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I. DÁTUM VYDANIA, CIEĽ A PRÁVNY ZÁKLAD AKTUALIZÁCIE 

Dátum vydania aktualizácie č. 1:  06.12.2016 

Cieľom Aktualizácie č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov č. IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 (ďalej len 
„aktualizácia“) je zabezpečenie optimalizácie výzvy a prepojenia medzi textom výzvy a vybraných príloh. Zároveň je cieľom 
aktualizácie vykonať formálne úpravy a opravy v texte výzvy a vybraných príloh.  

Cieľom aktualizácie je konkrétne:  

1. v texte výzvy: 
a) doplniť vysvetľujúci text stručného popisu podmienky oprávnenosti č. 16 – Podmienka, že výdavky projektu 

sú oprávnené, 
b) upraviť vysvetľujúci text stručného popisu podmienky oprávnenosti č. 16 – Podmienka, že projekt je 

realizovaný na oprávnenom území, 
c) upraviť vysvetľujúci text stručného popisu podmienky oprávnenosti č. 27 - Podmienka zamedzenia 

duplicitného financovania. 

2. Upraviť prílohu č. 1 výzvy „Formulár projektového zámeru“ 

3. Upraviť v rámci prílohy č. 2 výzvy ,,Formuláre k projektovému zámeru“ prílohu č. 4 k projektovému zámeru Opis 
projektu,   

4. Upraviť a spresniť prílohu č. 3 výzvy Príručka pre žiadateľa a v rámci nej vykonať úpravy:  
a) kapitoly č. 2.9 Podmienky poskytnutia príspevku a forma ich overenia, 3.1.1 Nástroje na zacielenie podpory 

IROP pri dvojkolovom procese výberu projektov, 3.2.1 Spôsob predkladania PZ, 3.3.1 Spôsob predkladania 
ŽoNFP, 4.1.1 Administratívne overenie PZ, 4.1.2 Posúdenie projektových zámerov, 4.1.3 Vydanie 
hodnotiacej správy (vyhodnotenie výzvy na predkladanie PZ), 4.2 Postup schvaľovania ŽoNFP, 4.2.1 
Administratívne overenie ŽoNFP, 4.2.3 Výber ŽoNFP, 4.5.4 Preskúmanie oznámenia o zastavení 
posudzovania PZ, 5. Informácia o horizontálnych princípoch,   

b) prílohy č. 1, prílohy č. 2.a Pravidlá oprávnenosti výdavkov IROP, prílohy č. 3.b Súhrnné čestné vyhlásenie 
k ŽoNFP, prílohy č. 3.c Súhrnné čestné vyhlásenie k PZ a prílohy č.3.f.1 Rozpočet projektu. 

Zmeny v prílohe č. 3 výzvy sú uvedené v Príručka pre žiadateľa IROP verzia 1.5. Odo dňa účinnosti tejto 
aktualizácie sa k tejto výzve na predkladanie projektových zámerov uplatňuje Príručka pre žiadateľa IROP verzia 
1.5, pokiaľ v tejto aktualizácii nie je uvedené inak. 

5. Upraviť a spresniť prílohu č. 5 výzvy Zoznam oprávnených výdavkov 

6. Odstrániť chyby v písaní v texte výzvy a v prílohách výzvy.  

Touto aktualizáciou Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj “IROP“) v súlade s ustanovením § 
17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“) mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k 
podstatnej zmene podmienok oprávnenosti.  

Dátum uzavretia výzvy na predkladanie projektových zámerov sa v súlade s § 17 ods. 6 zákona o príspevku z EŠIF 
predlžuje o 7 pracovných dní, t.j. dátum uzavretia výzvy je 19. januára 2017. 

 
II. ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN  

1. Zmeny v texte výzvy 

a) Aktualizáciou sa v texte výzvy dopĺňa stručný popis k podmienke oprávnenosti č. 15 Podmienka, že výdavky projektu 
sú oprávnené. 

Zdôvodnenie zmeny: V predmetnej podmienke oprávnenosti sa dopĺňa informácia k oprávnenosti výdavkov pre projekty 
generujúce príjem počas realizácie projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 mil. EUR. V 
prípade tejto zmeny nejde o zmenu podmienky oprávnenosti, ale o zosúladenie s povinnosťami vyplývajúcim z čl. 65 ods. 8 
všeobecného nariadenia. 

b) Aktualizáciou sa v texte výzvy dopĺňa stručný popis k podmienke oprávnenosti č. 16 Podmienka, že projekt je 
realizovaný na oprávnenom území.  

Zdôvodnenie zmeny: V zmysle predmetnej podmienky oprávnenosti je doplnený odkaz na ďalšie časti výzvy, kde sú bližšie 
špecifikované podmienky územnej oprávnenosti výdavkov. V prípade tejto zmeny nejde o zmenu podmienky oprávnenosti, 
ale o doplnenie a prepojenie textu podmienky v súlade s podmienkami územnej koncentrácie príspevkov z IROP. 



