
 

 

Odpovede na často kladené otázky (FAQ) 
K VÝZVE NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE 
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU S KÓDOM 

OPII-MH/DP/2022/9.5-35 

OTÁZKA Č. 1:  

Za účelom založenia novej prevádzkarne žiadateľ plánuje vo výrobnej hale, v ktorej aktuálne 
vykonáva produkčnú činnosť, stavebnou úpravou vytvoriť samostatnú časť a umiestniť v tejto časti 
strojné zariadenie obstarané v rámci projektu, na ktorom bude vyrábať nový produkt. 
Predpokladáme, že takto odčlenená samostatná časť výrobnej haly, v ktorej žiadateľ umiestni strojné 
zariadenie obstarané v rámci projektu splní podmienku počiatočnej investície vo forme založenia 
novej prevádzkarne, keďže nový ako aj pôvodný výrobný proces budú prebiehať oddelene 
v samostatných prevádzkových priestoroch, pričom spoločné je len napojenie na siete a účtovníctvo. 

ODPOVEĎ:  

V súlade s prílohou 6 žiadosti o NFP – Doplňujúce údaje sa pod novou prevádzkarňou rozumie budova 
(alebo jej časť), resp. stavebný objekt (alebo jeho časť) fyzicky a funkčne odčlenená od budov, resp. 
stavebných objektov, v ktorých prijímateľ vykonával podnikateľskú činnosť pred začiatkom realizácie 
projektu. Nová prevádzkareň musí byť využívaná pre účely samostatnej podnikateľskej činnosti, t. j. 
produkčnej činnosti prijímateľa, ktorá vyplýva zo zrealizovaného projektu. Produkčnú činnosť (ktorej 
sa projektom dosiahnutá inovácia produktu, procesu alebo metódy organizácie týka) realizovanú v 
novej prevádzkarni by prijímateľ bez realizácie oprávnených aktivít projektu nemohol vykonávať. 

Individuálna prevádzkareň musí byť samostatná (priestorovo, organizačne a funkčne) a mala by sa 
vyznačovať vysokou mierou autonómie. Individuálna prevádzkareň sa nesmie spoliehať na 
spoločné technické zdroje s existujúcou prevádzkarňou (napr. spoločné účtovníctvo, siete). 
Vzhľadom na uvedené, na základe poskytnutých informácií nie  sú splnené podmienky pre počiatočnú 
investíciu vo forme založenia novej prevádzkarne.   

OTÁZKA Č. 2:  

Je možné preukázať spoluprácu na realizácii projektu (získať body v hodnotiacom kritériu 2.3) 
prostredníctvom dodávateľa v rámci projektu, ktorý je MSP? 

ODPOVEĎ:  

V prípade kritérií pre výber projektov sa v rámci hodnotiaceho kritéria 2.3 posudzuje, či žiadateľ 
deklaruje v rámci žiadosti o poskytnutie NFP spoluprácu na realizácii projektu s aspoň s jedným z 
nasledovných subjektov: 
- inštitúcie výskumu a vývoja (napr. univerzity a iné subjekty zaoberajúce sa výskumom a vývojom), 

- MSP, 

- zahraničné subjekty. 



 

Subjekty, s ktorými žiadateľ spolupracuje, sa musia aktívne podieľať na realizácii projektu. Dané 
kritérium je bodované a projekt, ktorý splní vyššie uvedené podmienky, bude bodovo zvýhodnený, v 
opačnom prípade dostane 0 bodov. Žiadateľ nie je povinný zabezpečiť spoluprácu s vyššie uvedenými 
subjektmi na realizácii projektu, avšak ak ju zabezpečí v zmysle vyššie uvedených podmienok, bude 
takýto projekt bodovo zvýhodnený. Dané hodnotiace kritérium predstavuje uplatnenie špecifickej 
zásady výberu projektov, ktorá vyplýva priamo z textu operačného programu Integrovaná 
infraštruktúra a aplikuje sa na všetky výzvy vyhlásené v rámci špecifického cieľa 9.5. OP II bez ohľadu 
na charakter podporovaných projektov. 

