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ZOZNAM SKRATIEK
DPH
EPFRV
EÚ
EUR
FO
MAS
MH SR
MP SR
OP KaHR
PO
PPA
PRV
SR
Zmluva
Z. z.
ŽoNFP
ŽoP

Daň z pridanej hodnoty
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
Európska únia
Európska mena
Fyzická osoba
Miestna akčná skupina
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Právnická osoba
Pôdohospodárska platobná agentúra
Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 – 2013
Slovenská republika
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z PRV
Zbierka zákonov
Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
PRV – projekt
Žiadosť o platbu
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1. CHARAKTERISTIKA PRIORÍT, OSÍ A OPATRENÍ PRV
OS

3: KVALITA ŽIVOTA VO VIDIECKYCH OBLASTIACH A DIVERZIFIKÁCIA
VIDIECKEHO HOSPODÁRSTVA

PRIORITA: ZLEPŠENIE KVALITY ŽIVOTA VO VIDIECKYCH OBLASTIACH

SKUPINA OPATRENÍ 3.4 OBNOVA A ROZVOJ OBCÍ, OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI A SLUŽIEB
Kódy opatrení
321 Základné služby pre ekonomiku a vidiecke obyvateľstvo
322 Obnova a rozvoj dedín
Právny základ
Kapitola I, články 52 bod (b) i), ii) a 56 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005
Príloha II, body 5.3.3.2.1. a 5.3.3.2.2. nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006
Cieľ
Zlepšenie základných služieb a rozvoj investícií a tým zabezpečenie vyššej atraktivity
vidieckych oblastí, zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach.
Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom:
• bezpečnejšieho a lepšieho prístupu do vidieckych oblastí;
• zlepšenia stavu vodovodných a kanalizačných systémov;
• vytvárania podmienok pre poskytovanie kvalitnejších verejných služieb (lepšie priestory
pre spolkovú činnosť, zriadenie pripojenia na internet, vzdelávacie aktivity a pod.);
• realizovania ďalších aktivít súvisiacich so zlepšením životných podmienok vidieckeho
obyvateľstva (rekreačné zóny, amfiteátre, tržnice, autobusové zastávky, cyklotrasy a pod.).
OPATRENIE 3.4.1 ZÁKLADNÉ SLUŽBY PRE VIDIECKE OBYVATEĽSTVO

