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Odpovede na často kladené otázky (FAQ) 

 

 
k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraných na podporu nových 

a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03  
a na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov s kódom 

 OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04 
 
 
 
 

1. Pri vypĺňaní rozpočtu v ITMS2014+ nám vznikla otázka týkajúca sa zadávania intenzity pomoci. 
V zmysle prieskumu trhu nám vyšla hodnota zákazky 500 000 EUR. 

 
Naša otázka je, či táto suma z prieskumu trhu má byť v zmysle podmienok výzvy v plnej výške 

uvedená ako celkové oprávnené výdavky (COV). V takomto prípade by pri dodržaní maximálnej 

výška NFP (200 000 EUR) bola intenzita pomoci znížená na úroveň 40,00%. Existuje však reálny 

predpoklad, že po vykonaní VO nám hodnota zákazky výrazne klesne. 

 
Ako máme postupovať v takomto prípade? Musíme si pri zadávaní ŽoNFP a rozpočtu projektu 

znížiť intenzitu pomoci, hoci je znížená len z dôvodu maximálnej výšky NFP? Bude takto uvedená 

intenzita pre nás počas implementácie projektu záväzná a bude ňou prepočítaná cena zo zmluvy 

s víťazným uchádzačom, alebo bude možné v priebehu implementácie projektu intenzitu zvýšiť? 

Je možný iný spôsob zadávania rozpočtu okrem zníženia intenzity? 

 
 
 
ODPOVEĎ: 
 
V prílohe č. 12 Žiadosti o poskytnutie NFP (ŽoNFP) - Rozpočet projektu je uvedené „Bunka s názvom 

"Jednotková cena" - ako jednotkovú cenu obstarávaného tovaru alebo služby uveďte: - v prípade 

prieskumu trhu priemernú cenu za príslušný logický celok, resp. predmet zákazky vypočítanú z 

predložených cenových ponúk. Súčasťou jednotkovej ceny v podrobnom rozpočte projektu sú aj výdavky 

súvisiace s obstaraním predmetu zákazky, ak sú identifikované a navzájom porovnateľné minimálne v 

3 cenových ponukách, resp. v súlade s pravidlami pre prieskum trhu v zmysle Príručky pre žiadateľa“. 

 
V prípade, ak by vzhľadom na výšku hodnoty zákazky identifikovanej na základe prieskumu trhu a 

vzhľadom na stanovenú max. výšku NFP nebolo možné uplatniť max. intenzitu pomoci v zmysle 

podmienok výzvy, je žiadateľ pri vypĺňaní rozpočtu projektu v rámci ŽoNFP oprávnený (okrem 
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možnosti zníženia intenzity pomoci), pri rešpektovaní všetkých podmienok poskytnutia príspevku 
 
definovaných výzvou, znížiť výšku COV projektu na úroveň, pri ktorej sa uplatnením maximálnej 

intenzity pomoci neprekročí maximálna výška NFP. Týmto spôsobom sa v prípade, ak po vykonaní 

VO dôjde k zníženiu hodnoty zákazky oproti hodnote identifikovanej na základe prieskumu trhu, môže 

takáto úspora počas implementácie projektu odpočítať aj z neoprávnených výdavkov (výdavkov nad 

rámec COV) a teda takáto úspora nemusí mať vplyv na zníženie výšky NFP. 

 

V tejto súvislosti upozorňujeme, že v zmysle Stratégie financovania Európskych štrukturálnych a 

investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 nie je možné intenzitu pomoci zmeniť počas 

celej doby implementácie projektu (s výnimkou prípadu zmeny týkajúcej sa subjektu prijímateľa). 

 

V prípade uplatnenia vyššie popísanej možnosti žiadateľ pri stanovovaní výšky NFP uvedie v rozpočte 

projektu zníženú výšku COV, pričom zníženie výšky COV môže žiadateľ realizovať prostredníctvom 

zníženia výdavku/výdavkov priamo sa vzťahujúcich na predmetnú zákazku. Rozdiel medzi žiadateľom 

zníženou výškou COV a výškou výdavkov stanovených na základe prieskume trhu sa nepovažuje za 

nesúlad rozpočtu projektu s dokumentáciou preukazujúcou stanovenie výšky oprávnených výdavkov 

projektu. 

