Otázky a odpovede k podopatreniu 7.4 zverejnené k 11.07.2017
Otázka: V rámci aktuálnej výzvy c. 22/PRV/2017, konkrétne v rámci Aktivity c.1, kde sa okrem iného
píše: ...... investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej
infraštruktúry – napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk...... , môžeme
považovať za oprávnený projekt rekonštrukcie sociálnych zariadení a šatní futbalového štadiónu v
obci? asi chýba vo Vašej odpovedi slovo "oprávnené", no poprosím zároveň o doplnenie odpovede:
Mame to chápať tak, že keď hráči obecného futbalového klubu využívajú šatne a hygienické zaradenia
počas súťažných futbalových zápasov, tak je to oprávnená investícia?
Odpoveď: V zmysle znenia aktivity 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“ sú rekonštrukcie
sociálnych zariadení a šatni futbalového štadiónu v prípade, že ich využívanie je súvisiace s trávením
voľného času. Áno ide o oprávnenú investíciu v prípade, že ich využívanie je súvisiace s trávením voľného
času.
Otázka: V rámci PRV, konkrétne výzvy 7.4 vyhlásenej 31.5.2017 je oprávneným nákladom aj výdavok
na externý manažment - externé riadenie projektu - a ak je/nie je, z čoho to vyplýva?
Odpoveď: výdavky na externý manažment nie sú v rámci výzvy pre podopatrenie 7.4 oprávnené.
Uvedené výdavky nie sú zaradené v bode 2.3.1 výzvy.
Otázka: Pokiaľ má obec/mesto podanú žiadosť na výzvu 7.2, je oprávnená zapojiť sa súčasne do výzvy
7.4 (PRV) a následne si podať žiadosť aj k tejto výzve?
Odpoveď: Obec môže predložiť ŽoNFP v rámci výzvy pre podopatrenie 7.4, aj keď má podanú žiadosť
na výzvu 7.2.
Otázka: Môže sa obec/mesto v rámci výzvy 7.4 zapojiť do viacerých projektov – napr. do 2 rôznych
aktivít súčasne?
Odpoveď: Žiadateľ v rámci tejto výzvy podáva ŽoNFP vždy výhradne na konkrétnu aktivitu 1 až 6.
Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy podať maximálne 2 ŽoNFP, z toho maximálne 1 ŽoNFP za aktivitu 1,
maximálne 1 ŽoNFP za jednu z aktivít 2 až 5, maximálne 1 ŽoNFP za aktivitu 6.
Otázka: Je v rámci tejto výzvy oprávnený aj nákup traktora príp. iného dopravného prostriedku na
upevnenie radlice pre zimnú údržbu miestnych komunikácií resp. zametacej kefy pre čistenie
chodníkov a ciest
(napr. http://kobit.sk/produkty/samozberne_zametace/zametace_chodnikove/sz_k2_ladog), alebo
sa jedná len o nákup radlice resp. zametacej kefy a pod. ?
Odpoveď: V rámci výzvy sú oprávnené investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti t.j. nákup
prídavných zariadení na komunálnu techniku na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest/miestnych
komunikácií a chodníkov (malé zariadenia). Prídavné zariadenie sa pripája k dopravnému prostriedku
a malé zariadenie sa definuje ako technika fungujúca na báze malých nakladačov (výkon medzi 20 až
60kW).
Otázka: Je možné do oprávnených výdavkov zahrnúť SAMOSTATNÚ modernizáciu verejného
osvetlenia, alebo či musí byť spomínaná aktivita súčasťou projektu realizácie montáže kamerových
systémov?
Odpoveď: V rámci výzvy nie je možné realizovať samostatnú modernizáciu verejného osvetlenia.

Otázka: Pod oprávnenú aktivitu 1. výzvy 7.4. pod "rekonštrukciou existujúcich kultúrnych domov" sa
rozumie ako oprávnená aj prístavba a nadstavba kultúrnych domov?