Kód opatrenia
321 Základné služby pre hospodárstvo a vidiecke obyvateľstvo
Právny základ
Kapitola I, články 52 bod (b) (i), a 56 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005
Príloha II, bod 5.3.3.2.1. nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006
Rozsah a činnosti
Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými právnymi
predpismi EÚ, napr.:
• rekonštrukcia a modernizácia rekreačných zón;
• výstavba, rekonštrukcia a modernizácia detských a športových ihrísk (vrátane krytých
a zázemí týchto ihrísk), tržníc (vrátane krytých), autobusových zastávok a pod., (napr.
obecných rozhlasov);
• rekonštrukcia a modernizácia obecných stavieb (napr. obecný úrad, kultúrny dom, dom
smútku) a objektov spoločenského významu (napr. amfiteátre) vrátane ich okolia
(okrem stavieb a budov evidovaných na Ministerstve kultúry SR v registri nehnuteľných
kultúrnych pamiatok a lokalít UNESCO) vrátane zriadenia pripojenia na internet.
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
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Typ podporených aktivít
•
rekonštrukcia a modernizácia miestnej infraštruktúry;
•
rekonštrukcia a modernizácia stavieb a objektov spoločenského významu;
•
investície do objektov podporujúcich voľno časové aktivity.
Kritériá spôsobilosti
Oprávnenosť projektov na financovanie z PRV, je podmienená splnením všetkých
nasledovných kritérií spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie.
1. Investície sa musia realizovať na území Slovenska.
2. Žiadateľ môže predložiť v rámci jedného výberového kola zverejneného vo Výzve na
predkladanie ŽoNFP jeden projekt pre každé opatrenie, avšak maximálne v sume
stanoveného limitu 1000 EUR na jedného obyvateľa v súčte za obe opatrenia.
3. Žiadateľ nie je v nútenej správe. Preukazuje sa pri ŽoNFP a následne pri ŽoP formou
čestného vyhlásenia.
4. Investícia sa musí využívať najmenej päť rokov po podpise zmluvy, pričom nesmie prejsť
podstatnou zmenou, ktorá:
a) ovplyvní jej povahu alebo podmienky využívania alebo neoprávnene zvýhodní
akýkoľvek podnik alebo verejný subjekt,
b) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry, alebo ukončenia
alebo premiestnenia výrobnej činnosti.
5. Žiadateľ musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použije iba jeden zdroj
financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia.
6. Projekt môže byť predmetom záložného práva za podmienok stanovených v Príručke,
v kapitole 4. Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EÚ
a štátneho rozpočtu.
7. Žiadateľ musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do troch rokov od podpísania zmluvy.
8. Žiadateľ musí prostredníctvom stavebného povolenia, resp. iného právneho úkonu
(ohlásenie stavebnému úradu v zmysle zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov)
preukázať oprávnenie užívať predmet projektu s výnimkou špecifických prípadov (napr.
výstavba nových športových ihrísk). Preukazuje sa pri ŽoNFP, najneskôr však pred
podpisom zmluvy. V prípade vykonávania udržiavacích prác, na ktoré nie je potrebné ani
ohlásenie stavebnému úradu (§ 139b, ods. 15. zák. 50/76 Zb. v znení neskorších
predpisov) musí žiadateľ preukázať vlastníctvo, resp. iný právny vzťah užívať predmet
projektu pri podaní ŽoNFP. V prípade pozemkov pod stavbami, ktorých technické
zhodnotenie je predmetom projektu, preukáže žiadateľ vlastnícky vzťah k pozemkom pri
podaní prvej ŽoP, ktorá súvisí s nadobudnutím pozemkov do vlastníctva. V prípade
nákupu pozemkov určených pre výstavbu objektov, ktoré sú predmetom projektu, žiadateľ
preukáže vlastnícky vzťah k pozemkom pri podaní prvej ŽoP po skolaudovaní objektov,
ktoré sú predmetom projektu.
9. Žiadateľ musí užívať predmet projektu najmenej 6 rokov po predložení ŽoNFP (deklaruje
čestným prehlásením pri podaní ŽoNFP).
10. Žiadateľ, ktorý realizuje projekt v území MAS musí predložiť pri ŽoNFP potvrdenie od
MAS, že aktivita na ktorú predkladá ŽoNFP nie je zahrnutá v opatreniach Integrovanej
stratégie rozvoja územia (ak v čase podania ŽoNFP nebola na predmetnom území
schválená MAS MP SR, žiadateľ nepredkladá takéto potvrdenie. Tieto skutočnosti
žiadateľ deklaruje pri podaní ŽoNFP formou čestného vyhlásenia).
11. Všetky objekty podporené z verejných zdrojov v rámci projektu musia byť prístupné
verejnosti.
12. Projekt musí mať neziskový charakter.
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
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13. Žiadateľ musí predložiť doklady súvisiace s vykonaním verejného obstarávania na
overenie najneskôr pred podpisom zmluvy. PPA však nebude akceptovať finančnú čiastku
prevyšujúcu výšku žiadaného finančného príspevku uvedenú v ŽoNFP.

Kritéria pre uznateľnosť výdavkov
Oprávnené výdavky (s výnimkou obmedzení citovaných v rámci neoprávnených výdavkov)
1. investície do dlhodobého hmotného majetku;
2. investície do dlhodobého nehmotného majetku;
3. výdavky spojené s obstarávaním podľa zákona o verejnom obstarávaní;
4. výdavky spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie potrebnej v rámci stavebného
konania;
5. vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov).
Výška výdavkov uvedených v bode 3 a 4 nesmie presiahnuť 5 % z celkových oprávnených
výdavkov na projekt.
Oprávnené výdavky podmienené schválením zmien Programu rozvoja vidieka SR
2007 – 2013 v EK
6. výdavky spojené s externým manažmentom pri implementácii projektu.
Výška výdavkov uvedených v bode 6 nesmie presiahnuť 3 % z celkových oprávnených
výdavkov na projekt a žiadateľ preukazuje ich vynaloženie v rámci poslednej ŽOP.
Neoprávnené výdavky
1. výdavky vynaložené pred 1. januárom 2007;
2. výdavky na verejné obstarávanie a výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie
presahujúce 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt;
3. nákup použitého majetku;
4. nákup dopravných prostriedkov a dopravných zariadení;
5. výdavky na nákup nehnuteľností s výnimkou nákupu pozemkov (pod stavbami) určených
na výstavbu, resp. technické zhodnotenie stavieb, ktoré je predmetom projektu, pričom
žiadateľ si môže uplatniť výdavky na nákup pozemkov v hodnote zistenej znaleckým
posudkom, max. však do výšky 10 % oprávnených výdavkov na výstavbu, resp. technické
zhodnotenie príslušných stavieb;
6. refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane, clá, dovozné prirážky a kurzové
straty;
7. daň z pridanej hodnoty;
8. prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a údržbu);
9. vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z ceny materiálu zakúpeného a
použitého na oprávnenú investíciu realizovanú vlastnou prácou;
10. bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku a podobné poplatky;
11. nájomné poplatky;
12. výdavky vynaložené v hotovosti s výnimkou vlastnej práce;
13. poradenské a konzultačné služby;
14. výdavky na vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie;
15. výdavky na vnútorné vybavenie administratívnych priestorov obecných úradov.
Neoprávnené projekty
1. projekty, kde v mieste realizácie projektu je miestna akčná skupina podporovaná v rámci
Programu rozvoja vidieka SR a predmetná aktivita je zahrnutá v opatreniach Integrovanej
stratégie rozvoja územia MAS;
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
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2. projekty zamerané na vytváranie zisku1;
3. projekty zamerané na zdravotnú starostlivosť, bytovú, sociálnu a školskú problematiku.