 

Žiadateľ takéto zníženie vyčísli a vysvetlí v rámci prílohy č. 12 ŽoNFP Podrobný rozpočet projektu v 
časti vecný popis, príp. v rámci prílohy č. 10 ŽoNFP Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov. 

 

Ilustratívny príklad: 

 

- Výdavky projektu stanovené na základe prieskumu trhu sú vo výške 500 000,00 EUR (logický 
celok č. 1 - 300 000,00 EUR a logický celok č. 2 – 200 000,00 EUR). 

- Maximálna výška NFP je 200 000,00 EUR. 
- Maximálna intenzita pomoci je 50 %. 

 

 

Žiadateľ je oprávnený stanoviť COV projektu na úroveň, pri ktorej sa uplatnením maximálnej intenzity 

pomoci neprekročí maximálna výška NFP, t.j. na úroveň 400 000,00 EUR (50% z COV vo výške 400 

000,00 EUR je 200 000,00 EUR). Žiadateľ takto stanovené COV uvedie v rozpočte projektu. Následne, 

ak v priebehu implementácie projektu dôjde na základe vykonaného verejného obstarávania k 

zníženiu hodnoty predmetnej zákazky oproti hodnote identifikovanej na základe prieskumu trhu, napr. 

na úroveň 450 000 EUR, prijímateľ toto zníženie zohľadní z neoprávnených výdavkov (výdavkov nad 

rámec COV) a teda uvedené nebude mať vplyv na zníženie výšky NFP. 
 
 

 
2. Naša spoločnosť podala v septembri 2016 ŽoNFP v rámci výzvy na podporu inovácií a 

technologického transferu. V nej žiadame o NFP na nákup inovatívnej technológie - súboru 
strojov a zariadení. Je možné, vzhľadom na  Dokument "Výzva" v kapitole 2.8 Kategória 
podmienok poskytnutia príspevku: Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku, bod 29 - 
Podmienka zákazu opätovného predloženia ŽoNFP s rovnakým predmetom projektu v prípade 
neukončenia schvaľovacieho procesu, podať ŽoNFP, ktorá bude obsahovať časť, t. j. jeden zo 
strojov, ktoré sú predmetom ŽoNFP, ktorá je v súčasnosti v procese hodnotenia? 

 
Vzťahuje sa tento zákaz aj na prípad, ak by spoločnosť podala ŽoNFP len na jednu časť 
predmetu, ktorý je aj predmetom ŽoNFP  v procese hodnotenia? 
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ODPOVEĎ: 
 
Podmienka poskytnutia príspevku č. 29 znie: „Žiadateľ nie je oprávnený opätovne predložiť ŽoNFP v 

rámci výzvy v prípade, ak tá istá ŽoNFP s rovnakým predmetom projektu už bola schválená v rámci 

tejto alebo inej výzvy OP VaI, alebo ak schvaľovanie tej istej ŽoNFP s rovnakým predmetom projektu, 

ktorú žiadateľ plánuje predložiť, ešte nebolo ukončené právoplatným rozhodnutím o ŽoNFP a stále 

prebieha konanie o predmetnej ŽoNFP (t. j. uvedené obmedzenie sa týka aj prípadov, kedy voči 

vydanému rozhodnutiu bolo podané odvolanie v súlade s § 22 zákona o príspevku z EŠIF a rozhodnutie 

nenadobudlo právoplatnosť).“ 

 

Z uvedeného vyplýva, že podmienka by v tomto prípade nebola splnená, keďže predmet projektu tvorí 

súčasť predloženej ŽoNFP v rámci inej výzvy OP VaI. 

 

 
 
3. V prípade, že je žiadateľ v rámci OP ĽZ zapojený do projektu č. 16/33/§51A2/46 Podpora 

vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní a do projektu č. 
16/33/059/5 Príspevok na činnosť pracovného asistenta, ako aj do projektu č. 15/33/050/48 
Podpora zamestnávania znevýhodneného uchádzača, je zároveň oprávnený žiadať o 
poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy OP VaI zameranej na podporu 
existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov? 