Odpoveď: Prístavba a nadstavba kultúrnych domov nie je oprávnená.
Otázka: Môže sa obec uchádzať o podporu, z aktivity č. 1, ak má nevyužívanú budovu v obci a prerobili
by ju na budovu kde by sa stretávali dôchodcovia?
Odpoveď: V rámci aktivity 1 sú oprávnené 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.
Otázka: Aj materské školy patria do aktivity č.1?
Odpoveď: Materské školy patria do aktivity č. 5 - investície do využívania OZE vrátane investícií
spojenými s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb. Za miestne služby považujú
len služby spojené so spolkovou činnosťou v rámci komunitných centier, služby spojené s kultúrou v
rámci kultúrnych domov, služby spojené s poskytovaním samosprávnych činností v rámci obecných
úradov, služby spojené s predškolskou výchovou v rámci materských škôlok a služieb spojených so
športom v rámci obecných športových hál a telocviční.
Otázka: V aktivite č.6 je uvedená komunálna technika pre zimnú údržbu, letnú údržbu. Čo všetko sa
týmto myslí, aj malé traktory s ratrákmi na odhŕňanie chodníkov a ciest prístupových v malých obciach
ktoré majú podhorský ráz, strihače zelene, padajúce konáre, alebo ako to je myslené....napr. i kosenie
trávy?
Odpoveď: V rámci aktivity 6 je oprávnený nákup prídavných zariadení na komunálnu techniku na
čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest/miestnych komunikácií a chodníkov (malé zariadenia).
Otázka: Žiadateľ nie je v likvidácii (netýka sa fyzických osôb uvedených v § 2 odseku 2 písmena b), d)
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník); nie je voči nemu vedené konkurzné konanie; nie je v
konkurze, v reštrukturalizácii a nebol voči nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku a neporušil v predchádzajúcich 3 rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania.
§ 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v priebehu trvania zmluvy o poskytnutí NFP táto
skutočnosť podlieha oznamovacej povinnosti prijímateľa voči poskytovateľovi."
Ja, ako starostka obce som „zdedila“ po mojom predchodcovi porušenie zákazu nelegálneho
zamestnávania. No a moja prosba na Vás je v zmysle toho, či sa do projektu zapojiť, ak je možnosť, že
v prípade úspešnosti by zmluva bola uzavretá v roku 2018 a v priebehu trvania zmluvy by od tohto
porušenia 3 roky uplynuli.
Odpoveď: Podmienky poskytnutia príspevku musí žiadateľ spĺňať v čase predloženia ŽoNFP.
Otázka: Je nájom budovy, prípadne priestorov oprávneným výdavkom?
Odpoveď: Nájom budovy, prípadne priestorov nie je oprávneným výdavkom
Otázka: Je možné v rámci projektu odkúpiť nehnuteľnosť?
Odpoveď: Výdavky na obstaranie nehnuteľného majetku nie sú oprávneným výdavkom
Otázka: Je výstavba bytov v odkúpenej budove považovaná za podnikateľskú činnosť podľa výzvy na
podopatrenie 7.4, Aktivita 4?
Odpoveď: Výstavba bytov nie je oprávneným výdavkom.
Otázka: Vo výzve sa v opise zamerania jednotlivých aktivít objavuje pojem ""rekonštrukcia"". Stavebný
zákon nepozná pojem rekonštrukcia - teda ani neexistuje presná, legislatívne podložená definícia tohto
pojmu. Môžete prosím definovať, čo presne sa v danej výzve rozumie pod pojmom ""rekonštrukcia""
? (aké stavebné úkony, úpravy, činnosti - v akom rozsahu...a podobne)

Odpoveď: V zmysle slovníka cudzích slov, ako aj krátkeho slovníka slovenského jazyka, rekonštrukcia
znamená obnovenie predchádzajúceho stavu. V nadväznosti na uvedené rekonštrukciu v 7.4
definujeme ako:
„Rekonštrukcia predstavuje také stavebné úpravy, pri ktorých sa zachováva vonkajšie pôdorysné aj
výškové ohraničenie stavby. 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.“
Nadstavba a ani prístavba do definície nespadajú a nie sú oprávnené výdavky 7.4. v prípadoch, kde sa
hovorí len rekonštrukcií, ako je tomu napr. v aktivite 1.