Bodovacie kritériá
Kritéria žiadateľa
P. č.
Kritérium
1.
Vidieckosť (hustota obyvateľstva na km2):
Projekt je umiestnený v obci s nasledovnou
hustotou obyvateľov na km2:
– do 50
– nad 50 do 100
– nad 100 do 150

Body
Max. 6
bodov

Poznámka

3
2
1
Hodnotí PPA.

2.

Projekt je umiestnený v okrese s nasledovnou
hustotou obyvateľov na km2:
– do 50
– nad 50 do 100
– nad 100 do 150
Nezamestnanosť:
– ak sa projekt realizuje v okrese, kde je
najvyššia nezamestnanosť v rámci
kraja:

Max. 5
bodov

–

3.

podľa
skutočnej
nezamestnanosti
v danom
okrese
oproti
okresu
s najvyššou nezamestnanosťou v rámci
kraja sa bodová hodnota alikvotne
percentuálne zníži.
Žiadateľ je členom záujmového združenia
právnických osôb v zmysle § 20f
Občianskeho zákonníka alebo združenia
obcí založených v zmysle §20 písm. b až f
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení
neskorších
predpisov
alebo
občianskeho združenia v zmysle zákona č.
83/1990.
Spolu

3
2
1

Kritérium pripravenosti
P. č.
Kritérium
4.
Kompletnosť a včasnosť predloženia ŽoNP,
požadovanej
dokumentácie,
vrátane
verejného obstarávania.

1

Max. 3
body

Hodnotí PPA.

Hodnotí PPA.

14
Body

Poznámka

Max. 12
bodov

Hodnotí PPA.

Napr. v prípade rekonštrukcie a modernizácie obecných stavieb žiadateľ uvedené stavby ani ich časti nemôže
prenajímať na podnikateľské účely.
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
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Spolu
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Kritéria hodnotenia projektu (kvantitatívne)
P. č.
Kritérium
Body
5.
Rozpočet projektu na 1 obyvateľa Max. 33 bodov
(do rozpočtu projektu pre účely
bodovania sa nezahŕňa DPH ).

Poznámka

V rámci uvedeného bodovacieho
kritéria si môže zvoliť jednu z dvoch
nasledujúcich možností:
a) ak si obec v rámci výzvy podá len
1 projekt, v takom prípade
maximálny počet bodov (33 b.)
získa za rozpočet menší, resp.
rovný 300 EUR/obyv. Za každých
10 EUR/obyv. nad uvedenú
hranicu sa bodová hodnota zníži
o 0,6 bodu. Pri dosiahnutí úrovne
800 EUR/obyv. (vrátane) sa
pridelia 3 body. Po prekročení
úrovne 800 EUR/obyv. sa
nepridelia žiadne body.
b) ak si obec v rámci výzvy podá 1
projekt pre každé opatrenie,
v takom prípade maximálny počet
bodov (33 b.) získa za rozpočet
projektu
v
opatrení
3.4.1
Základné služby pre vidiecke
obyvateľstvo menší, resp. rovný
100 EUR/obyv. Za každých 10
EUR/obyv. nad uvedenú hranicu
sa bodová hodnota zníži o 1,5
bodu. Pri dosiahnutí úrovne 300
EUR/obyv. (vrátane) sa pridelia 3
body. Po prekročení úrovne 300
EUR/obyv. sa nepridelia žiadne
body.
Spolu
Kritéria hodnotenia projektu (kvalitatívne)
P. č.
Kritérium
6.
Súlad projektu s PHSR (obce, resp.
regiónu alebo mikroregiónu, ktorého
je obec členom a VÚC) schválenej
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Pôdohospodárska platobná agentúra

Hodnotí PPA.

