivita 1: Investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane 
príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod. 
P.č. Otázka Odpoveď 
1. Obec plánuje zrekonštruovať existujúci hospodársky objekt – ľudový dom 

(kultúrna pamiatka) a upraviť okolie. Areál je oplotený nevyhovujúcim 
oplotením. Bude oprávneným výdavkom oplotenie areálu kultúrnej 
pamiatky? 

Oplotenie objektu   možno považovať za oprávnený výdavok za 
príslušnú infraštruktúru v rámci investície súvisiacej s vytvorením, 
udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých 
objektov, bodov – miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty 
a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod., 

Aktivita 2: investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie 
drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy a pod. 

1. Drevený prístrešok so zámkovou dlažbou obec plánuje umiestniť na 
severnú stranu spoločenskej sály kultúrneho domu, na ktorom by sa 
vymenili aj vstupné drevené dvere (návštevníkom bude k dispozícií 
hygienické zariadenie v objekte kultúrneho domu). Prístrešok bude slúžiť 
na usporiadanie Gemerského remeselníckeho jarmoku, Gastrofestivalu a 
iných podujatí, kde sa budú prezentovať miestne tradície, remeslá, 
gurmánske špeciality určené pre obyvateľov obce ako aj návštevníkov z 
rôznych kútov sveta. Je možné financovať aj výmenu drevených dverí v 
rámci aktivity 2?   
V tomto objekte obce  sa nachádza aj vyvýšené javisko, na ktorom je 
nevyhovujúca strecha, vyžadujúca si opravu. Toto vyvýšené javisko je 
prepojené s kultúrnym domom, ale má samostatnú asfaltovú strechu. 
Bolo by možné v rámci aktivity 2 opraviť túto strechu nad vyvýšeným 
javiskom? Je to v podstate investícia do rekreačnej infraštruktúry malého 
rozmeru určená pre turistov i pre domáce obyvateľstvo. 

Výmenu dverí v kultúrnom dome, vyvýšené javisko nie je možné 
financovať v rámci Aktivity 2 Podopatrenia 7.5, rekonštrukcia 
kultúrnych domov je podporovaná v rámci podopatrenia 7.4 Aktivita 1. 

 

 

 



 

19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie 

P.č. Otázka Odpoveď 
1. Sú výdavky MAS na exkurziu v inom regióne oprávnené v rámci 

aktivačných nákladov, konkrétne na ubytovanie, celodennú stravu, 
dopravu mikrobusom a osobným automobilom? Sú oprávnené pre 
členov aj pre nečlenov MAS? Pokiaľ sa jedná o získavanie informácií, 
inšpirácií. 

Z hľadiska územnej oprávnenosti musí byť oprávnený výdavok 
realizovaný na oprávnenom území MAS s výnimkou aktivít, ktorých 
charakter neumožňuje ich vykonanie len na území MAS (kapitola 7.2.3, 
odsek 1, písm. c) príručky pre žiadateľa). Prevádzkové náklady MAS 
spojené s riadením uskutočňovania stratégií CLLD (ďalej len 
„prevádzkové náklady“): náklady na publicitu a sieťovanie: účasť 
zamestnancov a členov MAS na stretnutiach s inými MAS, vrátane 
zasadnutí národných a európskych sietí, ako aj poplatky za členstvo v 
regionálnych, národných alebo európskych sieťach MAS. 
Oprávnení sa len členovia MAS. 

2. Ak je členom MAS obec alebo občianske združenie alebo podnikateľský 
subjekt, ktorý zastupuje v MAS štatutár tohto subjektu/organizácie alebo 
splnomocnená osoba, je možné, aby sa aktivít v rámci animácií zúčastnil 
aj niekto iný ako zástupca v MAS, napríklad za obec poslanec, za 
občianske združenie člen združenia, za podnikateľský subjekt 
zamestnanec alebo druhý konateľ a pod.? Boli by výdavky na ich účasť 
oprávnené v rámci animácií MAS, ktoré sú organizované pre členov MAS? 

Oprávnený je len zástupca MAS, iné osoby môžu byť oprávnené iba 
v zastúpení zástupcu MAS  - s úradne overeným splnomocnením. 

3. Považuje sa jarmok regionálnych produktov za oprávnenú aktivitu v 
rámci animačných nákladov MAS? 

Otázka nie je jednoznačne formulovaná. 
Výstavy ako animačné podujatia (besedy, výstavy, festivaly, podujatia 
regionálneho charakteru, ako napr.: jarmoky) sú oprávneným 
výdavkom MAS za nasledovných podmienok: Ak je regionálne podujatie 
organizované treťou stranou, vlastný stánok MAS na takomto podujatí 
regionálneho charakteru je oprávneným výdavkom.  

4. Je oprávneným výdavkom v rámci jarmoku zaplatenie odmeny 
regionálnym výrobcom za propagáciu územia MAS a regionálnej značky? 

V prípade, ak si MAS v rámci regionálneho podujatia prenajme napr.: 
remeselníkov s cieľom prezentácie výrobkov z územia MAS, 
oprávneným výdavkom pre MAS je prenájom priestorov, účasť pre 
prezentáciu výrobkov remeselníka. V prípade, ak by remeselník v rámci 
prezentácie MAS predával svoje výrobky na podujatí regionálneho 
charakteru v tomto prípade je napr.: prenájom priestorov, účasť, a pod 



pre MAS neoprávneným výdavkom.  

