
 
 
 

 

Usmernenie č. 2 pre žiadateľov k výzve na predkladanie 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok na fázované 

projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných 

centier (II. fáza) pre menej rozvinuté regióny 

Kód výzvy:  OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02 

Zmena výzvy na základe: 

§ 17 ods. 6 a 7 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 EŠIF“) a časť 4 výzvy 

Druh zmeny: 
zmena formálnych náležitostí uvedených v § 17 ods. 2 písm. h) 

zákona o EŠIF 

Časť výzvy dotknutá zmenou: 

Formulár výzvy – Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok na fázované projekty Univerzitných 

vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre menej 

rozvinuté regióny 

 

Príloha č. 1 výzvy – Žiadosť o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku – polia č. 14 Zoznam povinných príloh 

žiadosti o NFP a č. 15. Čestné vyhlásenie žiadateľa 

 

Príloha č. 1 výzvy – Žiadosť o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku - Vzorový formulár č. 1.03 – Čestné 

vyhlásenie súhrnné 

 

Príloha č. 1 výzvy – Žiadosť o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku - Vzorový formulár č. 1.04 – Vyhlásenie 

o partnerstve   

Zdôvodnenie vykonanej 

zmeny: 
Formálna zmena z dôvodu administratívneho pochybenia 

Dátum platnosti a účinnosti 

usmernenia: 
11. 11. 2016 

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum 

a inovácie vydáva 11. novembra 2016 toto usmernenie pre žiadateľov v rámci výzvy na 

predkladanie žiadostí o NFP s kódom: OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3-02 v súvislosti s nasledovnými 

zmenami: 
 

1. V časti Formulár výzvy – Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre 

menej rozvinuté regióny, kapitola 2 Podmienky poskytnutia príspevku, podmienka č. 2.9.2 

Oprávnenosť z hľadiska vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov a povolení na 

realizáciu aktivít projektu partnerom (prvá odrážka) sa pôvodný text 
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„- nehnuteľnosti (pozemky a stavby) a hnuteľné veci, prostredníctvom ktorých dochádza 

k realizácii projektu, musia byť vo výlučnom vlastníctve partnera, alebo musia mať k 

predmetným nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam iné právo, na základe ktorého sú 

oprávnení užívať všetky nehnuteľnosti a hnuteľné veci, na ktorých má byť projekt 

realizovaný. V prípade stavebných prác v rámci projektu na majetku nesmie byť záložné 

právo ani plomba. Túto podmienku poskytnutia príspevku partner preukazuje v prípade 

vlastníckeho vzťahu listom vlastníctva a v prípade, že partner nehnuteľnosti a hnuteľné 

veci  nevlastní, aktuálne platnou nájomnou zmluvou, prípadne jej ekvivalentom“ 

 

nahrádza textom  

 

„- nehnuteľnosti (pozemky a stavby) a hnuteľné veci, prostredníctvom ktorých dochádza 

k realizácii projektu, musia byť vo výlučnom vlastníctve partnera, alebo musia mať k 

predmetným nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam iné právo, na základe ktorého sú 

oprávnení užívať všetky nehnuteľnosti a hnuteľné veci, na ktorých má byť projekt 

realizovaný. V prípade stavebných prác v rámci projektu na majetku nie je záložné 

právo ani plomba. Túto podmienku poskytnutia príspevku partner preukazuje v prípade 

vlastníckeho vzťahu listom vlastníctva a v prípade, že partner nehnuteľnosti a hnuteľné 

veci  nevlastní, aktuálne platnou nájomnou zmluvou, prípadne jej ekvivalentom“ 
 
 

2. V časti Príloha č. 1 výzvy – Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – 

pole č. 14. Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP, Podmienky poskytnutia NFP č. 33 a č. 

34, v bode g) 
 

„g) nehnuteľnosti (pozemky a stavby) a hnuteľné veci, prostredníctvom ktorých 

dochádza k realizácii projektu, musia byť vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, alebo musia 

mať k predmetným nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam iné právo, na základe ktorého 

sú oprávnení užívať všetky nehnuteľnosti a hnuteľné veci, na ktorých má byť projekt 

realizovaný. V prípade stavebných prác v rámci projektu na majetku nesmie byť záložné 

právo ani plomba;“ 

 

dopĺňa slovo a nahrádza textom 

 