Vzhľadom na vyššie uvedené podmienky, sa dodávateľ stroja nepovažuje za spolupracujúci subjekt 
a nie je potrebné ho uvádzať v prílohe č. 6 žiadosti o poskytnutie NFP - Doplňujúce údaje. 

Zároveň upozorňujeme, že hodnotiace kritérium 2.3 nijakým spôsobom nesúvisí s podmienkou 
uvedenou vo výzve v kap. 3.6 Podmienky a postupy vzťahujúce sa na implementáciu projektov, ktorá 
znie: „ Prijímateľ, ktorý ku dňu poskytnutia pomoci spĺňa definíciu veľkého podniku, je povinný 
zabezpečiť zapojenie MSP do aktivít súvisiacich s prevádzkou predmetu projektu. To znamená, že 
najneskôr k ukončeniu obdobia udržateľnosti projektu, t. j. k termínu predloženia poslednej následnej 
monitorovacej správy projektu, je povinný uhradiť MSP za zrealizované dodávky tovarov alebo služieb 
súvisiacich s prevádzkou projektu sumu minimálne vo výške 20% poskytnutého NFP. V prípade 
nesplnenia tejto podmienky v stanovenej lehote je prijímateľ povinný vrátiť NFP podľa podmienok 
uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP“. 

OTÁZKA Č. 3:  

Vo výzve je uvedená poznámka pod čiarou č. 35 v znení: „V prípade uplatnenia preddavkových platieb, 
t.j. keď poskytovateľ bude uhrádzať výdavky vynaložené prijímateľom na preddavkové platby aj pred 
dodaním predmetu plnenia, môže dôjsť k dodaniu predmetu plnenia (a teda realizácii hlavnej aktivity 
projektu) aj po 31. 12.2023, avšak nie neskôr ako 31.7.2024“. 

Platí teda, že ak žiadateľ využije preddavkové platby, môže ukončiť realizáciu hlavnej aktivity projektu 
do 31.7.2024?  

Je možné, aby v takomto prípade aj zostatková platba (zvyčajne hradená po dodaní, inštalovaní a 
uvedení do prevádzky) bola uhradená na základe faktúry vystavenej po 31.12.2023 (do 31.7.2024)? 
Ak nie, v akej výške musí byť poskytnutá preddavková platba do konca roka 2023? 

ODPOVEĎ:  

Platí, že k ukončeniu realizácie hlavnej aktivity projektu aj po 31.12.2023 (najneskôr do 31.7.2024) 
môže dôjsť výhradne v prípade  uplatnenia preddavkových platieb. Inými slovami, ak v rámci 
realizácie hlavnej aktivity projektu nebudú uplatnené preddavkové platby, musí dôjsť k ukončeniu 
hlavnej aktivity projektu do 31.12.2023. 

Zároveň platí, že oprávnené výdavky projektu musia vzniknúť a byť zo strany Prijímateľa uhradené 

dodávateľovi najneskôr do 31. decembra 2023, t. j. do tohto termínu musí Prijímateľ poskytnúť aj 

preddavkové platby dodávateľovi. MH SR preplatí prijímateľovi iba tú časť výdavkov, ktorá mu vznikne 

a ktorá bude uhradená dodávateľovi do 31.12.2023. Ak prijímateľ uhradí akúkoľvek platbu za výdavky 

(napr. zostatkovú platbu hradenú po dodaní, inštalovaní a uvedení predmetu projektu do prevádzky) 

po 31.12.2023, takéto výdavky budú považované za neoprávnené. 

Výzva nestanovuje minimálnu výšku preddavkových platieb. Je na dohode prijímateľa s dodávateľom, 

ako si nastavia zmluvné podmienky. MH SR nemôže usmerňovať žiadateľov, koľko preddavkových 

platieb majú poskytnúť dodávateľovi pred dodaním dohodnutých tovarov/poskytnutím služieb, 

v akej výške a na základe akých skutočností (napr. pri vystavení objednávky) a na druhej strane, aká 



 

má byť výška zostatkovej platby po dodaní predmetu plnenia. Upozorňujeme však, že MH SR bude 

akceptovať preddavkové platby maximálne do výšky 95 % celkových oprávnených výdavkov zákazky. 