33
Body
Max. 8 bodov

Poznámka
Hodnotia externí
hodnotitelia.
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7.

8.

pred vypísaním výzvy.
Kvalita
projektu
a
súlad
s prioritnými indikátormi, pričom Max. 25 bodov*
hodnotené
budú
nasledovné
skutočnosti:
– komplexnosť projektu (projekt
rieši jednu alebo viacero na seba
nadväzujúcich aktivít a nie
rôzne nesúvisiace aktivity);
– prístup k internetu;
– rekonštrukcia,
modernizácia,
dostavba existujúcich objektov;
– znižovanie
energetickej
náročnosti;
– počet obyvateľov využívajúcich
projekt;
– prínos projektu pre obec;
– prístup verejnosti k výstupom
projektu.
Projekt rieši odstránenie havarijného
stavu alebo živelnej pohromy.

Max. 8 bodov

Hodnotia externí
hodnotitelia.

Hodnotia externí
hodnotitelia.

Spolu
41
* maximálny počet bodov sa vzťahuje len na plnenie indikátorov relevantných k projektu.
Spolu za kritériá 1 až 8 je možné prideliť najviac 100 bodov.
Vyhodnocovanie projektov a indikatívne regionálne alokácie
Proces vyhodnocovania projektov
Kritériá č.1 až 5 bude vyhodnocovať PPA. Kritériá č. 6 až 8 budú vyhodnocovať dvaja
navzájom nezávislí externí hodnotitelia, pričom systém prideľovania projektov externým
hodnotiteľom určí PPA vo svojom manuáli na náhodnom princípe.
Pre záverečné posúdenie bodovacieho hodnotenia projektov, ako aj riešenie nejasností bude
zriadená Odborná komisia. Výsledné hodnotenie projektu v kritériách č. 6 až 8 určí Odborná
komisia2 na základe posúdenia predložených hodnotiacich hárkov príslušných dvoch
externých hodnotiteľov, miery súladu projektu s uvedenými kritériami, cieľmi a prioritami
Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013. Odborná komisia môže v prípade nejasností
navrhnúť príslušnú úpravu alebo doplnenie projektu alebo v prípade veľmi výrazného
2

Výsledné hodnotenie sa nevydáva formou rozhodnutia v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov a preto ani podania v súvislosti s rozhodnutím Odbornej komisie nie je možné kvalifikovať ako
odvolania podľa zákona č. 71/1967 Zb. Vzhľadom na skutočnosť, že na NFP neexistuje právny nárok, nie je možné
podania, v ktorých sa žiadatelia dožadujú revízie rozhodnutia Odbornej komisie, kvalifikovať ako sťažnosti v zmysle
zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach, a ani ich v tomto režime vybavovať.

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Pôdohospodárska platobná agentúra
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rozptylu medzi dvomi externými hodnotiteľmi, môže pred určením výsledného bodového
hodnotenia požiadať o určenie tretieho hodnotiteľa (pri zachovaní náhodného výberu).
Vyhodnocovanie projektov (vo všetkých kritériách) bude prebiehať priebežne po podaní na
PPA a informácie o podaných projektoch sa budú pravidelne zverejňovať na internetovej
stránke PPA (www.apa.sk). Zmluvy so žiadateľmi o NFP budú uzatvárané po skončení výzvy
na predkladanie projektov, avšak v prípade dostatočne vysokého bodového hodnotenia môže
PPA uzatvárať zmluvy o poskytnutí NFP aj priebežne počas trvania výzvy.
Indikatívne regionálne alokácie pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke
obyvateľstvo
Región
TT
TN
NR
BB
ZA
PO
KE
Počet obyvateľov v
obciach mimo pólov
rastu
Finančné alokácie v %
z celkovej alokácie
v EUR (2007 – 2013)