5. Je oprávneným výdavkom v rámci informačných akcií alebo iných 
propagačných akcií zaplatenie odmeny účinkujúcim v rámci programu 
(napríklad vystúpenie folklórneho súboru, umelca a pod.)? Môže byť 
uvedený umelec aj mimo územia MAS? 

Pre MAS je oprávneným výdavkom honorár, napr.: speváckemu zboru. 
Honoráre sú prípustné v maximálnej sadzbe 40 EUR/deň/osoba, v 
prípade 3 a viac osôb (skupina, súbor a pod.) 150 EUR/deň. 
Pravidlá oprávnenosti neriešia osobu účinkujúcich v rámci programu 
informačných a propagačných akcií. 

6. Chcem sa informovať, či podľa bodu 7.6 Príručky pre žiadateľa o 
poskytnutie NFP z PRV  a IROP Verzia 1.2 , sú finančné limity  uvedené 
bez DPH alebo s DPH? 

Maximálne finančné limity vybraných oprávnených výdavkov sú bez 
DPH. 
 

 

Verejné obstarávanie/obstarávanie 

P.č. Otázka Odpoveď 
1. Žiadateľ má ukončené VO, ale nemá v ňom zahrnutý sociálny aspekt. 

Môže použiť uvedené VO vo výzvach, ktoré si vyhlasuje MAS 
/podopatrenie 7.2 a 7.4/? 

Ako jeden z nástrojov, ktoré majú prispieť k inklúzii marginalizovaných 
skupín obyvateľstva, je uplatnenie sociálneho aspektu pri verejnom 
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). 

2. Aké povinnosti má žiadateľ vo vzťahu k VO (termíny, stav 
rozpracovanosti)?   

Nejednoznačne formulovaná otázka. 
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.  



3. Obec, ako žiadateľ o NFP, má záujem v rámci oprávnených činností 
(Podopatrenie 7.4) napr. o rekonštrukciu amfiteátru. Pripraví si projekt 
na danú činnosť a uskutoční VO na zabezpečenie materiálu týkajúceho sa 
rekonštrukcie.  Stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie však obec 
zabezpečí prostredníctvom interných zamestnancov obce, ktorý danú 
činnosť budú vykonávať len v pracovnom vzťahu k obci, čiže sa táto 
pracovná činnosť nebude nárokovať v rámci projektu. Je možné takto 
uskutočniť projekt? (t.j. výdavky nárokované v rámci projektu budú len 
výdavky, ktoré boli vysúťažené v rámci VO - stavebný materiál, materiál 
na rekonštrukciu. Samotná stavebná činnosť rekonštrukcie nebude 
nárokovaná v rámci projektu, nakoľko bude vykonaná pracovníkmi obce, 
čiže financovaná z rozpočtu obce).  

Žiadateľ je povinný mať ku dňu predloženia ŽoNFP ukončené verejné 
obstarávanie. Suma finančných prostriedkov z verejných zdrojov 
požadovaná vo formulári ŽoNFP v deň jej predloženia na MAS je 
konečná a nie je možné ju v rámci procesu spracovávania dodatočne 
zvyšovať. Neoprávnené výdavky je žiadateľ povinný z požadovanej 
sumy odčleniť. 
Prijímateľ musí zdokladovať realizáciu celého projektu (vrátane časti 
neoprávnených výdavkov) a výsledok projektu  - pri kontrole na mieste, 
kontrole žiadosti o platbu a pod. 
 

4. 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 Odpoveď 
1. 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? 

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. 

2. MAS  má záujem vyhlásiť Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na 
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 

Nejde o konflikt záujmov. 
 
 



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). 

3. 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. Je 
potenciálny žiadateľ (subjekt A) v konflikte záujmov vo konkrétnej výzve 
vzhľadom na uvedený vzťah k pracovníkovi kancelárie MAS? 

Potenciálny žiadateľ nie je v konflikte záujmov, pretože uvedený 
pracovník kancelárie MAS je vylúčený z činností podľa 6.10.1. bodu 3 
Príručky pre prijímateľa NFP z PRV SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. 
Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER. Vykonávaním 
týchto činností je zrejme poverený iný pracovník kancelárie MAS, pri 
ktorom je potrebné tiež skúmať potenciálny konflikt záujmov 
k žiadateľom/prijímateľom NFP. 
 

4. Do výzvy na odborných hodnotiteľov MAS sa chcú zapojiť aj projektoví 
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? 

Ide o konflikt záujmov.      

 

 

 

 

 



Iné 

P.č. Otázka Odpoveď 
1. Register trestov musí žiadateľ priložiť? 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 



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. 

2. Prostredníctvom MAS v podopatreniach 7.2 a 7. 4 môže žiadateľ podať 
max. 1 ŽoNFP, v ktorej môže kombinovať viaceré aktivity.  (V „bežnom“ 
PRV bol stanovený počet max. 2 ŽoNFP a možná kombinácia aktivít.) 

Každá výzva má svoje vlastné pravidlá a žiadateľ postupuje v súlade 
s pravidlami a podmienkami stanovenými v konkrétnej výzve vyhlásenej 
MAS. 
 

3. 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? 

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. 

4. 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.   

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 2014-
2020. 
 

5. Môže obec začať s realizáciou projektu aj pred vyhlásením výzvy na 
predkladanie ŽoNFP? 

Nie.  

6. Môže obec začať s realizáciou projektu aj pred podaním žiadosti o NFP? Nie. 

7. Môže obec začať s realizáciou projektu aj pred podpisom zmluvy o NFP?  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 



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. 

8. Je potrebné doložiť k ŽoNFP právoplatné stavebné povolenie? 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. 

 




