
 

                                                                                                                       
 

                                                                           
 

 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

ako Vykonávateľ časti Plánu obnovy a odolnosti 

 

 

OZNAMUJE 
 

v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov  

mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti SR  

 

 
Názov výzvy:  Výzva pre žiadateľov rozvojových projektov transformácie regiónu  Národného parku 

Muránska Planina a Národného parku Poloniny  

Kód Výzvy:  05I01-18-V01 a 05I01-18-V02 

Komponent: 5 Adaptácia na zmenu klímy 

Investícia:  1 Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na zadržiavanie vody,  

    ochranu prírody a rozvoj biodiverzity    

 

 

ZMENU Č. 2 VÝZVY 

 

 

 

 

 

 

 

 
schválil: 
Ján Budaj 

minister životného prostredia Slovenskej republiky 

 

V Bratislave dňa: 28.06.2022 
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Predmet zmeny 

Predmetom zmeny je aktualizácia uzávierky Výzvy zo dňa 14.6.2022 na 8.7.2022. 

 

Predmetom ďalších zmien je aktualizácia časti 3.5.4 Výzvy „Merateľné ukazovatele“. 
Vykonávateľ dopĺňa vysvetlenie k ukazovateľom, resp. dopĺňa vysvetlenie k udržateľnosti 
pracovných miest, aby mali žiadatelia už v čase príprave žiadostí o poskytnutie 
prostriedkov mechanizmu k dispozícii jasné pravidlá pre udržateľnosť pracovných miest.   
Vykonávateľ zároveň ruší povinné sledovanie ukazovateľov uvedených v tejto časti výzvy.   

 

V nadväznosti na túto zmenu je zmena v Prílohe č. 4 Výzvy „Príručka pre žiadateľa“, kde sa 
mení v časti 4. PODMIENKY POSKYTNUTIA PROSTRIEDKOV - Spôsob preukázania 
splnenia podmienky poskytnutia prostriedkov v bode 4.1.3 a 5 „Kritériá hodnotenia žiadostí 
o mechanizmus“. 

 

Dopĺňa sa vysvetlenie k časti 5 Kritéria hodnotenia žiadosti o mechanizmus, v Príručke pre 

žiadateľa. Vykonávateľ dopĺňa len ako poznámku pod čiarou vysvetlenie, že pracovné 

miesta budú hodnotené prostredníctvom FTE koeficientu.  

V Príručke pre žiadateľa: 

-  sa upravuje číslo prílohy č. 7 na prílohu č. 3 v textovej časti, 
-  vypúšťa sa nerelevantný text k prílohe č. 6, ktorá nie je súčasťou príručky 

pre žiadateľa, 
- dopĺňa sa odkaz na prílohu č. 4 v textovej časti, 
- dopĺňa sa Príloha č. 2D - Vzor zápisnice z vyhodnotenia ponúk. 

 

Dopĺňa sa  Bod 15 do Príručky pre žiadateľa, ktorý stanovuje pravidlá pri nenaplnení 

merateľných ukazovateľov a v nadväznosti na túto zmenu sa upravuje aj bod v čl. 12 ods. 

5 e) vo Všeobecných zmluvných podmienkach Prílohy č. 1 výzvy. 

 
Mení sa Príloha č. 3 Výzvy – rozpočet projektu oprava hárku F1 rozpočtu V upravenom 
formulári je uvedený prepočet hodinovej mzdy cez počet človeko-hodín za celé trvanie 
projektu v hárku F1. 
 
Dopĺňa sa  formulár - Príloha č. 2 Výzvy Formulár Žiadosti o poskytnutie prostriedkov 

mechanizmu Muráň a Poloniny. Príloha č. 9 Vzor – Vyjadrenie príslušnej správy NP 

k rozsahu vplyvov projektu na územia NATURA 2000, Príloha č. 10  Kontrolné zoznamy pre 

zhodnotenie DNSH. 

 

 

1.  