„g) nehnuteľnosti (pozemky a stavby) a hnuteľné veci, prostredníctvom ktorých 

dochádza k realizácii projektu, musia byť vo výlučnom vlastníctve žiadateľa/partnera, 

alebo musia mať k predmetným nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam iné právo, na 

základe ktorého sú oprávnení užívať všetky nehnuteľnosti a hnuteľné veci, na ktorých má 

byť projekt realizovaný. V prípade stavebných prác v rámci projektu na majetku nie je 

záložné právo ani plomba;“ 
 

a zároveň 
 

„g) nehnuteľnosti (pozemky a stavby) a hnuteľné veci, prostredníctvom ktorých 

dochádza k realizácii projektu, musia byť vo výlučnom vlastníctve partnera, alebo musia 

mať k predmetným nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam iné právo, na základe ktorého 

sú oprávnení užívať všetky nehnuteľnosti a hnuteľné veci, na ktorých má byť projekt 

realizovaný. V prípade stavebných prác v rámci projektu na majetku nesmie byť záložné 

právo ani plomba;“ 

 

dopĺňa slovo a nahrádza textom 
 

„g) nehnuteľnosti (pozemky a stavby) a hnuteľné veci, prostredníctvom ktorých 

dochádza k realizácii projektu, musia byť vo výlučnom vlastníctve partnera/žiadateľa, 

alebo musia mať k predmetným nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam iné právo, na 

základe ktorého sú oprávnení užívať všetky nehnuteľnosti a hnuteľné veci, na ktorých má 
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byť projekt realizovaný. V prípade stavebných prác v rámci projektu na majetku nie je 

záložné právo ani plomba;“ 
 
 

3. V časti Príloha č. 1 výzvy – Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – 

pole č. 15. Čestné vyhlásenie žiadateľa (str. 24) sa posledný odsek 
 

„- nehnuteľnosti (pozemky a stavby) a hnuteľné veci, prostredníctvom ktorých dochádza 

k realizácii projektu, sú vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, alebo má k predmetným 

nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam iné právo, na základe ktorého je oprávnený užívať 

všetky nehnuteľnosti a hnuteľné veci, na ktorých má byť projekt realizovaný. Túto 

podmienku poskytnutia príspevku musí žiadateľ spĺňať počas realizácie projektu a 

zároveň počas obdobia udržateľnosti projektu, t. j. 5 rokov po ukončení realizácie aktivít 

projektu.“ 

 

dopĺňa vetou  

 

„- nehnuteľnosti (pozemky a stavby) a hnuteľné veci, prostredníctvom ktorých dochádza 

k realizácii projektu, sú vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, alebo má k predmetným 

nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam iné právo, na základe ktorého je oprávnený užívať 

všetky nehnuteľnosti a hnuteľné veci, na ktorých má byť projekt realizovaný. V prípade 

stavebných prác v rámci projektu na majetku nie je záložné právo ani plomba. Túto 

podmienku poskytnutia príspevku musí žiadateľ spĺňať počas realizácie projektu a 

zároveň počas obdobia udržateľnosti projektu, t. j. 5 rokov po ukončení realizácie aktivít 

projektu.“ 

 

 

4. V časti Príloha č. 1 výzvy – Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - 

Vzorový formulár č. 1.03 – Čestné vyhlásenie súhrnné (prvá veta) sa pôvodný text 

 

„Ja, dolu podpísaný, štatutárny zástupca organizácie žiadajúcej o nenávratný finančný 

príspevok (ďalej len „NFP“) zo štrukturálnych fondov,“ 

 

dopĺňa textom  

 

„Ja, dolu podpísaný, štatutárny zástupca organizácie/štatutárny zástupca partnera 

organizácie žiadajúcej o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) zo 

štrukturálnych fondov,“ 
 
 

5. V časti Príloha č. 1 výzvy – Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - 

Vzorový formulár č. 1.03 – Čestné vyhlásenie súhrnné sa v odseku 

 

„Zároveň vyhlasujem, že toto čestné vyhlásenie sa týka objektov a pozemkov súvisiacich 

s realizáciou projektu, ktoré sú uvedené v prílohe k žiadosti o NFP č. 1.04 a ktoré sú 

uvedené na predloženom liste vlastníctva, resp. sú deklarované v nájomnej zmluve na 

obdobie realizácie projektu a minimálne 5 rokov po ukončení projektu“ 

 

mení číslo prílohy  

 

„Zároveň vyhlasujem, že toto čestné vyhlásenie sa týka objektov a pozemkov súvisiacich 

s realizáciou projektu, ktoré sú uvedené v prílohe k žiadosti o NFP č. 1.05 a ktoré sú 

uvedené na predloženom liste vlastníctva, resp. sú deklarované v nájomnej zmluve na 

obdobie realizácie projektu a minimálne 5 rokov po ukončení projektu,“ 
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6. V časti Príloha č. 1 výzvy – Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - 

Vzorový formulár č. 1.04 – Vyhlásenie o partnerstve (str. 4) sa pôvodný text  

 

„Na majetku nie je záložné právo ani plomba.“ 

 

nahrádza textom  

 

„V prípade stavebných prác v rámci projektu na majetku nie je záložné právo ani 

plomba.“  

 