Otázka: investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako súčasť
investícií do miestnych služieb. Za miestne služby považujú len služby spojené so spolkovou činnosťou
v rámci komunitných centier, služby spojené s kultúrou v rámci kultúrnych domov, služby spojené s
poskytovaním samosprávnych činností v rámci obecných úradov, služby spojené s predškolskou
výchovou v rámci materských škôlok a služieb spojených so športom v rámci obecných športových hál
a telocviční.
Z vyššie uvedeného podľa môjho názoru nie je oprávnená rekonštrukcia celej materskej školy ako taká.
Ide len o investície – napr. nákup kotla na spaľovanie drevoštiepky. Alebo ako je to myslené? Čo všetko
sa z tejto činnosti dá financovať?
Odpoveď: V rámci aktivity 5 sú oprávnené investície primárne zamerané na OZE vrátane investícií
spojených s úsporou energie (napr. zateplenie) objektov miestnych služieb.
Kompletné rekonštrukcie objektov miestnych služieb (investície, ktoré neprispievajú k úspore energie)
spolu s OZE nie sú v rámci tejto aktivity oprávnené.
Otázka: Obec podala ŽoNFP v r. 2016 a výzva bola zrušená, teda obec začala realizáciu stavebných prác
projektu a teraz sa chce znova zapojiť do vyhlásenej výzvy. Sú začaté stavebné práce projektu
oprávneným výdavkom vo výzve 22/PRV/2017? V zmysle zverejnenej výzvy, kapitola 2.2 Oprávnenosť
aktivít realizácie projektu sa začaté stavebné práce neuvádzajú, takže si myslím, že to nie je oprávnené?
Odpoveď: "Príručka pre žiadateľa kapitola 4 - VŠEOBECNÉ ZÁSADY OPRÁVNENOSTI VÝDAVKOV ods. 2
hovorí: „V zmysle čl. 65 ods. 2 nariadenia 1303/2013 výdavok je oprávnený na príspevok z PRV, ak
vznikol prijímateľovi a bol zaplatený medzi dátumom predloženia PRV Komisii alebo od 1. januára 2014,
podľa toho, ktorý dátum nastal skôr, a 31. decembrom 2023. Okrem toho, výdavky sú oprávnené na
príspevok z EPFRV vtedy, keď PPA príslušnú pomoc skutočne vyplatila v období od 1. januára 2014 do
31. decembra 2023. V súlade s čl. 60 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka
prostredníctvom EPFRV a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, s výnimkou všeobecných
nákladov vymedzených v článku 45 ods. 2 písm. c) uvedeného nariadenia, sa za oprávnené budú
považovať iba výdavky príjemcov pomoci, ktoré vznikli po predložení ŽoNFP na PPA resp. MAS, v zmysle
Výzvy na predkladanie ŽoNFP vyhlásených PPA alebo MAS pre dané opatrenie resp. podopatrenie podľa
zákona o EŠIF. Tento odsek neplatí pre operácie technickej pomoci a na všeobecné náklady vymedzené
v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka
prostredníctvom EPFRV a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005.“ Podľa ods. 4 Príručky:
„Príspevok sa neposkytne na operácie, ktoré sa fyzicky skončili alebo úplne realizovali ešte pred
predložením ŽoNFP prijímateľom bez ohľadu na to, či prijímateľ uhradil všetky súvisiace platby (čl. 65
ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013).“
Otázka: Obec rieši rekonštrukciu celej administratívnej budovy (OcÚ, kultúrny dom) formou zateplenia
a novej fasády, v časti ktorej sa nachádza aj prevádzka pošty. Môže obec vyčleniť náklady prislúchajúce
k tomuto malému priestoru pošty (materiál na zateplenie, fasáda a pod.) ako neoprávnené výdavky v
rámci komplexného projektu?