Pôvodné znenie 

Výzvy, časti 1.2 

„Trvanie výzvy 

1.2 Trvanie výzvy 

 Dátum vyhlásenia výzvy:14. 4. 2022 

 Dátum uzavretia výzvy: 01. 07. 2022 

 

Aktualizované znenie 

Výzvy, časti 1.2 

„Trvanie výzvy 

1.2 Trvanie výzvy 

 Dátum vyhlásenia výzvy:14. 04. 2022 

 Dátum uzavretia výzvy: 08. 07. 2022 

 

Zdôvodnenie zmeny 
V súvislosti s vyššie popísanými zmenami a doplneniami, Vás týmto zároveň 
žiadame o predĺženie termínu uzavretia výzvy. Pôvodný termín 14.06.2022 žiadame 
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predĺžiť na 08.07.2022. Uvedené je z pohľadu Vykonávateľa nevyhnutné 
v prospech žiadateľov, nakoľko zverejnenie schválených zmien na web stránke 
vykonávateľa bude v čase tesne pred pôvodným termínom ukončenia 
predkladania žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu. Časový priestor 
nevyhnutný na zapracovanie zmien do žiadostí o poskytnutie mechanizmu je 
v prípade schválenia posunutia termínu predkladania žiadostí o poskytnutie 
mechanizmu dostatočný na zapracovanie všetkých zmien vyplývajúcich zo Zmeny 
č. 2 Výzvy.    

 

2. 

Pôvodné znenie 

Výzvy, časti 3.5.4 

„Merateľné 

ukazovatele“ 

Zoznam povinne sledovaných merateľných ukazovateľov:  

 Počet vytvorených pracovných miest  

 Počet pracovníkov, ktorí sú platení v rámci projektu 

 Počet vytvorených pracovných miest mimo projektu (tie, ktoré vznikli v súvislosti 
s realizáciou projektu alebo po jeho realizácii a nevznikli by, ak by sa projekt 
nerealizoval)  

 

Aktualizované znenie 

Výzvy, časti 3.5.4 

„Merateľné 

ukazovatele“ 

Zoznam  sledovaných merateľných ukazovateľov:  

 Počet vytvorených pracovných miest  

 Počet pracovníkov, ktorí sú platení v rámci projektu1 

 Počet vytvorených pracovných miest mimo projektu (tie, ktoré vznikli v súvislosti 
s realizáciou projektu alebo po jeho realizácii a nevznikli by, ak by sa projekt 
nerealizoval) 

 

Zdôvodnenie zmeny Dôvodom zmeny, resp. doplnenia je jasné zadefinovanie obdobia udržateľnosti pre 

pracovné miesta. A fakt, že dané ukazovatele nebudeme sledovať povinne, 

nakoľko žiadatelia ich nemusia vo svojej žiadosti uviesť ako povinné ukazovatele.  

 

3.  

Pôvodné znenie 

Príručky, časti 5. 

Kritéria hodnotenia 

žiadosti o 

mechanizmus  

Názov kritéria: Kritérium vytvorenia a/alebo podpory vzniku pracovných 

príležitostí:  

 
V tomto kritériu sa hodnotia dva parametre:  

1. počet novovytvorených pracovných miest priamo v projekte  
2. potenciál podporiť vznik pracovných miest po skončení projektu,  

hlavne v sektore prírodného turizmu prírode blízkeho obhospodarovania lesa a 
nadväzujúcich činností, ktoré budú vytvorené buď priamo alebo vytvorením podmienok, 
resp. zázemia pre pracovníkov 

Nové znenie Príručky, 

časti 5. Kritéria 

Názov kritéria: Kritérium vytvorenia a/alebo podpory vzniku pracovných 

príležitostí:  

 

                                                           
1Povinné obdobie udržateľnosti pracovného miesta, ktoré je špecifickým cieľom projektu je jeden rok po ukončení realizácie projektu. V prípade, 
ak je pracovné miesto hlavným cieľom projektu, prijímateľ je povinný udržať dosiahnutý Cieľ Projektu počas celej Doby udržateľnosti Projektu 
a to 5 rokov. Na pracovné miesta, vytvorené na dobu realizácie projektu, prípadne ktoré priamo súvisia s administráciou projektu, sa nevzťahuje 
udržateľnosť.  
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hodnotenia žiadosti o 

mechanizmus  

V tomto kritériu sa hodnotia dva parametre:  
1. počet novovytvorených pracovných miest priamo v projekte2 
2. potenciál podporiť vznik pracovných miest po skončení projektu,  

hlavne v sektore prírodného turizmu prírode blízkeho obhospodarovania lesa 
a nadväzujúcich činností, ktoré budú vytvorené buď priamo alebo vytvorením 
podmienok, resp. zázemia pre pracovníkov 

 

  

 

 

 

Zdôvodnenie zmien a 

doplnení 

Dôvodom vyššie popísanej zmeny je fakt, že žiadateľ môže vytvoriť pracovné 

miesto, ktoré môže mať skrátený úväzok, nemusí ísť o pracovné miesto na TPP. 