 
 

ODPOVEĎ: 
 
Žiadateľ v prípade splnenia všetkých podmienok poskytnutia príspevku definovaných výzvou OPVaI-

MH/DP/2016/3.3.1-04 je oprávnený predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku v prípade, že celková výška pomoci de minimis poskytnutá jedinému podniku nepresiahne 

strop 200 000 EUR v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov (v prípade podniku vykonávajúcemu 

cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu strop 100 000 EUR) v zmysle Nariadenia komisie 

č. 1407/2013. Pomoc sa považuje za poskytnutú v okamihu, keď podnik nadobudne na základe 

platného vnútroštátneho právneho režimu právny nárok na poskytnutie pomoci, bez ohľadu na dátum 

vyplatenia pomoci de minimis podniku, t. j. dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o NFP, resp. iného 

právneho aktu, ktorý zakladá právny nárok na poskytnutie pomoci. 

 

 

4. Jednou z podmienok oprávnenosti žiadateľa v rámci výzvy OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04 je 
existencia MSP, ktoré vykonáva podnikateľskú činnosť minimálne po dobu 36 mesiacov. Ako 
postupovať v prípade, ak žiadateľ ku dňu predloženia žiadosti o NFP bude vykonávať 
podnikateľskú činnosť po dobu 38 mesiacov, no disponuje iba 2 účtovnými závierkami za roky 
2014 a 2015? Je nutné do dňa predloženia ŽoNFP disponovať aj účtovnou závierkou za rok 2016, 
aby mohla byť vyplnená Príloha č. 17 ŽoNFP - Ukazovatele FSZ? 

 

ODPOVEĎ: 
 

V rámci Prílohy č. 17 ŽoNFP - Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa je žiadateľ povinný vyplniť 

relevantné údaje za posledné 3 ukončené účtovné obdobia. Na tento účel musí žiadateľ disponovať 

schválenými účtovnými závierkami za príslušné účtovné obdobia. Príloha č. 17 ŽoNFP musí byť 
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predložená riadne najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP na základe výzvy na 

doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP. 

 

 

5. Žiadateľom v rámci výzvy OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 bude právnická osoba (s.r.o.) založená 
v roku 2017. Konateľ plánuje vytvoriť pracovné miesto, ktoré chce následne sám obsadiť. 
Konateľ ako štatutár spoločnosti nie je povinný byť vo vlastnej právnickej osobe v 
zamestnaneckom pomere a môže figurovať ako konateľ bez odmeny. Bude takéto pracovné 
miesto vytvorené a obsadené samotným konateľom považované za vytvorenie pracovného 
miesta v rámci žiadosti o NFP a zahrnuté do výpočtu ceny pracovného miesta? 

 

ODPOVEĎ: 
 

Výkon funkcie štatutárneho orgánu je upravený v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších právnych predpisov a taktiež v zakladajúcich listinách spoločnosti. Výkon závislej práce v 

pracovnoprávnom vzťahu je ustanovený v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 

právnych predpisov. Právne predpisy a ani výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 nevylučujú 

súbeh výkonu funkcie štatutárneho orgánu s výkonom závislej práce v pracovnoprávnom vzťahu v 

rámci jednej spoločnosti, pokiaľ budú splnené podmienky ustanovené v právnych predpisoch. Teda 

výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 umožňuje, aby štatutár spoločnosti - FO vykonával 

funkciu štatutárneho orgánu a súčasne aj závislú prácu. Uvedené však platí, iba ak budú splnené 

podmienky súbehu výkonu funkcie štatutárneho orgánu s výkonom závislej práce. To znamená, že ak 

žiadateľ vytvorí súbeh výkonu funkcie štatutárneho orgánu s výkonom závislej práce v 

pracovnoprávnom vzťahu prostredníctvom jednej FO, potom túto osobu zahrnie v ekvivalente plného 

pracovného úväzku do merateľného ukazovateľa P0091 Nárast zamestnanosti v podporovaných 

podnikoch, prípadne do merateľného ukazovateľa P0205 Počet novovytvorených MSP založených 

osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín. 