99 947

96 591

114 867

152 756

91 808

181 374

155 503

11,2%

10,8%

12,9%

17,1%

10,3%

20,3%

17,4%

S cieľom dosiahnuť regionálne vyrovnané dopady boli ustanovené indikatívne regionálne
alokácie, ktorých účelom je zabrániť vzniku regionálnych disparít v čerpaní NFP. Tieto
regionálne alokácie majú indikatívny charakter a je možné ich meniť v odôvodnených
prípadoch v rozpätí maximálne – 3/+5 percentuálnych bodov s cieľom vyhnúť sa výrazným
diferenciám v bodovom hodnotení medzi regiónmi.
Odborná komisia môže s prihliadnutím na rozsah prijatých projektov s cieľom dosiahnuť
efektívnejšie čerpanie navrhnúť riadiacemu orgánu: zmenu prerozdelenia prostriedkov
v rámci príslušného regiónu medzi opatreniami 3.4.1 Základné služby pre vidiecke
obyvateľstvo a 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí (v rámci indikatívneho limitu pre obe opatrenia
v danom regióne), zvýšiť alebo znížiť alokáciu pre daný región v aktuálnej výzve na úkor
nasledujúcej výzvy, inú zmenu s cieľom dosiahnuť regionálnu vyváženosť a vyhnúť sa
výraznej disproporcii bodového hodnotenia medzi regiónmi, vrátane určenia minimálnej
bodovej úrovne pre kontrahovanie v rámci aktuálnej výzvy.
Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ)
Obce nezaradené do pólov rastu s výnimkou dohodnutého počtu obcí zahŕňajúcich rómske
osídlenia, ktoré budú riešené v rámci Regionálneho operačného programu.
Obce nezaradené do pólov rastu, ktoré budú podporované v rámci Regionálneho
operačného programu
P. č.
Obec
Kraj
1.
Rokycany
Prešovský
2.
Malý Slivnik
Prešovský
3.
Čičava
Prešovský
4.
Boliarov
Košický
5.
Bačkovík
Košický
6.
Rankovce
Košický
7.
Vtáčkovce
Košický
8.
Bôrka
Košický
9.
Čoltovo
Košický
10.
Gortva
Banskobystrický
11.
Uzovská Panica
Banskobystrický
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
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12.
13.
14.
15.
16.
17.

Hucín
Kameňany
Kružlová
Vydrník
Jurské
Výborná

Druh podpory
Druh podpory:
Spôsob financovania:
Typ investície:
Oblasť podpory:

Banskobystrický
Banskobystrický
Prešovský
Prešovský
Prešovský
Prešovský
nenávratný finančný príspevok
plné financovanie
nezisková (pozri kapitolu 8. Výklad pojmov)
oblasti cieľa Konvergencia

Maximálna výška podpory
Maximálna výška podpory na jedného obyvateľa z verejných zdrojov na opatrenia 3.4.1
Základné služby pre vidiecke obyvateľstva a 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí je spolu 1000 EUR
a maximálna výška oprávnených výdavkov spolu za obe opatrenia je 0,75 mil. EUR.
Intenzita pomoci
Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov:
– 100 % (75 % EÚ, 25 % SR).
Poskytovanie záloh konečným prijímateľom
V zmysle článku 56 nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 sa poskytne záloha konečným
prijímateľom na základe ich žiadosti a to maximálne do výšky 20 % zo schválených
oprávnených výdavkov. Jej vyplatenie podlieha zriadeniu bankovej záruky, rovnocennej alebo
písomnej záruky zo strany konečného prijímateľa. Jej akceptovateľnosť platobnou agentúrou
bude podliehať ustanoveniam vyplývajúcim z legislatívy SR.
Konečný prijímateľ po zúčtovaní poskytnutej zálohy môže opakovane požiadať o zálohu
v zmysle vyššie uvedených podmienok, pričom tento postup sa môže opakovať maximálne do
výšky 80 % zo schválených oprávnených výdavkov. Záruka sa konečnému prijímateľovi
uvoľní vtedy ak všetky poskytnuté zálohy boli platobnou agentúrou riadne zúčtované.
Demarkačné línie a kritéria s ostatnými finančnými nástrojmi EÚ
Neprekrývanie podpory z fondov EPFRV a EFRR je zabezpečené rozdelením podpory
obciam podľa zaradenia, resp. nezaradenia do pólov rastu (EPFRV – obce mimo inovačných
a kohéznych pólov rastu, EFRR – obce, ktoré sú inovačnými a kohéznymi pólmi rastu.
Osobitne sa tu rieši i problematika separovaných a segregovaných rómskych osídlení).
Súlad s pravidlami o štátnej pomoci
Nakoľko koneční prijímatelia podpory sú len obce (verejný sektor) a podporované budú len
neziskové typy investícií, na dané opatrenie sa nevzťahujú pravidlá o štátnej pomoci.
OPATRENIE 3.4.2 OBNOVA A ROZVOJ OBCÍ