Využitie FTE koeficientu zohľadní pri bodovaní za novovytvorené pracovné miesta 

aj takéto čiastkové úväzky.   

 

 

4. 

Pôvodné znenie 

Príručky pre 

žiadateľa, bod 4 časť 

4.1.3:  

Spôsob preukázania splnenia podmienky poskytnutia prostriedkov 

Formulár žiadosti o prostriedky, časť „Čestné vyhlásenie žiadateľa“ a Prílohy 
žiadosti o prostriedky. 
1. V prípade organizácií, pri ktorých práva a povinnosti zmluvných vzťahov 
štatutárnych orgánov, resp. spôsob vymenovania upravuje osobitný predpis 
(zákon o výkone prác vo verejnom záujme, zákon č. 180/2014 Z. z. 
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov) žiadateľ nepredkladá žiadnu osobitnú prílohu na 
preukázanie splnenia tejto PPP. V tabuľke v časti „Čestné vyhlásenie žiadateľa“, 
čestne vyhlasuje, že spĺňa podmienky poskytnutia prostriedkov uvedené vo výzve. 
2. v prípade organizácie, ktorá nemá právnu subjektivitu a žiadosť o prostriedky 
bude v mene žiadateľa predkladať a žiadateľa zastupovať osoba oprávnená konať 
v mene organizácie alebo štatutárny orgán žiadateľa bude v konaní zastupovať 
tretia osoba, žiadateľ preukazuje splnenie tejto PPP nasledovne: 
žiadateľ v rámci prílohy žiadosti o prostriedky predkladá výpis z registra trestov 
(výpis nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia žiadosti o prostriedky). 

 

Aktualizované znenie 

Príručky pre 

žiadateľa, bod 4 časť 

4.1.3: 

Spôsob preukázania splnenia podmienky poskytnutia prostriedkov 

Formulár žiadosti o prostriedky, časť „Čestné vyhlásenie žiadateľa“ a Prílohy 
žiadosti o prostriedky.  
V prípade organizácií, pri ktorých práva a povinnosti zmluvných vzťahov 
štatutárnych orgánov, resp. spôsob vymenovania upravuje osobitný predpis 
(zákon o výkone prác vo verejnom záujme, zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov) žiadateľ nepredkladá žiadnu osobitnú prílohu na 
preukázanie splnenia tejto PPP. V tabuľke v časti „Čestné vyhlásenie žiadateľa“, 
čestne vyhlasuje, že spĺňa podmienky poskytnutia prostriedkov uvedené vo výzve. 

 

                                                           
2 Počet pracovných miest sa vypočíta na základe uplatnenia FTE (full time equivalent) 
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Zdôvodnenie zmeny Dôvodom zmeny je fakt, že medzi oprávnenými subjektami nie sú subjekty, ktoré 

nemajú právnu subjektivitu.  

 

5. 

Pôvodné znenie 

Príručky pre 

žiadateľa, bod 4 časť 

4.1.3:  

Spôsob overenia splnenia podmienky poskytnutia prostriedkov 

Spôsob overenia tejto PPP závisí od spôsobu preukázania splnenie PPP 

uvedeného vyššie. 

1. V prípade bodu 1 Vykonávateľ overuje splnenie podmienky na základe 

čestného vyhlásenia vo formulári žiadosti o prostriedky.  

2. V prípade bodu 2 vykonávateľ overí splnenie tejto podmienky z výpisu registra 

trestov predloženého žiadateľom. V prípade, že Vykonávateľ nebude disponovať 

výpisom z registra trestov zo strany žiadateľa, Vykonávateľ vyzve žiadateľa na 

predloženie scanu výpisu z registra trestov, ktorý nie je starší ako 30 dní ku dňu 

doplnenia žiadosti o prostriedky.  