 

 

6. Novozaložená firma plánuje vyrábať nový produkt. K tomu v rámci ŽoNFP plánuje zaobstarať 
výrobnú linku s inovovaným procesom. Ako si žiadateľ zvolí či ide o nový produkt alebo 
inovovaný proces? 

 

ODPOVEĎ: 
 

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 ako subpodmienku poskytnutia príspevku č. 12 

ustanovuje: „Realizáciou hlavnej aktivity projektu musí prísť k uvedeniu nového alebo inovovaného 

produktu žiadateľa na trh alebo realizácii inovácie produkčného procesu.“  

Z definícií merateľných ukazovateľov v Prílohe č. 5 výzvy vyplýva, že v prípade, ak si žiadateľ zvolí 

inováciu procesu, musí prísť realizáciou projektu k inovácii už existujúceho produkčného procesu 

podniku alebo k jeho nahradeniu novým výrobným postupom. Z poskytnutých informácií vyplýva, že  

ide o novozaloženú spoločnosť, ktorá bude vyrábať nový produkt, a teda v súčasnosti neexistuje v 

spoločnosti produkčná činnosť, teda nie je možné ju inovovať, a preto ide o inováciu v podobe nového 

produktu. 
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7. Vo výzve sú medzi oprávnenými SK NACE kódmi uvedené aj  poznatkovo-intenzívne služby – 93 

Športové, zábavné a rekreačné činnosti – okrem 93.12, 93.19, 93.21, 93,29 a okrem komerčných 

zariadení CR. Existujú v rámci predmetnej výzvy nejaké možnosti pre oprávnenosť aktivít  

žiadateľov - majiteľov ubytovacích zariadení, ktorí by chceli využiť túto výzvu na skvalitnenie či 

rozšírenie svojich služieb. 

 

ODPOVEĎ: 
 

Za komerčné zariadenia cestovného ruchu možno považovať napr. hotely, penzióny, rekreačné 

zariadenia a kúpele. Podpora aktivít v tejto oblasti je v zmysle dokumentu „Pozičný dokument Komisie 

k vypracovaniu Partnerskej dohody a programov na Slovensku na roky 2014 - 2020„ vylúčená a 

komerčné zariadenia cestovného ruchu majú byť financované zo súkromných prostriedkov, keďže 

tieto Európska komisia explicitne neodporúča financovať z prostriedkov EÚ. Tieto zariadenia boli v 

minulosti financované z OP KaHR. Pre úplnosť informácie si dovoľujeme uviesť, že SK NACE kódy 

definujú oprávnené projekty z hľadiska ich zamerania. To znamená, že žiadateľom môže byť aj subjekt, 

ktorý je napr. majiteľ ubytovacieho zariadenia (v prípade, ak spĺňa podmienky oprávnenosti žiadateľa), 

projekt však musí byť zameraný na niektoré z odvetví uvedených vo výzve. 

 

 

8. V zmysle podmienok výzvy nesmie celková výška pomoci jedinému podniku presiahnuť 200 000 

EUR v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov. Počítajú sa tri fiškálne roky od vzniku právneho 

nároku (podpis zmluvy), alebo podľa reálneho získania dotácie na účet prijímateľa?  Vo výpočte 

sa zohľadňuje len samotný žiadateľ, alebo aj partnerské, resp. prepojené podniky so 

žiadateľom? 

 

ODPOVEĎ: 
 

Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 v čl. 3 ustanovuje: „Celková výška pomoci de minimis, ktorú 
členský štát poskytol jedinému podniku, nepresiahne 200 000 EUR v priebehu obdobia troch fiškálnych 
rokov.“ „Celková výška pomoci de minimis, ktorú členský štát poskytol jedinému podniku 
vykonávajúcemu cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu, nepresiahne 100 000 EUR v 
priebehu obdobia troch fiškálnych rokov...“.  
 