Kód opatrenia
322 Obnova a rozvoj dedín
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
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Právny základ
Kapitola I, článok 52 bod (b) (ii) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005
Príloha II, bod 5.3.3.2.2. nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006
Rozsah a činnosti
Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými právnymi
predpismi EÚ, napr.:
• výstavba, rekonštrukcia a modernizácia vodovodov a kanalizácie (vrátane
ČOV – zákon 442/2002 Z. z., § 2, ods. b);
• výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnych ciest, lávok, mostov;
• výstavba, rekonštrukcia a modernizácia chodníkov, cyklotrás, verejného osvetlenia
(upozornenie: finančné prostriedky na zlepšenie technického stavu verejného
osvetlenia je možné získať i v rámci opatrenia 2.2 Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast), verejných priestranstiev a parkov.
Typ podporených aktivít
• výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnej technickej infraštruktúry (dopravná
infraštruktúra, vodohospodárska infraštruktúra a ďalšia technická infraštruktúra);
• zlepšenie vzhľadu obcí (verejné priestranstvá, parky).
Kritériá spôsobilosti
Oprávnenosť projektov na financovanie z PRV, je podmienená splnením všetkých
nasledovných kritérií spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie.
1. Investície sa musia realizovať na území Slovenska.
2. Žiadateľ môže predložiť v rámci jedného výberového kola zverejneného vo Výzve na
predkladanie ŽoNFP jeden projekt pre každé opatrenie, avšak maximálne v sume
stanoveného limitu 1000 EUR na jedného obyvateľa v súčte za obe opatrenia.
3. Žiadateľ nie je v nútenej správe. Preukazuje sa pri ŽoNFP a následne pri ŽoP formou
čestného vyhlásenia.
4. Investícia sa musí využívať najmenej päť rokov po podpise zmluvy, pričom nesmie prejsť
podstatnou zmenou, ktorá:
a) ovplyvní jej povahu alebo podmienky využívania alebo neoprávnene zvýhodní
akýkoľvek podnik alebo verejný subjekt,
b) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry, alebo ukončenia
alebo premiestnenia výrobnej činnosti.
5. Žiadateľ musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použije iba jeden zdroj
financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia.
6. Projekt môže byť predmetom záložného práva za podmienok stanovených v Príručke,
v kapitole 4. Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EÚ
a štátneho rozpočtu.
7. Žiadateľ musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do troch rokov od podpísania zmluvy.
8. Žiadateľ musí prostredníctvom stavebného povolenia, resp. iného právneho úkonu
(ohlásenie stavebnému úradu v zmysle zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov)
preukázať oprávnenie užívať predmet projektu s výnimkou špecifických prípadov (napr.
výstavba nových športových ihrísk). Preukazuje sa pri ŽoNFP, najneskôr však pred
podpisom zmluvy. V prípade vykonávania udržiavacích prác, na ktoré nie je potrebné ani
ohlásenie stavebnému úradu (§ 139b, ods. 15. zák. 50/76 Zb. v znení neskorších
predpisov) musí žiadateľ preukázať vlastníctvo, resp. iný právny vzťah užívať predmet
projektu pri podaní ŽoNFP. V prípade pozemkov pod stavbami, ktorých technické
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
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zhodnotenie je predmetom projektu, preukáže žiadateľ vlastnícky vzťah k pozemkom pri
podaní prvej ŽoP, ktorá súvisí s nadobudnutím pozemkov do vlastníctva. V prípade
nákupu pozemkov určených pre výstavbu objektov, ktoré sú predmetom projektu, žiadateľ
preukáže vlastnícky vzťah k pozemkom pri podaní prvej ŽoP po skolaudovaní objektov,
ktoré sú predmetom projektu
9. Žiadateľ musí užívať predmet projektu najmenej 6 rokov po predložení ŽoNFP (deklaruje
čestným prehlásením pri podaní ŽoNFP).
10. Žiadateľ nesmie predmet projektu prenajať tretej osobe po dobu platnosti Zmluvy o
poskytnutí NFP.
11. Po ukončení projektu je konečný prijímateľ podpory povinný zaregistrovať podporenú
aktivitu do Agentúry pre rozvoj vidieka, ktorá je hostiteľským orgánom Národnej siete
rozvoja vidieka do 3 mesiacov od podania poslednej ŽoP, resp. po jej zriadení.
12. Žiadateľ, ktorý realizuje projekt v území MAS musí predložiť pri ŽoNFP potvrdenie od
MAS, že aktivita na ktorú predkladá ŽoNFP nie je zahrnutá v opatreniach Integrovanej
stratégie rozvoja územia (ak v čase podania ŽoNFP nebola na predmetnom území
schválená MAS MP SR, žiadateľ nepredkladá takéto potvrdenie. Tieto skutočnosti
žiadateľ deklaruje pri podaní ŽoNFP formou čestného vyhlásenia).
13. Všetky objekty podporené z verejných zdrojov v rámci projektu musia byť prístupné
verejnosti.
14. Projekt musí mať neziskový charakter.
15. Žiadateľ musí predložiť doklady súvisiace s vykonaním verejného obstarávania na
overenie najneskôr pred podpisom zmluvy. PPA však nebude akceptovať finančnú čiastku
prevyšujúcu výšku žiadaného finančného príspevku uvedenú v ŽoNFP.

