
 

 

Odpovede na často kladené otázky (FAQ) 

k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

zameranej na podporu rozvoja podnikania MSP v rámci iniciatívy EK zameranej 

na transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra  

(kód OPII-MH/DP/2020/11.3-23) 

 

1. Vo výzve je uvedené, že predmet projektu musí byť zameraný výlučne na jedno z odvetví 

definovaných výzvou (v členení podľa SK NACE). Sme firma, ktorá vykonáva servisné práce 

na motorových vozidlách (autoservis) a prostredníctvom projektu by sme chceli nakúpiť 

CNC zariadenie na výrobu a opracovanie náhradných súčiastok z kovu, ktoré následne 

montujeme do opravovaných vozidiel. Môžeme považovať činnosti výroby a opracovania 

náhradných súčiastok z kovu, ktoré následne montujeme do opravovaných vozidiel, za 

predmet projektu zameraný na odvetvie podľa SK NACE 25 - Výroba kovových konštrukcií 

okrem strojov a zariadení, ktoré je definované vo výzve ako oprávnené odvetvie? 

ODPOVEĎ: 

Nie. Zameranie predmetu projektu sa posudzuje z pohľadu výsledného produktu (vyrábaného výrobku 

alebo poskytovanej služby), ktorý je predmetom tržieb podniku žiadateľa, t.j. ktorý dodáva podnik 

žiadateľa na trh. Výsledným produktom žiadateľa, ktorý podniká v oblasti opravy motorových 

vozidiel (autoservis), je poskytovanie služby opravy motorových vozidiel a tieto činnosti sa zaraďujú 

do odvetvia v členení podľa SK NACE 45.2 - Oprava a údržba motorových vozidiel, ktoré nepatrí 

medzi výzvou definované oprávnené odvetvia. Projekt, predmetom ktorého by bol nákup CNC 

zariadenia na výrobu a opracovanie náhradných súčiastok z kovu, ktoré by následne žiadateľ montoval 

do opravovaných vozidiel by bol považovaný za neoprávnený, pretože výroba náhradných súčiastok z 

kovu je iba jednou z viacerých činností, ktoré žiadateľ vykonáva za účelom dosiahnutia výsledného 

produktu, ktorým je poskytnutie služby opravy motorových vozidiel. To znamená, že na CNC 

zariadení vyrobené náhradné súčiastky z kovu sú len čiastkovým komponentom, ktorý žiadateľ 

využíva na produkciu výsledného produktu - služby autoservisu. V tomto prípade teda nie je 

predmetom tržieb predaj vyrobených výrobkov (náhradných súčiastok z kovu) ale poskytovanie 

služby opravy motorových vozidiel. 

Nákup CNC zariadenia na výrobu a opracovanie náhradných súčiastok z kovu by bolo možné 

považovať za predmet projektu v prípade, ak by žiadateľ vyrobené náhradné súčiastky z kovu 

nemontoval do motorových vozidiel, ktoré opravuje v rámci autoservisu, ale priamo predával ako 

výsledný produkt. V takom prípade by predmetom podnikateľskej činnosti žiadateľa bola výroba 

kovových výrobkov a túto činnosť by bolo možné zaradiť do odvetvia v členení podľa SK NACE 25 - 

Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení, ktoré patrí medzi výzvou definované 

oprávnené odvetvia. 

2. Mohli by ste prosím presnejšie zadefinovať „dopravné prostriedky“? Je možné považovať 

výdavky na obstaranie malého nakladača alebo vysokozdvižného vozíka za oprávnené v 

rámci projektu? 

ODPOVEĎ: 

V súlade s prílohou č. 5 výzvy s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-23 - Podmienky oprávnenosti 

výdavkov platí, že medzi neoprávnené výdavky paria aj výdavky na dopravné prostriedky. Za 



dopravné prostriedky možno považovať akékoľvek zariadenia slúžiace na prenos/prevoz živej a 

neživej hmoty (ľudí, zvierat, materiálu atď.). Za dopravné prostriedky sa okrem iného považujú napr. 

motorové vozidlá, lode, lietadlá a pod. 

Poznámka pod čiarou č. 27, ktorá je uvedená v prílohe č. 5 výzvy - Podmienky oprávnenosti výdavkov 

stanovuje, že za dopravné prostriedky sa nepovažujú zariadenia, ktoré tvoria integrálny prvok 

produkčného procesu, t.j. sú nevyhnutné na to, aby sa dosiahol výsledok produkčného procesu (t.j. 

nový/inovovaný produkt, resp. inovácia procesu). Ako príklad možno uviesť časť technológie, ktorá je 

softvérovo prepojená a v prípade absencie ktorej nie je technológia schopná samostatnej činnosti bez 

toho, aby prišlo k náročnej rekonfigurácii technológie. 

