
 
 

Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

na podporu teamingových výskumných centier 

mimo Bratislavského kraja 

Kód výzvy:  OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04 

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 5 výzvy 

 

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

zákona o EŠIF 

Časť výzvy dotknutá zmenou: 

Výzva – kapitola 6. Prílohy výzvy, bod 2. a 3. 

Príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa: 

- kapitola 3. Podmienky poskytnutia príspevku – 38. (2.9.4) 

Oprávnenosť z hľadiska súladu s HP  

- kapitola 4.3.1 Odborné hodnotenie ŽoNFP – aplikácia 

hodnotiacich kritérií  

Príloha č. 1.03 výzvy – Čestné vyhlásenie doplňujúce, písmeno b) 

Zdôvodnenie vykonanej 

zmeny: 

Zmena vyplývajúca zo zmeny Príručky oprávnenosti výdavkov, 

ktorej verzia 7.4 bola zverejnená 

na https://www.opvai.sk/dokumenty/prirucky/. 

Formálna zmena vyplývajúca z potreby zosúladenia s ods. 4. 

kapitoly 2.4.3.2 Systému riadenia EŠIF. 

Formálna zmena vyplývajúca z potreby zosúladenia s Príručkou 

pre odborných hodnotiteľov operačného programu Výskum 

a inovácie v rámci výziev na podporu teamingových 

výskumných centier v počte hodnotiteľov pre jednu žiadosť 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a zmeny fázy 

posúdenia podmienky poskytnutia príspevku. 

Oprava chyby v písaní – odstránenie horného indexu v texte 

a zosúladenie s textom výzvy a v jej ostatných prílohách. 

Uvedenými zmenami nedochádza k podstatnej zmene 

podmienok poskytnutia príspevku. 

Dátum platnosti a účinnosti 

usmernenia: 
12.07.2018 

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum 

a inovácie vydáva toto usmernenie pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadosti 

o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04 v súvislosti s nasledovnými zmenami:  

https://www.opvai.sk/dokumenty/prirucky/
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1. V časti Výzva – kapitola 6. Prílohy výzvy, bod 2. a 3., sa pôvodný text 

 

2.  Príručka pre žiadateľa + prílohy  

3.  
Link na Príručku oprávnenosti výdavkov OPVaI, ver. 7.1: 

https://www.opvai.sk/dokumenty/prirucky/ 

nahrádza textom 

2.  Príručka pre žiadateľa + prílohy V ZNENÍ USMERNENIA Č. 2 

3.  
Link na Príručku oprávnenosti výdavkov OPVaI, ver. 7.4: 

https://www.opvai.sk/dokumenty/prirucky/ 

 

2. V časti Príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa – kapitola 3. Podmienky poskytnutia 

príspevku – 38. (2.9.4) Oprávnenosť z hľadiska súladu s HP, posledný odsek danej 

podmienky poskytnutia príspevku, strana 33, sa pôvodný text 

Podmienka bude posudzovaná v rámci odborného hodnotenia. 

nahrádza textom 

Podmienka bude posudzovaná v rámci administratívneho overenia. 

 

3. V časti Príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa – kapitola 4.3.1 Odborné hodnotenie 

ŽoNFP – aplikácia hodnotiacich kritérií, prvý odsek kapitoly, strana 42, sa pôvodný text  

ŽoNFP, ktoré splnili podmienky poskytnutia príspevku overované v rámci administratívneho 

overovania, postupujú do odborného hodnotenia. Odborné hodnotenie vykonávajú odborní 

hodnotitelia, ktorým sú náhodným výberom prideľované ŽoNFP, ktoré splnili podmienky 

poskytnutia príspevku overované v rámci administratívneho overovania. V rámci odborného 

hodnotenia ŽoNFP VA zabezpečí posúdenie ŽoNFP dvoma odbornými hodnotiteľmi, ktorí 

vyhodnotia v totožnom rozsahu splnenie podmienky poskytnutia príspevku a na základe 

hodnotiacich kritérií overia aj podmienku oprávnenosti výdavkov realizácie projektu. 

nahrádza textom 

ŽoNFP, ktoré splnili podmienky poskytnutia príspevku overované v rámci administratívneho 

overovania, postupujú do odborného hodnotenia. Odborné hodnotenie vykonávajú odborní 

hodnotitelia, ktorým sú náhodným výberom prideľované ŽoNFP, ktoré splnili podmienky 

poskytnutia príspevku overované v rámci administratívneho overovania. V rámci odborného 

hodnotenia ŽoNFP VA zabezpečí posúdenie ŽoNFP troma odbornými hodnotiteľmi, ktorí 

vyhodnotia v totožnom rozsahu splnenie podmienky poskytnutia príspevku a na základe 

hodnotiacich kritérií overia aj podmienku oprávnenosti výdavkov realizácie projektu. 

 

4. V časti Príloha č. 1.03 výzvy - Čestné vyhlásenie doplňujúce, písmeno b) sa pôvodný 

odkaz na poznámku pod čiarou č.3 

 

b) vyhlasujem, že k realizácii projektu je povinné v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon):5 

 

- platné stavebné povolenie3,  

https://www.opvai.sk/dokumenty/prirucky/
https://www.opvai.sk/dokumenty/prirucky/
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- rozhodnutie o povolení terénnych úprav, resp. územné rozhodnutie v prípade, že stavebný 

úrad určil v rozhodnutí o využití územia, že sa upúšťa od povolenia terénnych úprav3, 

- vyjadrenie príslušného stavebného úradu k ohláseniu drobnej stavby a/alebo stavebnej 

úpravy v prípade, že sa nevyžaduje stavebné povolenie a v prípade drobných stavieb 

a stavebných úprav písomné oznámenie stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu 

nemá námietky3, 

- v prípade, ak je pamiatkovo chránená stavba (objekt), ktorá je predmetom projektu, tak 

partner predloží záväzné stanovisko pamiatkového úradu v zmysle zákona č. 238/2014 Z. z. 

o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a zároveň vyjadrenie 

príslušného stavebného úradu3, 

- v prípade, ak je pamiatkovo chránený pozemok, ktorý je predmetom projektu, tak žiadateľ 

predloží záväzné stanovisko pamiatkového úradu v zmysle zákona č. 238/2014 Z. z. v znení 

neskorších predpisov3. 

nahrádza textom 

b) vyhlasujem, že k realizácii projektu je povinné v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon):5 

 

- platné stavebné povolenie,  

- rozhodnutie o povolení terénnych úprav, resp. územné rozhodnutie v prípade, že stavebný 

úrad určil v rozhodnutí o využití územia, že sa upúšťa od povolenia terénnych úprav, 

- vyjadrenie príslušného stavebného úradu k ohláseniu drobnej stavby a/alebo stavebnej 

úpravy v prípade, že sa nevyžaduje stavebné povolenie a v prípade drobných stavieb 

a stavebných úprav písomné oznámenie stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu 

nemá námietky, 

- v prípade, ak je pamiatkovo chránená stavba (objekt), ktorá je predmetom projektu, tak 

partner predloží záväzné stanovisko pamiatkového úradu v zmysle zákona č. 238/2014 Z. z. 

o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a zároveň vyjadrenie 

príslušného stavebného úradu, 

- v prípade, ak je pamiatkovo chránený pozemok, ktorý je predmetom projektu, tak žiadateľ 

predloží záväzné stanovisko pamiatkového úradu v zmysle zákona č. 238/2014 Z. z. v znení 

neskorších predpisov. 

  