 

Aktualizované znenie 

Príručky pre 

prijímateľa, bod 4 

časť 4.1.3: 

Spôsob overenia splnenia podmienky poskytnutia prostriedkov 

Spôsob overenia tejto PPP závisí od spôsobu preukázania splnenie PPP 

uvedeného vyššie. 

Vykonávateľ overuje splnenie podmienky na základe čestného vyhlásenia vo 

formulári žiadosti o prostriedky. 

 

Zdôvodnenie zmeny Po úprave predchádzajúceho bodu – zmena č. 4, nedôjde k situácii, kedy bude 

nutné overovať podmienky podľa bodu 2.  

 

 

6.  

Pôvodné znenie 

Príručky pre 

žiadateľa, bod 4 časť 

4.1.3:  

Termín overenia splnenia podmienky poskytnutia prostriedkov 

Vykonávateľ overuje splnenie tejto podmienky poskytnutia prostriedkov v rámci 

posudzovania žiadosti o prostriedky, pričom má právo overovať splnenie tejto 

podmienky opakovane, a to až do momentu ukončenia platnosti a účinnosti 

zmluvy o poskytnutí PM, ak právny dokument, na ktorý sa zmluva o poskytnutí PM 

odvoláva, neustanovuje inak. 

V prípade, ak dôjde po predložení žiadosti o prostriedky k zmene štatutárneho 

orgánu alebo osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa, je potrebné túto zmenu 

písomne oznámiť a pre relevantné osoby definované v bode 2 spôsobu 

preukázania splnenia PPP doplniť výpis z registra trestov. 

 

Aktualizované znenie 

Príručky pre 

prijímateľa, bod 4 

časť 4.1.3: 

Termín overenia splnenia podmienky poskytnutia prostriedkov 

Vykonávateľ overuje splnenie tejto podmienky poskytnutia prostriedkov v rámci 

posudzovania žiadosti o prostriedky, pričom má právo overovať splnenie tejto 

podmienky opakovane, a to až do momentu ukončenia platnosti a účinnosti 

zmluvy o poskytnutí PM, ak právny dokument, na ktorý sa zmluva o poskytnutí PM 

odvoláva, neustanovuje inak. 

V prípade, ak dôjde po predložení žiadosti o prostriedky k zmene štatutárneho 

orgánu alebo osoby oprávnenej konať v mene žiadateľa, je potrebné túto zmenu 

písomne oznámiť. 
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Zdôvodnenie zmeny Po úprave predchádzajúceho bodu – zmena č. 4, nedôjde k situácii, kedy bude 

nutné overovať podmienky podľa bodu 2.  

 

7.  

 

 

Zdôvodnenie zmeny 
Daný formulár bol upravený z dôvodu nesprávne uvedených sadzieb a prepočtu 
v hárku F1 daného formulára.  

 

 

8.  

 

Zdôvodnenie zmeny Dôvodom zmeny – doplnenia predmetného formulára je záujem Vykonávateľa 

uľahčiť spracovanie žiadosti. Doplnenie formulára reaguje na požiadavky 

žiadateľov a Správy Národných parkov Muráň a Poloniny.  

 

 

9.  

 

Zdôvodnenie zmeny Dôvodom zmeny – je doplnenie predmetného dokumentu, ktoré má za úlohu 

uľahčiť prípravu projektovej žiadosti.  

Pôvodné znenie 

formuláru Príloha č. 3 

Výzvy – rozpočet 

projektu 

V pôvodnom formulári bol uvedený prepočet hodinovej mzdy cez počet človeko-

dní za celé trvanie projektu v hárku F1. Ide o chybný prepočet.  

 

Aktualizované znenie 

formuláru Príloha č. 3 

Výzvy – rozpočet 

projektu 

V upravenom formulári je uvedený prepočet hodinovej mzdy cez počet človeko-
hodín za celé trvanie projektu v hárku F1. 