Na účely tejto výzvy sa malý nakladač, ako aj vysokozdvižný vozík považujú za dopravné prostriedky, 

a to aj v nadväznosti na definíciu motorového vozidla podľa zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom 

zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, na základe ktorej sa motorovým vozidlom rozumie "samostatné 

nekoľajové vozidlo s vlastným pohonom, ako aj iné nekoľajové vozidlo bez vlastného pohonu, pre 

ktoré sa vydáva osvedčenie o evidencii vozidla, technické osvedčenie vozidla alebo obdobný 

preukaz". V súlade so zákonom č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov malý nakladač, ako aj vysokozdvižný 

vozík patria medzi zvláštne motorové vozidlá zaradené do kategórie "pracovné stroje samohybné". 

Podľa § 2 ods. 25 tohto zákona dokladmi vozidla, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, 

je technické osvedčenie vozidla.   

Z uvedeného dôvodu obstaranie malého nakladača alebo vysokozdvižného vozíka nie je v rámci výzvy 

s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-23 oprávneným výdavkom. 

3. V prílohe č. 6 ŽoNFP - Doplňujúce údaje je stanovený minimálne požadovaný pracovný 

úväzok pre pracovníkov podieľajúcich sa na internom riadení projektu v rozsahu 25 % 

jedného plného pracovného úväzku. Vzťahuje sa tento rozsah pracovného úväzku na 

každého pracovníka jednotlivo?  

ODPOVEĎ:  

Nie. Stanovený rozsah minimálne 25 % jedného plného pracovného úväzku sa vzťahuje na všetkých 

pracovníkov podieľajúcich sa na internom riadení projektu kumulatívne. To znamená, že ak sa bude na 

internom riadení projektu podieľať viacej pracovníkov, je postačujúce, aby úväzky týchto pracovníkov 

kumulatívne naplnili minimálne 25 % jedného plného pracovného úväzku. 

Príklad 1: Na internom riadení projektu sa budú podieľať dvaja pracovníci. Pracovník č. 1 bude 

vykonávať interné riadenie projektu na základe dohody o práci mimo pracovného pomeru v rozsahu 

350 hodín ročne. Pracovník č. 2 bude vykonávať interné riadenie projektu na základe dohody o práci 

mimo pracovného pomeru v rozsahu 100 hodín ročne. Pre účely prepočtu hodín (dohoda o práci mimo 

pracovného pomeru) na pracovný úväzok v % sa za plný pracovný úväzok považuje 2076 hodín za rok 

(173 hodín za mesiac). Z uvedeného vyplýva, že žiadateľ, ktorý bude mať zabezpečené interné 

riadenie projektu dvomi pracovníkmi na základe dohody o práci mimo pracovného pomeru 

kumulatívne v rozsahu 450 hodín za rok, nesplní stanovený minimálny požadovaný rozsah 

pracovného úväzku, keďže 450 hodín za rok predstavuje 21,68 % jedného plného pracovného úväzku. 

Naopak, v prípade, ak žiadateľ bude mať zabezpečené interné riadenie projektu iba jedným 

zamestnancom na základe pracovnej zmluvy uzavretej na polovičný pracovný úväzok, splní stanovený 

minimálny požadovaný rozsah 25 % jedného plného pracovného úväzku. 

4. Ako sa bude postupovať, ak potenciálny žiadateľ predloží ŽoNFP do prvého hodnotiaceho 

kola, t.j. do 30.06.2020 a na základe účtovnej závierky za rok 2018 (závierka za rok 2019 ešte 

nebude zverejnená), bude spĺňať požiadavky v zmysle testu podniku v ťažkostiach a súčasne 

aj minimálne hodnoty obrátky celkového majetku z tržieb vypočítaného ako podiel 

tržieb a podiel hodnoty celkového majetku podniku (suma všetkých aktív podniku) a výšky 



celkových oprávnených výdavkov žiadateľa, ale na základe účtovnej závierky z roku 2019 už 

kritérium napr. podiel hodnoty celkového majetku podniku (suma všetkých aktív podniku) a 

výšky celkových oprávnených výdavkov žiadateľa nebude spĺňať. 

ODPOVEĎ:  

Vychádzajúc z predpokladu, že účtovným obdobím žiadateľa je kalendárny rok, tak 

poskytovateľ overuje splnenie príslušných podmienok poskytnutia príspevku na základe  

účtovnej závierky za rok 2019 zverejnenej v registri účtovných závierok, ktorá je podľa 

podmienok výzvy účtovnou závierkou za účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce 

účtovnému obdobiu, v ktorom žiadateľ predkladá ŽoNFP. V prípade, ak účtovná závierka za 

rok 2019 ešte nie je  uložená v registri účtovných závierok, je potrebné ju bezodkladne 

uložiť do registra účtovných závierok. Na účely výzvy sa schválenou účtovnou závierkou 

rozumie závierka predložená žiadateľom na príslušný daňový úrad, ktorá obsahuje správne 

vyplnené všeobecné náležitosti podľa § 17 ods. 2 písm. a) a b), vyplnené všeobecné 

náležitosti podľa § 17 ods. 2 písm. c) až f) a zároveň obsahuje všetky súčasti podľa § 17 ods. 