Ďalej Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013  v čl. 3 ods. 4 ustanovuje: „Pomoc de minimis sa považuje 
za poskytnutú v okamihu, keď podnik nadobudne na základe platného vnútroštátneho právneho 
režimu právny nárok na poskytnutie pomoci, a to bez ohľadu na dátum vyplatenia pomoci de minimis 
podniku.“  
 
V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať, že právny nárok na poskytnutie pomoci vzniká 
nadobudnutím účinnosti Zmluvy o NFP, pričom nižšie uvádzame ilustratívny výpočet stropu de 
minimis:  
 
Žiadateľ má stanovené účtovné obdobie zodpovedajúce kalendárnemu roku. 20.04.2014 nadobudla 
účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP, na základe ktorej čerpal splátky pomoci v rokoch 2014, 2015 a 
2016, pričom hodnota pomoci bola diskontovaná k celkovej hodnote 200 000 EUR ku dňu 
nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. V tomto prípade môže žiadateľ predložiť žiadosť o 
NFP so žiadanou hodnotou celkových oprávnených nákladov až do výšky stropu ustanoveného vyššie 
napr. už v decembri roku 2016. Totiž v zmysle výziev s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a OPVaI-
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MH/DP/2016/3.3.1-04  uzávierka 1. hodnotiaceho kola, následné hodnotenie projektu a prípadné 
uzatvorenie a nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP nastane až v účtovnom období 
kalendárneho roku 2017.  Teda do stropu pomoci poskytnutej v roku 2017 sa už nezapočítava pomoc 
poskytnutá v roku 2014. 
 
„Jediný podnik“ na účely nariadenia komisie (EÚ) č. 1407/2013 zahŕňa všetky subjekty vykonávajúce 
hospodársku činnosť, medzi ktorými je aspoň jeden z týchto vzťahov: 
 

a. jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má väčšinu hlasovacích práv akcionárov 

alebo spoločníkov v inom subjekte vykonávajúcom hospodársku činnosť; 

b. jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má právo vymenovať alebo odvolať väčšinu 

členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu iného subjektu vykonávajúceho 

hospodársku činnosť; 

c. jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť má právo dominantným spôsobom 

ovplyvňovať iný subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť na základe zmluvy, ktorú s daným 

subjektom vykonávajúcim hospodársku činnosť uzavrel, alebo na základe ustanovenia v 

zakladajúcom dokumente alebo stanovách spoločnosti; 

d. jeden subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť, ktorý je akcionárom alebo spoločníkom 

iného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť, má sám na základe zmluvy s inými 

akcionármi alebo spoločníkmi daného subjektu vykonávajúceho hospodársku činnosť pod 

kontrolou väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov v danom subjekte 

vykonávajúcom hospodársku činnosť. 

 
Subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, medzi ktorými sú typy vzťahov uvedené v písm. a) až d) 
prvého pododseku prostredníctvom jedného alebo viacerých iných subjektov vykonávajúcich 
hospodársku činnosť, sa takisto považujú za jediný podnik. 
 
9. Považujú sa za jediný podnik podľa čl. 2 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 dva 

podnikateľské subjekty, každý s vlastným IČO, pričom vlastnícku štruktúru majú rovnakú, tzn. v 
podnikateľskom subjekte A sú  dvaja rovnakí spoločníci (obidvaja na 50%) ako v podnikateľskom 
subjekte B (rovnakí spoločníci na 50% ako v podnikateľskom subjekte A) ? 

 

ODPOVEĎ: 
  

Ak sú podnikateľskými subjektmi fyzické osoby, nepovažujú sa za jediný podnik. Uvedené platí za 
predpokladu, že tieto fyzické osoby zároveň nevykonávajú hospodársku činnosť. Ak sú 
podnikateľskými subjektmi právnické osoby a nie sú prepojené, taktiež sa nepovažujú za jediný podnik. 
Ak sú podnikateľskými subjektmi právnické osoby, ktoré sú prepojené, považujú sa za jediný podnik. 
 
 
10. Štatutár a 80 % -ný majiteľ spoločnosti A zakúpil firmu B. Podniky fungujú samostatne, nijako 

sa nekontrolujú. Majú ale spoločného majiteľa (podnik A - 80% -ný podiel , podnik B - 100%). 
Ide o prepojené podniky? 
 