 

Doplnenie formuláru 

Príloha č. 2 Výzvy 

Formulár Žiadosti 

o poskytnutie 

prostriedkov 

mechanizmu Muráň 

a Poloniny 

Do spomínaného formulára boli doplnené nasledovné Prílohy: 
  

 Príloha č. 9 Vzor – Vyjadrenie príslušnej správy NP k rozsahu vplyvov projektu 
na územia NATURA 2000 

 Príloha č. 10  Kontrolné zoznamy pre zhodnotenie DNSH 

 

Doplnenie Príručky 

pre žiadateľa 

 

Do spomínaného dokumentu boli doplnené nasledovné Prílohy: 
  

  Príloha č. 2D - Vzor zápisnice z vyhodnotenia ponúk 
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10. 

 

 

11. 

 

Doplnenie Príručky 

pre žiadateľa 

k nenaplneniu 

merateľných 

ukazovateľov 

V rámci dokumentu bol doplnený Bod 15, ktorý hovorí o pravidlách 
pri nenaplnení merateľných ukazovateľov.  
  

Zdôvodnenie zmeny 

 

Dôvodom zmeny je jasné stanovenie pravidiel pre žiadateľov, pri nenaplnení 

merateľných ukazovateľov, ktoré vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí prostriedkov 

mechanizmu (VZP čl. 2 bod 10  a čl. 12 bod 5 e)). 

Pôvodné znenie 

Všeobecných 

zmluvných 

podmienok Príloha č. 

1 Zmluvy o PPM v čl. 

12 bod 5 e) 

e) nesplní zmluvné povinnosti uvedené v článku 2 odsek 10 VZP. zmluvné strany 

dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. 

Zmluvnú pokutu je Vykonávateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za 

porušenie jednotlivej povinnosti podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo 

výške zmluvnej pokuty .... Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia 

porušenej povinnosti alebo do uplynutia účinnosti tých ustanovení Zmluvy, ku 

ktorým sa vzťahuje uloženie zmluvnej pokuty, maximálne však do výšky 

Prostriedkov mechanizmu uvedeného v článku 3 odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí 

prostriedkov mechanizmu. Vykonávateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu 

podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie 

povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy, ani nebolo odstúpené od 

Zmluvy a súčasne, ak Vykonávateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie 

povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú 

povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia 

ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy. Právo Vykonávateľa na 

náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej 

pokute. Vykonávateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie 

povinnosti podľa písmena e) tohto odseku zmluvnú pokutu vo výške ....% celkovej 

ceny práce osoby s minimálnou mzdou za každý neodpracovaný kalendárny 

mesiac a to za každú osobu uvedenú v Kladne posúdenej žiadosti o poskytnutie 

prostriedkov mechanizmu. 

Aktualizované znenie  

Všeobecných 

zmluvných 

podmienok Príloha č. 

1 Zmluvy o PPM v čl. 

12 bod 5 e) 

e) nesplní zmluvné povinnosti uvedené v článku 2 odsek 10 VZP.  

zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom 
zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Vykonávateľ oprávnený uplatniť voči 
Prijímateľovi za porušenie jednotlivej povinnosti podľa písmen a), b) c) 
alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty .... Eur (bude doplnené na 
základe konkrétneho aktuálneho prípadu, ktorý nastane) za každý, aj začatý, 
deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do uplynutia 
účinnosti tých ustanovení Zmluvy, ku ktorým sa vzťahuje uloženie zmluvnej 
pokuty, maximálne však do výšky Prostriedkov mechanizmu uvedeného 
v článku 3 odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. 
Vykonávateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej 
vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola 
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Zdôvodnenie zmeny 
Dôvodom zmeny je jasné stanovenie pravidiel sankčného mechanizmu pri 
nenaplnení merateľných ukazovateľov. Doplnenie výšky zmluvnej pokuty. 

 

12. 

 

 

Zdôvodnenie zmeny 
Dôvodom zmeny je neopodstatnená príloha Príručky pre žiadateľa. Bude súčasťou 
Príručky pre prijímateľa. 