Odpoveď: Áno obec môže v rámci projektu vyčleniť náklady prislúchajúce k priestoru pošty ako
neoprávnené výdavky.

Otázka: Obec má pripravený projekt na výstavbu multifunkčného ihriska, ktorý chce aktuálne doplniť
aj o zelenú infraštruktúru. Ak táto nie je v pôvodnej projektovej dokumentácii a obec je chce uhradiť z
vlastných zdrojov, postačuje opis zelenej infraštruktúry v textovej časti projektu a vyčlenenie
príslušných výdavkov do neoprávnených resp. „z vlastných zdrojov“? Môže si v takomto prípade obec
uplatniť body za zelenú infraštruktúru projektu?
Odpoveď: Výdavky na zelenú infraštruktúru musia byť súčasťou oprávnených výdavkov ŽoNFP.
Otázka: Musia byť športové ihriská presne určených štandardných rozmerov alebo je možné rozmery
prispôsobiť napr. veľkosti obecného pozemku?
Odpoveď: Rozmery je možné prispôsobiť na rozmer pozemku. V Rámci výzvy 22/PRV/2017 nie sú
stanovené povinné rozmery športovísk.
Otázka: Môže byť pri rekonštrukcii kultúrneho domu zrealizovaná aj jeho prístavba, ktorá by slúžila ako
dom smútku? Obec má iba 115 obyvateľov.
Odpoveď: Môžu byť aktivity rekonštrukcia kultúrneho domu a prístavba domu smútky riešene
prostredníctvom dvoch ŽoNFP – 1. ŽoNFP – rekonštrukcia kultúrneho domu a 2. ŽoNFP – prístavba
domu smútku.
Otázka: Je potrebné mať ukončené VO? Alebo je potrebný iba prieskum trhu?
Odpoveď: v závislosti na použitej metóde a postupe verejného obstarávania je žiadateľ povinný
predložiť kompletnú dokumentáciu, vzťahujúcu sa na verejné obstarávanie, ktorá tvorí súčasť
povinných príloh, uvedených vo formulári ŽoNFP, v časti „C Povinné prílohy projektu pri podaní
žiadosti“.
Otázka: Dobrý deň, poprosím V ás o odpoveď na otázku či v rámci výzvy 22/PRV/2017 je oprávneným
žiadateľom obec do 1000 obyvateľov, ktorá chce podať žiadosť v rámci aktivity 1 a rekonštruovať
kultúrny dom, ktorý je súčasťou obecného úradu. Na LV je uvedená nehnuteľnosť evidovaná len ako
„obecný úrad“.
Odpoveď: áno, obec je oprávneným žiadateľom.
Otázka: V rámci výzvy 22/PRV/2017 sú jednou z oprávnených aktivít – aktivita 1 „investície súvisiace s
vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry – napr.
výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk..atď“.
Môže byť za príslušnú infraštruktúru považovaná napr. výstavba alebo rekonštrukcia cestnej
komunikácie (cesty, chodníka, cyklotrasy, parkoviska a pod.) vedúcej napr. k ihrisku, k športovisku,
resp. inému objektu v obci, ktorý sa bude realizovať v rámci projektu?
Odpoveď: Uvedené aktivity sú nie sú v rámci podopatrenia 7.4 oprávnené.
Otázka: Môžete, prosím, uviesť príklady „príslušnej infraštruktúry“, ktoré budú ako súčasť projektu
považované za oprávnenú aktivitu?