ODPOVEĎ: 
 

Pre posúdenie splnenia kritérií MSP ustanovených v čl. 2 Prílohy č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 
651/2014 je potrebné posúdiť nielen veľkosť podniku (počet pracovníkov, obrat, celková súvaha), ale 
aj jeho dodatočné zdroje (vlastníctvo, partnerstvá a prepojenia). 
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Podľa Prílohy č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 ak 1 alebo viacero fyzických osôb konajúcich 
spoločne nevykonáva hospodársku činnosť, ale vlastní viac ako 50 % základného imania alebo 
hlasovacích práv v 2 a viacerých samostatných, inak od seba nezávislých podnikoch, potom je potrebné 
považovať takéto podniky za prepojené, iba ak svoju činnosť alebo časť svojej činnosti vykonávajú na 
rovnakom relevantnom trhu alebo priľahlých trhoch. Relevantný trh je definovaný v časti 2 Oznámenia 
Komisie o definícii relevantného trhu na účely práva hospodárskej súťaže spoločenstva a je výsledkom 
kombinácie relevantného trhu výrobkov a geografického trhu. Priľahlý trh je definovaný v čl. 3 Prílohy 
1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014. 
 
Na základe uvedeného je zrejmé, že ak v danom prípade fyzická osoba nevykonáva hospodársku 
činnosť, ale vlastní 80% základného imania spoločnosti A a 100% základného imania spoločnosti B, 
potom je potrebné považovať spoločnosti A a B za prepojené, ak svoju činnosť alebo časť svojej 
činnosti vykonávajú na rovnakom relevantnom trhu alebo priľahlých trhoch. Uvedené platí za 
podmienky, že ste definovali všetky rozhodujúce väzby podnikov. 
 
 
11. Medzi neoprávnené výdavky sú vo výzve zaradené výdavky na vnútorné vybavenie 

prevádzkových priestorov. Čo presne patrí pod vnútorné vybavenie prevádzkových priestorov? 
 

ODPOVEĎ: 
 
Medzi vnútorné vybavenie sa zaraďujú veci, ktoré sa priamo nepodieľajú na produkčnom procese v 
danej prevádzke,  t. j. vyrobeného výrobku alebo poskytnutej služby. Z uvedeného vyplýva, že ide o 
veci a zariadenia, ktoré sú využívané v produkčnej činnosti príslušnej prevádzky ako pomocný prvok 
pre činnosť strojov, prístrojov a zariadení (napr. nábytok, úložné regály, police). 
 
Z uvedeného vyplýva, že za vnútorné vybavenie sa považujú veci umiestnené v prevádzkovom 
priestore, ktoré sú nevyhnutné ako pomocné prvky pre činnosť/používanie strojov, prístrojov a 
zariadení, ktoré svojim použitím neovplyvňujú vlastnosti výstupu produkčného procesu. V tejto 
súvislosti dopĺňame, že výdavky na vnútorné vybavenie prevádzkových priestorov sú považované za 
neoprávnené v rámci Výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04. Naopak, v rámci Výzvy s kódom 
OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 sú výdavky na vnútorné vybavenie prevádzkových priestorov 
považované za oprávnené v stanovenom percentuálnom limite 10 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu. Konkrétne posúdenie oprávnenosti výdavkov však bude možné až na základe 
komplexných informácií poskytnutých zo strany žiadateľa v rámci predloženej žiadosti o NFP. 
 
 
12. Čo presne sa rozumie pod pojmom zavádzanie nástrojov elektronického podnikania? 
 

ODPOVEĎ: 
 
Pod pojmom zavádzanie nástrojov elektronického podnikania sa rozumejú aktivity zamerané na 
využívanie elektronického podnikania (e-commerce, e-biznis), on-line podnikania ako napr. tvorba e-
shopov, zavedenie a rozvoj digitálnych technológií v podnikaní a pod. formou vytvorenia generických 
aplikácií.  
 