OTÁZKA Č. 4:  

V prílohe č. 4 výzvy - Podmienky oprávnenosti výdavkov sa na str. 6 uvádzajú náklady na záručnú dobu 
ako neoprávnený výdavok. Mohli by ste mi prosím objasniť danú položku vzhľadom k tomu, že 
Obchodný zákonník nestanovuje štandardnú alebo povinnú dĺžku záručnej doby medzi podnikateľmi, 
je to vecou dohody. Znamená to že žiadateľ si nesmie uplatniť žiadnu záručnú dobu, alebo musí 
bezvýhradne akceptovať iba tú záručnú dobu čo mu dá dodávateľ ? 

ODPOVEĎ:  

Keďže dodávateľské zmluvy v rámci dopytovo-orientovaných projektov OP II implementovaných v 
gescii MH SR sú uzatvorené podľa Obchodného zákonníka, ktorý neobsahuje zákonom stanovenú 
záručnú dobu, ako je to pri spotrebiteľských zmluvách podľa Občianskeho zákonníka, sú výdavky na 
záručnú dobu z vecného hľadiska neoprávnené. Poskytovateľ neobmedzuje žiadateľa v možnosti 
uplatniť si záručnú dobu, avšak tieto výdavky musí žiadateľ znášať sám. 

Je na prijímateľovi či a akú minimálnu dĺžku záručnej doby bude požadovať. Z hľadiska postupov pri 
kontrole VO/O je dôležité že, ak vo Výzve na predkladanie ponúk, resp. v návrhu zmluvy, ktorý je 
súčasťou Výzvy na predkladanie ponúk prijímateľ stanoví svoje požiadavky na minimálnu záručnú 
dobu, táto musí byť v ponuke úspešného uchádzača splnená. 

V prípade, ak prijímateľ bude požadovať minimálnu záručnú dobu, považujeme za vhodné, aby 
zmluva medzi dodávateľom a odberateľom obsahovala vyčíslenie sumy za záručnú dobu.  

MH SR nevstupuje do vzťahov medzi dodávateľmi a odberateľmi v rámci projektov 
implementovaných vo výzve a je výlučne na zmluvných stranách, či bude poskytnutie záruky 
bezplatné alebo spoplatnené a v akej výške.  

Zároveň upozorňujeme, že v prípade ak žiadateľ bude oprávnenosť výdavkov preukazovať napr. 
prostredníctvom vykonaného prieskumu trhu a bude požadovať záručnú dobu, alebo aj iné 
neopravené výdavky v zmysle výzvy (napr. náklady na prípravu pracovníkov v súvislosti s prevádzkou 
strojov, prístrojov, zariadení) v rámci opisu predmetu zákazky (ako súčasť prílohy č. 5 ŽoNFP - 
Dokumentácia k OV, záložka „Záznam z vyhodnotenia PT“) je potrebné tieto výdavky vyčísliť a o tieto 
výdavky znížiť oprávnené výdavky v rámci prílohy ako súčasť prílohy č. 5 ŽoNFP - Dokumentácia k OV, 
záložka “Rozpočet projektu“. V opačnom prípade zo strany poskytovateľa nebude môcť dôjsť 
k overeniu výšky oprávnených výdavkov a tak ani k overeniu podmienok poskytnutia príspevku, 
ktorých overenie súvisí s overením oprávnených výdavkov (napr. podmienka poskytnutia príspevku č. 
16 - Maximálna a minimálna výška príspevku). 

OTÁZKA Č. 5:  

Výpis z registra trestov som získal na integrovanom obslužnom mieste (príslušná pobočka Slovenskej 
pošty). Musím spolu s výpisom z registra trestov predložiť aj osvedčovaciu doložku, alebo je 
postačujúce predložiť len samotný výpis z registra trestov? 

ODPOVEĎ:  

V súlade s ustanoveniami zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších 
predpisov platí, že: 



 

- poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu, ak je prevádzkovateľom integrovaného 
obslužného miesta, je osobou oprávnenou vykonávať zaručenú konverziu, 

- zaručenou konverziou je konverzia s cieľom zachovania právnych účinkov pôvodného 
dokumentu a jeho použiteľnosti na právne úkony vykonaná postupom pre zaručenú konverziu 
podľa zákona. 