Kritéria pre uznateľnosť výdavkov
Oprávnené výdavky (s výnimkou obmedzení citovaných v rámci neoprávnených výdavkov)
1. investície do dlhodobého hmotného majetku;
2. investície do dlhodobého nehmotného majetku;
3. výdavky spojené s obstarávaním podľa zákona o verejnom obstarávaní;
4. výdavky spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie potrebnej v rámci stavebného
konania;
5. vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov).
Výška výdavkov uvedených v bode 3 a 4 nesmie presiahnuť 5 % z celkových oprávnených
výdavkov na projekt.
Oprávnené výdavky podmienené schválením zmien Programu rozvoja vidieka SR
2007 – 2013 v EK
6. výdavky spojené s externým manažmentom pri implementácii projektu.
Výška výdavkov uvedených v bode 6 nesmie presiahnuť 3 % z celkových oprávnených
výdavkov na projekt a žiadateľ preukazuje ich vynaloženie v rámci poslednej ŽOP.
Neoprávnené výdavky
1. výdavky vynaložené pred 1. januárom 2007;
2. výdavky na verejné obstarávanie a výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie
presahujúce 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt;
3. nákup použitého majetku;
4. nákup dopravných prostriedkov a dopravných zariadení;
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
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5. výdavky na nákup nehnuteľností s výnimkou nákupu pozemkov (pod stavbami) určených
na výstavbu, resp. technické zhodnotenie stavieb, ktoré je predmetom projektu, pričom
žiadateľ si môže uplatniť výdavky na nákup pozemkov v hodnote zistenej znaleckým
posudkom, max. však do výšky 10 % oprávnených výdavkov na výstavbu, resp. technické
zhodnotenie príslušných stavieb;
6. refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane, clá, dovozné prirážky a kurzové
straty;
7. daň z pridanej hodnoty;
8. prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a údržbu);
9. vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z ceny materiálu zakúpeného a
použitého na oprávnenú investíciu realizovanú vlastnou prácou;
10. bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku a podobné poplatky;
11. nájomné poplatky;
12. výdavky vynaložené v hotovosti s výnimkou vlastnej práce;
13. poradenské a konzultačné služby;
14. výdavky na vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie.
Neoprávnené projekty
1. projekty, kde v mieste realizácie projektu je Miestna akčná skupina podporovaná z PRV
a predmetná aktivita je zahrnutá v opatreniach Integrovanej stratégie rozvoja územia
MAS;
2. projekty zamerané na vytváranie zisku.

Bodovacie kritériá
Kritéria žiadateľa
P. č.
Kritérium
1.
Vidieckosť (hustota obyvateľstva na km2):
Projekt je umiestnený v obci s nasledovnou
hustotou obyvateľov na km2:
– do 50
– nad 50 do 100
– nad 100 do 150
Projekt
je
umiestnený
v okrese
s nasledovnou hustotou obyvateľov na km2:
– do 50
– nad 50 do 100
– nad 100 do 150
2.

Nezamestnanosť:
– ak sa projekt realizuje v okrese, kde je
najvyššia nezamestnanosť v rámci
kraja:
–

podľa
skutočnej
nezamestnanosti
v danom
okrese
oproti
okresu
s najvyššou nezamestnanosťou v rámci
kraja sa bodová hodnota alikvotne
percentuálne zníži.

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
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3.

Žiadateľ je členom záujmového združenia
právnických osôb v zmysle § 20f
Občianskeho zákonníka alebo združenia
obcí založených v zmysle §20 písm. b až f
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení
neskorších
predpisov
alebo
občianskeho združenia v zmysle zákona č.
83/1990.
Spolu

Kritérium pripravenosti
P. č.
Kritérium
4.
Kompletnosť a včasnosť predloženia ŽoNP,
požadovanej
dokumentácie,
vrátane
verejného obstarávania.
Spolu
Kritéria hodnotenia projektu (kvantitatívne)
P. č.
Kritérium
5.
Rozpočet projektu na 1 obyvateľa (do
rozpočtu projektu pre účely bodovania sa
nezahŕňa DPH ).