 
13. V rámci podmienky splnenia kritérií pre výber projektov je potrebné splniť minimálne 60% z 

maximálneho počtu bodov, t. j. 25 z maximálnych 41 bodov. Dôležitú úlohu v tomto prípade 
zohráva hodnotiace kritérium 1.2 "Do akej miery prispieva projekt k dosiahnutiu špecifických 
cieľov OP?" Kritérium sa posudzuje prostredníctvom ukazovateľa Cena pracovného miesta 
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(CPM), ktoré zohľadňuje hodnotu vytvoreného pracovného miesta a hodnotu vytvoreného 
pracovného miesta pre osobu zo znevýhodnených skupín vo vzťahu k celkovým oprávneným 
výdavkom. Ukazovateľ CPM sa vypočíta CPM = COV/VPM+2 ×VPMzn. Merateľný ukazovateľ 
Počet novovytvorených pracovných miest a Počet novovytvorených pracovných miest 
obsadených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín je NEPOVINNÝM merateľným 
ukazovateľom. To znamená, že pokiaľ teda žiadateľ nevytvorí pracovné miesta (pretože ide o 
nepovinný merateľný ukazovateľ), nesplní podmienku Splnenia kritérií pre výber projektov? 

 
 

ODPOVEĎ: 
 
Hodnotiace kritérium 1.2 nie je vylučujúcim kritériom a ŽoNFP nemôže byť v procese odborného 
hodnotenia vylúčená na jeho základe. V rámci daného kritéria sa prideľujú body, a to podľa limitných 
hodnôt (intervalov), ktoré budú stanovené pre potreby odborných hodnotiteľov. To znamená, že 
pokiaľ žiadateľ nevytvorí v dôsledku realizácie projektu žiadne pracovné miesto/miesta, v 
hodnotiacom kritériu 1.2 - "Do akej miery prispieva projekt k dosiahnutiu špecifických cieľov OP?" mu 
bude pridelený minimálny možný počet bodov. 
 
 
14. Je určený pre podnikateľský plán záväzný formulár, alebo môže žiadateľ predložiť vlastný, sebou 

vytvorený podnikateľský plán (v prípade potreby jeho predloženia, ak žiadateľ nemá schválenú 
žiadnu účtovnú závierku)?  

 

ODPOVEĎ: 
 
Podnikateľský plán je relevantný pre výzvu s kódom OPVaI-MH/DP/3.1.1.- 03, ktorá je zameraná na 
podporu nových a začínajúcich podnikateľov.  V zmysle Príručky pre žiadateľa, časti 3.1 -  Vypracovanie 
a povinné prílohy formulára ŽoNFP – v popise Prílohy č. 3 – Vyhlásenie o veľkosti podniku, 
podnikateľský plán musí zahŕňať finančné výhľady týkajúce sa výkazu ziskov a strát, súvahy a 
predpokladaného počtu pracovníkov spoločnosti spolu s výkladovou časťou, ktorá opisuje hlavnú 
činnosť spoločnosti a jej predpokladané postavenie na trhu. Podnikateľský plán musí byť označený 
dátumom a podpísaný štatutárnym orgánom žiadateľa. Podnikateľský plán tvorí prílohu vyhlásenia o 
veľkosti podniku, pričom poskytovateľ neurčuje jeho záväzný formulár.  Žiadateľ si teda môže zvoliť 
formu, aká mu vyhovuje, pričom však musí dodržať uvedené minimálne obsahové náležitosti. 
 
 
15. V prípade, že žiadateľ nie je platcom DPH ani sa neplánuje stať platcom DPH počas realizácie 

projektu, uvádzajú sa ceny do rozpočtu s DPH? Je v takomto prípade DPH považovaná za 
oprávnenú časť výdavku? 
Ak žiadateľ je nová spoločnosť (ku dňu predloženia ŽoNFP podniká kratšie ako 36 mesiacov) a v 
čase predloženia ŽoNFP nie je platca DPH, ale počas realizácie sa žiadateľ stane platcom DPH, 
je možné uvádzať do rozpočtu sumy bez DPH? 

 

ODPOVEĎ: 
 
Vždy musí byť zohľadnená skutočnosť, či žiadateľ je, alebo nie je platcom DPH.  