K takejto zaručenej konverzii dochádza práve na integrovaných obslužných miestach, ktoré dokážu 
prostredníctvom informačných systémov verejnej správy komunikovať s registrom trestov SR a 
elektronický výpis, ku ktorému majú na základe overenia totožnosti žiadateľa prístup, zkonvertujú na 
listinnú podobu tak, aby sa nestratil právne účinky pôvodného elektronického dokumentu. 

Pri tejto zaručenej konverzii ale musia byť dodržané isté postupy. Okrem iného platí, že osoba 
vykonávajúca zaručenú konverziu (ak ide o konverziu elektronického dokumentu do listinného 
dokumentu) je vždy povinná vytvoriť aj osvedčovaciu doložku v listinnej podobe a neoddeliteľne 
ju spojiť s novovzniknutým dokumentom v listinnej podobe.  

Ak teda žiadateľ predkladá výpis z registra trestov, ktorý získal na jednom z integrovaných obslužných 
miest (ktorým je aj Slovenská pošta), je potrebné, aby daný výpis z registra trestov predložil aj spolu 
s osvedčovacou doložkou. Bez osvedčovacej doložky nie je možné považovať výpis z registra trestov 
získaný na integrovanom obslužnom mieste za dokument vytvorený zaručenou konverziou a je 
možné pochybovať o zachovaní právnych účinkov pôvodného dokumentu, z ktorého bol dokument 
vytvorený. 

OTÁZKA Č. 6:  

Pri predkladaní príloh ŽoNFP v rámci ITMS2014+ mám možnosť vložiť prílohu ŽoNFP v rámci viacerých 
podmienok poskytnutia príspevku. Mám prílohu ŽoNFP vložiť v rámci podmienky poskytnutia 
príspevku, ktorej sa táto príloha vecne týka, prípadne viackrát v rámci viacerých podmienok 
poskytnutia príspevku, ak sa daná príloha týka viacerých podmienok poskytnutia príspevku? 

ODPOVEĎ:  

Všetky prílohy ŽoNFP je nevyhnutné predkladať (vkladať do ITMS2014+) v súlade s upozornením, 
uvedeným v rámci prílohy č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa, kapitola „2.2.3 Predloženie príloh 
k ŽoNFP“, t. j. len raz a to v rámci podmienky poskytnutia príspevku s názvom „Podmienky týkajúce 
sa štátnej pomoci“. 

Zároveň upozorňujeme, že ak napriek danému žiadateľ predloží (vloží do ITMS2014+) prílohy ŽoNFP 
aj v rámci iných podmienok poskytnutia príspevku, ako je podmienka poskytnutia príspevku s názvom 
„Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci“, poskytovateľ bude pri overovaní vychádzať z príloh ŽoNFP 
predložených v rámci tejto podmienky poskytnutia príspevku s názvom „Podmienky týkajúce sa 
štátnej pomoci“. 

OTÁZKA Č. 7:  

Je potrebné mať pri podaní žiadosti o NFP vyhlásené verejné obstarávanie/obstarávanie? 

ODPOVEĎ:  

Nie, výzva nestanovuje podmienku, aby mal žiadateľ vyhlásené verejné obstarávanie, resp. 
obstarávanie k dátumu podania ŽoNFP.  

Ako je uvedené v časti 3.6 výzvy, v súvislosti s procesom obstarávania tovarov a služieb, ktoré sú 
predmetom oprávnených výdavkov projektu, s prihliadnutím na konečný termín časovej 



 

oprávnenosti výdavkov projektu (31.12.2023), upozorňujeme, že prijímateľ je povinný do 14 
pracovných dní od doručenia oznámenia o nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP 
predložiť MH SR na kontrolu dokumentáciu zo všetkých obstarávaní realizovaných v rámci projektu. 
Nesplnenie tejto podmienky v stanovenej lehote predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o 
poskytnutí NFP. Zároveň platí, že prijímateľ nebude mať možnosť opakovať proces obstarávania.  