Odpoveď: Oprávnené výdavky v rámci príslušnej infraštruktúry napr. prípojky, zelená infraštruktúry,
spevnené plochy, chodníky v rámci areálu.
Otázka: Aktivita 2 „investície zamerané na zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a
modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia“. Môže byť za „okolie domu smútku“
považovaná napr. výstavba alebo rekonštrukcia cestnej komunikácie (cesty, chodníka, parkoviska a
pod). vedúcej k domu smútku? Alebo sa okolím myslí skôr údržba zelene? Môžete, prosím, uviesť
príklady „okolia domu smútku“, ktoré budú ako súčasť projektu považované za oprávnené?
Odpoveď: Uvedené aktivity sú nie sú v rámci podopatrenia 7.4 oprávnené. Oprávnené výdavky v rámci
príslušnej infraštruktúry napr. prípojky, zelená infraštruktúry. Projekt má byť primárne zameraný na
investície do zriadenie ako prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov
smútku.

Otázka: Chceli by sme si vyjasniť otázku maximálnej výšky financovania projektu. Máme záujem o
rekonštrukciu domu kultúry v obci - tu ide o aktivitu č.1. (maximálna investícia je možná do výšky 150
000€), zároveň by sme uvažovali aj s inštaláciou slnečných kolektorov čo je aktivita č.5 (maximálna
investícia je možná do výšky 100 000€). V zmysle pokynov musíme podať jednu žiadosť na aktivitu 1 a
jednu žiadosť na aktivitu č. 5. Chápeme to správne, že ale celková maximálna investícia za obe žiadosti
bude 250 000€?
V prípade, že bude schválená len žiadosť 1 na aktivitu č. 1 a žiadosť 5 nebude schválená, musíme
dokončiť investíciu aj s OZE - lebo tak bude pripravená projektová dokumentácia ako aj vydané
stavebné povolenie? Alebo môžeme realizovať len tú časť bez aktivity č. 5 i keď to bude uvedené v
predloženom stavebnom povolení?
Odpoveď: Výška oprávnených výdavkov za aktivitu 1 a 5 nesmie v súčte presiahnuť 250 000 € za
dodržania podmienok uvedených v bode 1.6 výzvy.
Každý samostatný projekt musí byť po ukončení realizácie funkčný, životaschopný a pod.
Otázka: V rámci aktivity 1 –
elektroinštalácie, výmena okien, úprava fasády?
Odpoveď: Rekonštrukcia predstavuje také stavebné úpravy, pri ktorých sa zachováva vonkajšie
pôdorysné aj výškové ohraničenie stavby. 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.
Otázka: V rámci aktivity 2 – investície zamerané na zriadenie nových, prístavba, prestavba,
do akej miery je možné
rekonštruovať budovy? je možné zateplenie, výmena okien, fasáda?
Odpoveď: Áno
Otázka: V rámci aktivity 6 – nákup prídavných zariadení na komunálnu techniku na čistenie, údržbu
nákup celého stroja? napríklad odhŕňač
snehu, nejaké kosačky alebo malotraktory? respektíve čo sa myslí pod pojmom prídavné zariadenia?
malé zariadenia majú nejaké špecifikácie?
Odpoveď: V rámci výzvy sú oprávnené investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti t.j. nákup
prídavných zariadení na komunálnu techniku na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest/miestnych
komunikácií a chodníkov (malé zariadenia). Prídavné zariadenia sa pripája k dopravnému prostriedku
a malé zariadenie sa definuje ako technika fungujúca na báze malých nakladačov (výkon medzi 20 až
60kW).
Otázka: Chceli by sme sa opýtať na výšku oprávnených výdavkov vo výzve 7.4 (konkrétne vyžltené
položky). Je uvedená maximálna výška na projekt SPRÁVNE? V predošlej výzve to bolo naopak?
Odpoveď: Výška min. a max. OV na jeden projekt uvedená vo výzve je správna