   

 
 

c) Aktualizáciou sa v texte výzvy formálne upravuje stručný popis k podmienke oprávnenosti č. 27 Podmienka 
zamedzenia duplicitného financovania.  

Zdôvodnenie zmeny: V zmysle predmetnej podmienky oprávnenosti sú oprávnenými výdavkami tie, na ktoré v minulosti 
neboli poskytnuté finančné prostriedky z verejných zdrojov ani z Recyklačného fondu. V prípade tejto zmeny nejde o zmenu 
podmienky oprávnenosti, ale o spresnenie textu podmienky v súlade s podmienkami oprávnenosti výdavkov z EŠIF.  
Ponechanie pôvodného textu v stručnom popise podmienky oprávnenosti by mohlo pôsobiť zavádzajúco. 

 

2. Zmeny v prílohe č. 1 výzvy 

Aktualizáciou sa v prílohe č. 1 výzvy Formulár projektového zámeru v časti 14 Zoznam povinných príloh 
k projektovému zámeru upravuje forma predkladania prílohy preukazujúcej splnenie podmienky overenia č. 15 a 21, 
dopĺňa sa popis v podmienke overenia č. 33 a v časti 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa sa upravuje text poznámok pod 
čiarou č. 20 a 21. 

Zdôvodnenie zmeny: V prípade tejto zmeny ide v podmienke overenia č. 15 a 21 o zmenu formy predkladania podkladov 
k rozpočtu projektu a k vysporiadaniu majetkovo-právnych vzťahov a povoleniam na realizáciu stavby. Keďže pôvodne 
vyžadované prílohy (podklady k rozpočtu projektu, projektová dokumentácia stavby) boli vzhľadom na rôznorodosť stavu 
prípravy projektovej dokumentácie a pripravenosti projektu na realizáciu nekonzistentné, RO IROP rozhodol 
o zjednodušenom preukazovaní uvedených podmienok oprávnenosti, čím sa dosiahne zhoda vo všetkých PZ. Zmena súvisí 
so zmenou vykonanou v príručke pre žiadateľa kap. 2.9 bod 16 a 24, časť Projektový zámer. V podmienke overenia č. 33 sa 
formálne dopĺňa text prílohy. V poznámkach pod čiarou sa dopĺňajú ustanovenia v prípade nerelevantnosti príslušnej časti 
čestného vyhlásenia. 

 

3. Zmeny v prílohe č. 2 výzvy 

Aktualizáciou sa v prílohe č. 2 výzvy Opis projektu odstraňuje časť textu v druhom odstavci Analýzy potreby 
navýšenia kapacít v materskej škole.  

Zdôvodnenie zmeny: V prípade tejto zmeny ide o úpravu textu v súlade s aplikačnou praxou preukazovania/zisťovania 
existujúcich kapacít v iných zariadeniach. V  zmysle predmetnej zmeny sa odstráni objektívna nemožnosť preukazovania 
existujúcich kapacít v iných materských školách tak, ako bolo uvedené v pôvodnom texte. 

 

4. Zmeny v prílohe č. 3 výzvy 

a) Aktualizáciou sa upravujú kapitoly 2.9, 3.1.1, 3.2.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.5.4 a 5 Príručky pre žiadateľa. V kapitole 2.9 
sa upravujú podmienky predkladania povinných príloh k PZ a ŽoNFP. V kapitole 3.1.1 sa dopĺňa text k MCA 
presunom textu z kapitoly 4.1.2 a dopĺňajú sa odkazy na podmienky poskytnutia príspevku vo výzve na predkladanie 
ŽoNFP. V kapitole 3.2.1 sa odstraňuje povinnosť predloženia kópie PZ a jeho príloh. V kapitole 4.1.1 sa spresňujú 
postupy administratívneho overenia projektového zámeru. Z kapitoly 4.1.2 sa presúva text k MCA do kapitoly 3.1.1. 
V kapitole 4.1.3 sa bližšie špecifikujú postupy pre vydanie hodnotiacej správy projektového zámeru. Vkladá sa nová 
kapitola 4.5.4, v ktorej sa stanovujú postupy odvolania voči zastaveniu posudzovania projektového zámeru. 
V kapitole 5 sa mení webové sídlo gestora HP UR. Ostatné kapitoly 3.3.1, 4.2, 4.2.1 a 4.2.3 sa vzťahujú na konanie 
o ŽoNFP. 