V tejto súvislosti dávame do pozornosti Jednotnú príručku k VO/O, ktorá definuje záväzné pravidlá a 
procesné postupy, podľa ktorých je žiadateľ/prijímateľ povinný pri realizácii VO/O postupovať. 
Jednotná príručka k VO je zverejnená na webovom sídle www.opvai.sk v časti Dokumenty/Metodické 
dokumenty v gescii MHSR. 

Zároveň platí, že vo fáze prípravy projektu môže byť výška výdavku v rozpočte projektu stanovená na 
základe: 

- zrealizovaného obstarávania 
- prieskumu trhu  
- odborného posudku. 

Ak prijímateľ nestihne ku dňu vypracovania ŽoNFP zrealizovať celý proces obstarávania podľa 
procesných postupov uvedených v Jednotnej príručke k VO, môže na stanovenie výšky výdavkov do 
rozpočtu projektu zrealizovať prieskum trhu podľa inštrukcií uvedených v Príručke pre žiadateľa 
v rámci popisu prílohy č. 5 ŽoNFP – Dokumentácia k oprávneným výdavkom a podľa inštrukcií 
uvedených v prílohe č. 4 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov. V tejto súvislosti však 
odporúčame zrealizovať prieskum trhu podľa procesných postupov uvedených v Jednotnej 
príručke k VO, a to z dôvodu, že jednou z podmienok uplatňujúcich sa na implementáciu projektov 
je aj vyššie uvedená podmienka uvedená v časti 3.6 výzvy (podľa ktorej je prijímateľ povinný do 14 
pracovných dní od doručenia oznámenia o nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť 
poskytovateľovi na kontrolu dokumentáciu zo všetkých VO/O realizovaných v rámci projektu. 

Zároveň je však potrebné zohľadniť jednu z podmienok výzvy týkajúcich sa štátnej pomoci, a to 
podmienku, že žiadateľ nesmie začať s prácami na projekte pred predložením ŽoNFP (úplné znenie 
podmienky je uvedené vo výzve v rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 11 - Podmienky týkajúce 
sa štátnej pomoci). 

OTÁZKA Č. 8:  

V prílohe č. 4 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov je v číselníku oprávnených výdavkov uvedená 
výlučne skupina 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, v rámci ktorej je ako 
oprávnený uvedený nákup strojov, prístrojov a zariadení. Je možné považovať za oprávnený softvér, 
ak bude súčasťou obstarávacej ceny strojov, prístrojov, zariadení? 

ODPOVEĎ:  

Softvér nie je oprávneným výdavkom v rámci tejto výzvy s výnimkou prípadu, ak je zabudovanou 
súčasťou dodávaného stroja, prístroja, zariadenia a je súčasťou obstarávacej ceny stroja, prístroja, 
zariadenia. To znamená, že za oprávnený môže byť považovaný iba softvér, ktorý  je vytvorený pre 
potreby technologického zariadenia a je pre fungovanie tohto zariadenia nevyhnutný, pričom je 
zároveň súčasťou jeho obstarávacej ceny.   

OTÁZKA Č. 9:  

Môže byť projekt žiadateľa zameraný na inováciu procesu a predstavovať počiatočnú investíciu vo 
forme zásadnej zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne aj keď v súčasnosti 
žiadateľ realizuje iný projekt zameraný na inováciu toho istého výrobného procesu v rámci tej istej 

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


 

prevádzkarne, ktorý bol podporený ako zásadná zmena celkového výrobného procesu existujúcej 
prevádzkarne v rámci inej výzvy? 

ODPOVEĎ:  

Vzhľadom na definičné vymedzenie počiatočnej investície vo forme zásadnej zmeny celkového 
výrobného procesu existujúcej prevádzkarne považujeme možnosť, že v rámci toho istého výrobného 
procesu v rámci existujúcej prevádzkarne je možné vykonať dve po sebe nasledujúce investície v 
takom rozsahu, z ktorých každá bude predstavovať zásadnú zmenu, za nereálnu. 