 

13. 

uložená iná sankcia podľa Zmluvy, ani nebolo odstúpené od Zmluvy 
a súčasne, ak Vykonávateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie 
povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ 
uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá 
nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy. Právo 
Vykonávateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté 
ustanoveniami o zmluvnej pokute. Vykonávateľ je oprávnený uplatniť voči 
Prijímateľovi za porušenie povinnosti podľa písmena e) tohto odseku 
zmluvnú pokutu vo výške 100% celkovej ceny práce osoby s minimálnou 
mzdou za každý neodpracovaný kalendárny mesiac a to za každú osobu 
uvedenú v Kladne posúdenej žiadosti o poskytnutie prostriedkov 
mechanizmu. Cena práce za kalendárny mesiac (ako základ sankcie) pre 
zamestnanca, ktorý má byť zamestnaný po skončení projektu sa určí na 
základe ceny práce uvedenej v kladne posúdenej žiadosti. Ak v žiadosti nie 
je uvedená cena práce zamestnanca, tak pri uplatnení sankcií sa bude brať 
obvyklá cena práce na danú pozíciu uvedené vo všeobecne prístupných 
štatistických údajoch.   

Pôvodné znenie 

Príručky pre žiadateľa 

v bode 12.1 bod e) 

PERSONÁLNE 

VÝDAVKY 

e) mzdový list, výplatná páska – pre identifikáciu hrubej mzdy, odvodov, čistej 

mzdy a celkovej ceny práce. Odmeny, ktoré súvisia priamo s prácou na projekte a 

sú primerané vo vzťahu k hospodárnosti a efektívnosti, sú oprávnené. Uvedenú 

skutočnosť potvrdí predložením čestného vyhlásenia o oprávnenosti odmien 

zamestnancov súvisiacich s prácami na projekte (príloha č. 6 k Príručke). 

Vyplatené prostriedky zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, 

rekreáciu a zákonné náhrady mzdy sú oprávnené výdavky. Vyplatený sociálny 

fond a iné variabilné zložky, ktoré nie sú pre zamestnávateľa povinné v zmysle 

osobitných právnych predpisov, sú neoprávnené; 

Aktualizované znenie   

Príručky pre žiadateľa 

v bode 12.1 bod e) 

PERSONÁLNE 

VÝDAVKY  

e) mzdový list, výplatná páska – pre identifikáciu hrubej mzdy, odvodov, 
čistej mzdy a celkovej ceny práce. Odmeny, ktoré súvisia priamo s prácou 
na projekte a sú primerané vo vzťahu k hospodárnosti a efektívnosti, sú 
oprávnené. Vyplatené prostriedky zamestnávateľa na doplnkové 
dôchodkové sporenie, rekreáciu a zákonné náhrady mzdy sú oprávnené 
výdavky. Vyplatený sociálny fond a iné variabilné zložky, ktoré nie sú pre 
zamestnávateľa povinné v zmysle osobitných právnych predpisov, sú 
neoprávnené; 

Pôvodné znenie 

Príručky pre žiadateľa 

v bode 13  ods. 4 

Kontrolovaný subjekt je povinný poskytnúť kontrolnému orgánu maximálnu 

súčinnosť. Zároveň je povinný informovať Vykonávateľa o priebehu realizácie 

projektu v monitorovacej správe v predpísanej forme (Príloha č. 7 k Príručke), 
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Zdôvodnenie zmeny 
Dôvodom zmeny je chybné uvedenie čísla prílohy Príručky pre žiadateľa 
v pôvodnom znení (chyba v písaní). 

 

14. 

 

Kontrola realizácie 

projektu 

ktorú predkladá s každým zúčtovaním zálohovej platby a s každou žiadosťou 

o platbu, okrem žiadosti o zálohovú platbu. 

Aktualizované znenie    

Príručky pre žiadateľa 

v bode 13  ods. 4 

Kontrola realizácie 

projektu   

Kontrolovaný subjekt je povinný poskytnúť kontrolnému orgánu 
maximálnu súčinnosť. Zároveň je povinný informovať Vykonávateľa 
o priebehu realizácie projektu v monitorovacej správe v predpísanej forme 
(Príloha č. 3 k Príručke), ktorú predkladá s každým zúčtovaním zálohovej 
platby a s každou žiadosťou o platbu, okrem žiadosti o zálohovú platbu. 