Zdôvodnenie zmeny: V zmysle predmetnej zmeny sa zjednocujú a upravujú podmienky predkladania povinných príloh 
k projektovému zámeru, logicky sa upravuje a zosúlaďuje text k nástrojom na zacielenie podpory IROP pri dvojkolovom 
procese výberu projektov, spresňujú sa postupy pre administratívne overenie PZ a pre vydávanie hodnotiacich správ PZ 
a dopĺňajú sa postupy odvolania voči zastaveniu posudzovania PZ.  Cieľom uvedených zmien je sprehľadnenie postupov 
posudzovania PZ a ich následná súslednosť na výzvu na predkladanie ŽoNFP. 

b) Aktualizáciou sa upravujú prílohy č. 1, 2.a, 3.b, 3.c a 3.f.1. V prílohe č. 1 sa dopĺňajú Iné údaje. V prílohe č. 2.a 
upravuje text v súvislosti s aktualizáciou Metodického pokynu CKO č. 6 a dopĺňa sa preukazovanie hospodárnosti 
výdavkov.  V prílohe č. 3.b  a 3.c sa zosúlaďuje text čestného vyhlásenia s úpravou podmienky 
oprávnenosti/podmienky poskytnutia príspevku k zákazu duplicitného financovania. Príloha č. č.3.f.1 sa v hárku 
„Zdroj“ zosúlaďuje s textom príručky pre žiadateľa uvedeným v kapitole 2.9 bod 16 a upravuje sa text pod tabuľkou 
rozpočtu projektu. 

Zdôvodnenie zmeny: V zmysle predmetnej zmeny sa na základe požiadavky gestora HP Rovnosť mužov a žien 
a Nediskriminácia dopĺňajú v prílohe č. 1 dopĺňajú  Iné údaje. Zároveň sa zosúlaďujú prílohy k príručke pre žiadateľa 
s upravenými podmienkami oprávnenosti PZ a povinnými prílohami k PZ.   



   

 
 
 

5. Zmeny v prílohe č. 5 výzvy 

Aktualizáciou sa zo zoznamu oprávnených výdavkov odstraňuje skupina výdavkov 112 Zásoby.  

Zdôvodnenie zmeny: V zmysle predmetnej zmeny sa v súlade s prílohou č. 12.37 dokumentu IROP zo zoznamu 
oprávnených výdavkov odstraňuje skupina výdavkov 112 Zásoby.  

 

6. Odstrániť chyby v písaní v texte výzvy a v prílohách výzvy  

Aktualizáciou sa v texte výzvy a v prílohách výzvy upravujú chybné odkazy na prílohy výzvy, chyby v písaní, počítaní 
a iné zjavné nesprávnosti  

Zdôvodnenie zmeny: Odstránenie formálnych chýb, znenie a obsah podmienky oprávnenosti ostáva bezo zmeny resp. 
v zmysle tejto aktualizácie. 

 
 

III. DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU 

Touto aktualizáciou sa menia dokumenty uvedené v časti I. Cieľ aktualizácie a právny základ. Ostatné dokumenty 
zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bezo zmeny.  

Úplné znenie dokumentov dotknutých zmenou vo forme so sledovaním vykonaných zmien (s výnimkou dokumentov vo 
formáte xls./xlsx., kde je zverejnené nové znenie dokumentov v úplnom znení bez sledovania zmien) je zverejnené na 
webovom sídle www.mpsr.sk. Zmenené dokumenty majú označenie „Názov dokumentu_aktualizacia 1“, Príručka pre 
žiadateľa IROP sa zároveň označuje ako verzia 1.5. 

 

 
IV. ÚČINNOSŤ ZMIEN  A DOPAD NA PREDLOŽENÉ PROJEKTOVÉ ZÁMERY 

Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 6. decembra 2016. 

Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky PZ predložené v rámci  tejto výzvy na predkladanie PZ. 

Zmeny vykonané  aktualizáciou sa vzťahujú aj na PZ, ktoré sú doručené na RO/SO1 pred nadobudnutím účinnosti tejto 
aktualizácie. RO/SO umožní žiadateľom, ktorých PZ bol doručený na RO/SO, zmeniť PZ. RO/SO písomne informuje 
žiadateľa o možnosti a potrebnom rozsahu zmeny/doplnenia PZ za účelom jeho zosúladenia so zmenami vykonanými 
aktualizáciou. Lehota na zmenu alebo doplnenie PZ je do termínu ukončenia výzvy na predkladanie PZ. V prípade 
nedoručenia zmeneného PZ sa projektový zámer považuje za doručený v zmysle pôvodných podmienok výzvy, pričom skôr 
doručený PZ nie je touto zmenou výzvy dotknutý. 

V súlade s § 17 ods. 6 zákona o príspevku z EŠIF sa dĺžka trvania výzvy predlžuje o 7 pracovných dní, t.j. dátum 
uzavretia výzvy uvedený v časti 1.2 Doba trvania výzvy na predkladanie projektových zámerov sa ruší a nahrádza sa 
dátumom 19. 01. 2017. 

 

                                                           
1
 Doručením PZ sa rozumie jeho doručením spôsobom a za podmienok uvedených v časti 1.6 výzvy na predkladanie PZ. 

http://www.mpsr.sk/