 V prípade, ak nie je platcom DPH, za oprávnené sú považované výdavky  s DPH.  

 V prípade, ak je platcom DPH, za oprávnené sú považované výdavky bez DPH.  
DPH je oprávnená v prípade , keď je originálne a definitíve znášaná konečným prijímateľom a nie je 
nárokovateľná na vrátenie akýmkoľvek spôsobom.  
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V prípade, že žiadateľ nie je platcom DPH v zmysle zákona č.222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších 
predpisov, je DPH oprávneným výdavkom, nakoľko táto osoba si nemôže nárokovať odpočet dane z 
pridanej hodnoty na vstupe. 
 
Žiadateľ, ktorý v čase podávania ŽoNFP nie je platcom DPH a počas realizácie sa stane platcom DPH,  
môže podať ŽoNFP tak, že stanoví oprávnené výdavky podľa existujúceho stavu, t. j. oprávnené 
výdavky stanoví s DPH, pričom v prípade, ak sa v budúcnosti počas realizácie projektu stane platcom 
DPH, dôjde k úprave rozpočtu projektu prostredníctvom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, v rámci 
ktorého sa uvedená skutočnosť zohľadní. Zároveň si dovoľujeme upriamiť pozornosť na Príručku pre 
prijímateľa, časť 4.2.5 Dokumentácia k žiadosti o platbu, ktorá sa podrobnejšie venuje problematike 
DPH. 
 
 
16. Vo formulári rozpočtu je v inštrukciách k vypĺňaniu uvedené nasledovné: 

Súčasťou vecného popisu výdavku musí byť informácia, či výška výdavku uvedená v bunke "Cena 
celkom" obsahuje aj výdavky súvisiace s obstaraním predmetu zákazky (napr. doprava na 
miesto, montáž). V prípade, ak výška výdavku uvedená v bunke "Cena celkom" obsahuje aj 
výdavky súvisiace s obstaraním predmetu zákazky, ktoré žiadateľ plánuje zaradiť medzi 
oprávnené výdavky projektu, je potrebné v bunke "Vecný popis výdavku" identifikovať tieto 
výdavky a uviesť ich výšku, pokiaľ je ich výška stanoviteľná (napr. v prípade prieskumu trhu 
musia byť výdavky súvisiace s obstaraním predmetu zákazky rovnako identifikované minimálne 
v 3 cenových ponukách, resp. v súlade s pravidlami pre prieskum trhu uvedenými v Príručke pre 
žiadateľa). V prípade, ak výška výdavku uvedená v bunke "Cena celkom" neobsahuje výdavky 
súvisiace s obstaraním predmetu zákazky, je rovnako potrebné v bunke “Vecný popis výdavku” 
uviesť skutočnosť, že výdavok neobsahuje výdavky súvisiace s obstaraním. Výdavky súvisiace s 
obstaraním predmetu zákazky nebudú považované za oprávnené, pokiaľ nebudú identifikované 
s príslušnou hodnotou ako samostatné výdavky v zmysle vyššie uvedených inštrukcií. 
 
Ak je v špecifikácii predmetu zákazky uvedené, že v cene zariadenia sú zahrnuté aj výdavky na 
dopravu a montáž a nenaceňujú sa samostatne,  máme do vecného popisu uviesť,  že výdavok 
neobsahuje výdavky súvisiace s obstaraním? 

 

ODPOVEĎ: 
 
V prípade, že v špecifikácii predmetu zákazky je uvedené, že v cene zariadenia sú zahrnuté aj výdavky 
na dopravu a montáž, pričom nebudú samostatne nacenené, nie je možné tieto výdavky uviesť 
a vyčísliť v rozpočte projektu (či už ako samostatnú položku alebo ako súčasť vecného popisu výdavku), 
a preto nebudú takéto výdavky považované za oprávnené. V rámci odborného hodnotenia tak môže 
dôjsť k zníženiu výšky oprávnených výdavkov na obstaranie príslušného zariadenia do výšky ceny 
samotného zariadenia zistenej odborným hodnotiteľom. 
 
 