Pôvodné znenie 

Príručky pre žiadateľa 

v bode  14.1 

POSTUPY VO 

VEREJNOM 

OBSTARÁVANÍ 

Obstarávateľ je povinný archivovať a zaslať vykonávateľovi na kontrolu 

nasledovné dokumenty:  

a) dokumentácia preukazujúca určenie PHZ, vrátane podpornej 

dokumentácie na základe ktorej bola stanovená, 

b) doklady o identifikovaní vybraných záujemcov, napr. cez webové 

rozhranie – cenníky, katalógy (ak relevantné), 

c) výzva na predkladanie ponúk, 

d) všetky predložené ponuky, 

e) záznam z prieskumu trhu, ktorý obsahuje aj zoznam oslovených alebo 

identifikovaných subjektov, zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku, 

f) podpísaná objednávka, resp. zmluva s úspešným uchádzačom,  

g) čestné vyhlásenia k neprítomnosti konfliktu záujmov, k úplnosti 

dokumentácie,  

h) ostatná relevantná dokumentácia súvisiaca s vyhlásením VO. 

 

Obstarávateľ je povinný archivovať a zaslať vykonávateľovi na kontrolu 

nasledovné dokumenty:  

a) dokumentácia preukazujúca určenie PHZ, vrátane podpornej 

dokumentácie na základe ktorej bola stanovená, 

b) výzva na predkladanie ponúk, 

c) všetky predložené ponuky, 

d) záznam z prieskumu trhu, ktorý obsahuje aj zoznam oslovených alebo 

identifikovaných subjektov, zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuku, 

e) podpísaná objednávka, resp. zmluva s úspešným uchádzačom,  

f) čestné vyhlásenia k neprítomnosti konfliktu záujmov, k úplnosti 

dokumentácie, 

g) ostatná relevantná dokumentácia súvisiaca s vyhlásením VO. 

Aktualizované znenie    

Príručky pre žiadateľa 

v bode 13  ods. 4 

Kontrola realizácie 

projektu   

Obstarávateľ je povinný archivovať a zaslať vykonávateľovi na kontrolu 

nasledovné dokumenty:  

a) dokumentácia preukazujúca určenie PHZ, vrátane podpornej 
dokumentácie na základe ktorej bola stanovená, 
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Zdôvodnenie zmeny 
Dôvodom zmeny je doplnenie informácie o prílohe č. 4 do textovej časti Príručky 
pre žiadateľa. V pôvodnom znení chýbal odkaz na danú prílohu. 

 

Aktualizáciou Výzvy nebude ovplyvnené posudzovanie predložených žiadostí o poskytnutie prostriedkov 

mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti. 

 

b) doklady o identifikovaní vybraných záujemcov, napr. cez webové 
rozhranie – cenníky, katalógy (ak relevantné), 

c) výzva na predkladanie ponúk, 

d) všetky predložené ponuky, 

e) záznam z prieskumu trhu, ktorý obsahuje aj zoznam oslovených alebo 
identifikovaných subjektov, zoznam uchádzačov, ktorí predložili 
ponuku, 

f) podpísaná objednávka, resp. zmluva s úspešným uchádzačom,  

g) čestné vyhlásenia k neprítomnosti konfliktu záujmov, k úplnosti 

dokumentácie, (vzor čestného vyhlásenia je uvedený v Prílohe č. 4 

tejto Príručky) 

h) ostatná relevantná dokumentácia súvisiaca s vyhlásením VO. 

 

Obstarávateľ je povinný archivovať a zaslať vykonávateľovi na kontrolu 

nasledovné dokumenty:  

a) dokumentácia preukazujúca určenie PHZ, vrátane podpornej 

dokumentácie na základe ktorej bola stanovená, 

b) výzva na predkladanie ponúk, 

c) všetky predložené ponuky, 

d) záznam z prieskumu trhu, ktorý obsahuje aj zoznam oslovených alebo 

identifikovaných subjektov, zoznam uchádzačov, ktorí predložili 

ponuku, 

e) podpísaná objednávka, resp. zmluva s úspešným uchádzačom,  

f) čestné vyhlásenia k neprítomnosti konfliktu záujmov, k úplnosti 

dokumentácie, (vzor čestného vyhlásenia je uvedený v Prílohe č. 4 

tejto Príručky) 

g) ostatná relevantná dokumentácia súvisiaca s vyhlásením VO. 

 