3 alebo ods. 4 a dokumenty podľa § 23 ods. 2 písm. f) až j) obsahujú správne vyplnené 

všeobecné náležitosti podľa § 17 ods. 2 písm. a) a b) zákona o účtovníctve. 

V konaní o ŽoNFP, t.j. v procese schvaľovania ŽoNFP, poskytovateľ na základe účtovnej 

závierky za rok 2019 bude posudzovať nasledujúce podmienky poskytnutia príspevku:  

o Podmienka, že podnik žiadateľa je aktívny a nenachádza sa v nepriaznivej 

finančnej situácii  

o Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov  

o Podmienky týkajúce sa pomoci de minimis a vyplývajúce zo schém pomoci de 

minimis 

Pokiaľ ide o posudzovanie podmienky poskytnutia príspevku výzvy č. 7 Podmienka, že 

žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach, tak v súlade s popisom tejto podmienky uvedenom 

priamo vo výzve "jediným  rozhodným momentom, ku ktorému žiadateľ nesmie byť podnikom 

v ťažkostiach, je moment poskytnutia pomoci, t.j. moment nadobudnutia účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP". Splnenie tejto podmienky poskytnutia príspevku žiadateľ v konaní 

o ŽoNFP nepreukazuje účtovnou závierkou, ale čestným vyhlásením predloženým v rámci 

formulára ŽoNFP v časti 15, kde uvedie, že si je vedomý skutočnosti, že k momentu 

nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť podnikom v ťažkostiach. Po 

nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (v prípade schválenia ŽoNFP) bude žiadateľ 

poskytovateľom vyzvaný na predloženie všetkých relevantných dokumentov potrebných na 

posúdenie skutočnosti, či k momentu poskytnutia pomoci žiadateľ nie je podnikom v 

ťažkostiach. Poskytovateľ overí splnenie tejto podmienky k uvedenému rozhodnému 

momentu v súlade s metodickým dokumentom Overenie podmienky podniku v 

ťažkostiach (aktuálna verzia zverejnená na webovom sídle www.opvai.sk v časti 

Dokumenty/Metodické dokumenty v gescii MH SR).  

Moment poskytnutia pomoci (t.j. moment nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP)  

je jediným rozhodným momentom aj v prípade posudzovania splnenia podmienky 

poskytnutia príspevku vo vzťahu k veľkosti podniku, ktorá je uvedená v rámci podmienky 

poskytnutia príspevku č. 1 Právna forma. Žiadateľ v rámci konania o ŽoNFP v čestnom 

vyhlásení v časti 15 formulára ŽoNFP vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že k momentu 

poskytnutia pomoci musí spĺňať definíciu MSP. Poskytovateľ posúdi veľkostnú kategóriu 

žiadateľa k uvedenému rozhodnému momentu v súlade s metodikou na posudzovanie 

veľkostnej kategórie žiadateľa v zmysle pravidiel štátnej pomoci a vychádzajúc z dokumentov 

zverejnených na webovom sídle www.opvai.sk v časti Dokumenty/Metodické dokumenty v 

gescii MH SR, napr. dokument Vyhlásenie o veľkosti podniku, Modelové vyhlásenie na 

https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/
https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/
https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/


kvalifikovanie sa ako MSP - príklad a Príklady prepojenosti podnikov prostredníctvom 

fyzických osôb a prípadov, kedy je fyzická osoba posudzovaná ako podnik. 

5. Vzťahuje sa podmienka č. 30 výzvy „Podmienka zákazu predloženia viac ako jednej 

ŽoNFP“ aj na prípady, ak sa žiadateľ podieľa na realizácii projektu v rámci inej 

výzvy OP II vyhlásenej v gescii MH SR ako partner? 

ODPOVEĎ:  

Obmedzenia v podmienke poskytnutia príspevku č. 30 sa týkajú žiadateľa, nie partnera, to 

znamená, že ak je žiadateľ v rámci výzvy s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-23 zároveň 

partnerom v žiadosti o poskytnutie NFP, ktorá bola schválená v rámci inej výzvy OP II, je 

oprávnený  predložiť jednu ŽoNFP v rámci výzvy s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-23, za 

predpokladu, že v rámci inej výzvy OP II (vrátane výziev OP VaI vyhlásených v gescii MH 

SR do termínu zlúčenia OP VaI s OP II, ktorý nastal súčinnosťou k 13. 12. 2019): 

- ako žiadateľ nemá schválenú inú ŽoNFP, resp. 

- neprebieha konanie o inej ŽoNFP, v ktorej figuruje ako žiadateľ. 

 