Ďalšia (nasledujúca) zmena toho istého výrobného procesu existujúcej prevádzkarne, ktorá by mala 
mať taký rozsah investičného zásahu, aby predstavovala zásadnú zmenu celkového výrobného 
procesu existujúcej prevádzkarne, by zároveň mohla spochybniť parametre predchádzajúcej zmeny 
toho istého výrobného procesu z pohľadu požiadaviek na počiatočnú investíciu vo forme zásadnej 
zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne.  

OTÁZKA Č. 10:  

V prípade, ak splnomocním fyzickú osobu nepodnikateľa na doručovanie písomností súvisiacich s 
konaním o ŽoNFP, akou formou a komu MH SR zašle výzvu na doplnenie ŽoNFP, ak budem vyzvaný na 
odstránenie identifikovaných nedostatkov ŽoNFP? 

ODPOVEĎ:  

MH SR výzvu na doplnenie ŽoNFP, ako aj ostatné dôležité písomnosti (ako napr. rozhodnutie o ŽoNFP) 
bude zasielať v súlade s postupom uvedeným v rámci prílohy č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa, 
kapitola „5. Schvaľovanie žiadostí o NFP“ a kapitola „4. Vypracovanie a povinné prílohy formulára 
ŽoNFP, časť „Príloha č. 1 ŽoNFP – Plnomocenstvo alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie osoby 
konať v mene žiadateľa (ak relevantné)“. To znamená, že ak žiadateľ splnomocní fyzickú osobu na 
doručovanie dôležitých písomností, resp. na celé konanie o ŽoNFP (teda aj na doručovanie všetkých 
dôležitých písomností zo strany poskytovateľa do elektronickej schránky splnomocnenej osoby) a 
splnomocnenie bude obsahovať jednoznačný identifikátor elektronickej schránky tejto fyzickej osoby, 
MH SR výzvu na doplnenie ŽoNFP zašle do elektronickej schránky tejto fyzickej osoby. V opačnom 
prípade bude výzva na doplnenie ŽoNFP zaslaná do elektronickej schránky žiadateľa.   

OTÁZKA Č. 11:  

Môže podať žiadosť o NFP spoločnosť vyrábajúca tabak, ktorá by chcela by svoju činnosť rozšíriť o 
výrobu filtrov? 

ODPOVEĎ:  

V rámci výzvy s kódom OPII-MH/DP/2022/9.5-35 je nenávratný finančný príspevok poskytovaný 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. V súlade s čl. 3 ods. 3 písm. c) nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja 
a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa 
zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 v platnom znení  (ďalej len „ERDF nariadenie“) sa z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja nepodporuje výroba, spracovanie a uvádzanie tabaku a tabakových 
výrobkov na trh. 

V súlade s § 1 písm. a) zákona č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov 
a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tento 



 

zákon upravuje požiadavky na zložky a emisie tabakových výrobkov a súvisiace nahlasovacie 
povinnosti vrátane maximálnych úrovní emisií dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého v cigaretách. 

Podľa § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 89/2016 Z. z. tabakový výrobok je výrobok, ktorý sa môže 
spotrebúvať a pozostáva aspoň čiastočne z tabaku alebo aj z geneticky modifikovaného tabaku. 

Podľa § 2 ods. 3 písm. r) zákona č. 89/2016 Z. z. sa pod zložkou rozumie  tabak, prídavná látka, alebo 
akákoľvek iná látka alebo prvok prítomný v konečnom tabakovom výrobku alebo súvisiacom výrobku 
vrátane papiera, filtra, atramentov, kapsúl a lepidiel. 

Vzhľadom na to, že filtre predstavujú zložku tabakových výrobkov, zastávame názor, že v rámci výzvy 
s kódom OPII-MH/DP/2022/9.5-35  nie je možné podporiť takúto výrobu, keďže by to bolo 
v priamom v rozpore s legislatívou EÚ, konkrétne ERDF nariadením.  

OTÁZKA Č. 12:  

Môže podať žiadosť o NFP spoločnosť, ktorá sa venuje poľnohospodárskej výrobe a má záujem 
inovovať svoj výrobný proces? 

ODPOVEĎ:  

V súlade s článkom F) Schémy štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického transferu 
v platnom znení platí, že táto schéma sa neuplatňuje na odvetvie poľnohospodárskej prvovýroby, 
pričom táto podmienka vyplýva priamo z legislatívy EÚ, konkrétne z nariadenia Komisie (EÚ) č. 
651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom 
podľa článkov 107 a 108 zmluvy v platom znení. Z tohto dôvodu nie je možné poskytnúť NFP na 
projekty v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby. Rovnako nie je možné poskytnúť NFP ani na 
projekty, ktoré spadajú do ďalších oblastí, na ktoré sa schéma v zmysle článku F) neuplatňuje. 

OTÁZKA Č. 13:  

Žiadateľ prostredníctvom obstarania technologického zariadenia zásadne zmení celkový výrobný 
proces v existujúcej prevádzkarni. Zároveň však to isté technologické zariadenie umožní žiadateľovi 
vyrábať nový produkt pre podnik žiadateľa, ktorý je zaraditeľný do iného odvetvia SK NACE. Môže v 
tomto prípade žiadateľ realizovať dva typy počiatočnej investície prostredníctvom jedného 
technologického zariadenia ktorého obstaranie je predmetom projektu? V prílohe č. 6 ŽoNFP – 
Doplňujúce údaje je v inštrukciách k vyplneniu počiatočnej investície totiž uvedené, že ak žiadateľ 
realizuje viacero samostatných počiatočných investícií, vyplní požadované údaje za každú z týchto 
investícií. 

ODPOVEĎ:  

Ako je uvedené v prílohe č.6 ŽoNFP – Doplňujúce údaje, predmetom projektu môže byť viacej 
samostatných počiatočných investícií, pričom ale platí, že v jednej prevádzkarni môže byť realizovaná 
iba jedna počiatočná investícia. Predmetom projektu môže byť viac počiatočných investícií iba v 
prípade, ak je predmetom projektu viac miest realizácie (viac prevádzkarní) a v každej prevádzkarni 
je realizovaná samostatná počiatočná investícia. Vo vami uvedenom prípade (jedna prevádzkareň) 
teda nemôžete realizovať dve počiatočné investície. 

Upozorňujeme, že pri zásadnej zmene celkového výrobného procesu (na rozdiel od diverzifikácie 
výroby) nedochádza k zmene produkovaného produktu (výrobku alebo služby). T.j. ak v dôsledku 
investície dôjde v prevádzkarni k produkcii nového produktu, ktorý sa predtým v prevádzkarni 
neprodukoval, je vylúčené, aby táto investícia predstavovala zásadnú zmenu celkového výrobného 
procesu, a to z dôvodu jej samotnej definície. 



 

OTÁZKA Č. 14:  

Žiadateľ má v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním oblasti v ktorej sa 
projekt realizuje odo dňa 30.12.2021. Žiadateľ plánuje realizovať počiatočnú investíciu vo forme 
zásadnej zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne. V tom prípade musí mať v 
predmete podnikania zapísané činnosti najneskôr najneskôr 12 mesiacov pred predložením ŽoNFP. 

V prípade, že takýto žiadateľ podá ŽoNFP dňa 30.12.2022, bude zo strany RO považovaný tento 
žiadateľ za oprávneného? Splní PPP Právna forma - mať v predmete podnikania zapísané činnosti 
najneskôr najneskôr 12 mesiacov pred predložením ŽoNFP? 

ODPOVEĎ:  

Áno. V prípade, že žiadateľ predkladá žiadosť na zásadnú zmenu existujúceho výrobného procesu, je 
potrebné, aby mal v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním oblasti/odvetvia 
hospodárstva, v ktorom sa projekt realizuje, a to najneskôr 12 mesiacov pred predložením ŽoNFP. 

V súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov platí, že “lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, 
ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak 
taký deň v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca.“. Z uvedeného teda vyplýva, že 
ak žiadateľ predloží žiadosť 30.12.2022, je potrebné, aby mal činnosť zapísanú v príslušnom registri 
najneskôr 30.12.2021. 

 

 