Hodnotí PPA.
Max. 3
body
14
Body
Max. 12
bodov
12
Body
Max. 33
bodov

Poznámka
Hodnotí PPA.

Poznámka

V rámci uvedeného bodovacieho kritéria si
môže zvoliť jednu z dvoch nasledujúcich
možností:
a) ak si obec v rámci výzvy podá len 1
projekt, v takom prípade maximálny
počet bodov (33b.) získa za rozpočet
menší, resp. rovný 300 EUR/obyv. Za
každých 10 EUR/obyv. nad uvedenú
hranicu sa bodová hodnota zníži o 0,6
bodu. Pri dosiahnutí úrovne 800
EUR/obyv. (vrátane) sa pridelia 3 body.
Po prekročení úrovne 800 EUR/obyv. sa
nepridelia žiadne body.

Hodnotí PPA.

b) ak si obec v rámci výzvy podá 1 projekt
pre každé opatrenie, v takom prípade
maximálny počet bodov (33 b.) získa za
rozpočet projektu v opatrení 3.4.2
Obnova a rozvoj obcí menší, resp. rovný
200 EUR/obyv. Za každých 10
EUR/obyv. nad uvedenú hranicu sa
bodová hodnota zníži o 1 bod. Pri
dosiahnutí úrovne 500 EUR/obyv.
(vrátane) sa pridelí 3 body. Po prekročení
úrovne 500 EUR/obyv. sa nepridelia
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
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žiadne body.
Spolu
Kritéria hodnotenia projektu (kvalitatívne)
P. č.
Kritérium
6.
Súlad projektu s PHSR (obce, resp. regiónu
alebo mikroregiónu, ktorého je obec členom
a VÚC) schválenej pred vypísaním výzvy.
7.
Kvalita projektu a súlad s prioritnými
indikátormi, pričom hodnotené budú
nasledovné skutočnosti:
– komplexnosť projektu (projekt rieši
jednu
alebo
viacero
na
seba
nadväzujúcich aktivít a nie rôzne
nesúvisiace aktivity);
– rekonštrukcia, modernizácia, dostavba
existujúcich objektov;
– počet
obyvateľov
využívajúcich
projekt;
– prínos projektu pre obec;
– prístup verejnosti k výstupom projektu.

33
Body
Max. 8
bodov
Max. 25*
bodov

Poznámka
Hodnotia externí
hodnotitelia.
Hodnotia externí
hodnotitelia.

8.

Projekt rieši odstránenie havarijného stavu
Max. 8
Hodnotia externí
alebo živelnej pohromy.
bodov
hodnotitelia.
Spolu
41
* maximálny počet bodov sa vzťahuje len na plnenie indikátorov relevantných k projektu.
Spolu za kritériá 1 až 8 je možné prideliť najviac 100 bodov.
Vyhodnocovanie projektov a indikatívne regionálne alokácie
Proces vyhodnocovania projektov
Kritériá č.1 až 5 bude vyhodnocovať PPA. Kritériá č. 6 až 8 budú vyhodnocovať dvaja
navzájom nezávislí externí hodnotitelia, pričom systém prideľovania projektov externým
hodnotiteľom určí PPA vo svojom manuáli na náhodnom princípe.
Pre záverečné posúdenie bodovacieho hodnotenia projektov, ako aj riešenie nejasností bude
zriadená Odborná komisia. Výsledné hodnotenie projektu v kritériách č. 6 až 8 určí Odborná
komisia3 na základe posúdenia predložených hodnotiacich hárkov príslušných dvoch
externých hodnotiteľov, miery súladu projektu s uvedenými kritériami, cieľmi a prioritami
Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013. Odborná komisia môže v prípade nejasností
navrhnúť príslušnú úpravu alebo doplnenie projektu alebo v prípade veľmi výrazného
rozptylu medzi dvomi externými hodnotiteľmi, môže pred určením výsledného bodového
hodnotenia požiadať o určenie tretieho hodnotiteľa (pri zachovaní náhodného výberu).

3

Výsledné hodnotenie sa nevydáva formou rozhodnutia v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov a preto ani podania v súvislosti s rozhodnutím Odbornej komisie nie je možné kvalifikovať ako
odvolania podľa zákona č. 71/1967 Zb. Vzhľadom na skutočnosť, že na NFP neexistuje právny nárok, nie je možné
podania, v ktorých sa žiadatelia dožadujú revízie rozhodnutia Odbornej komisie, kvalifikovať ako sťažnosti v zmysle
zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach, a ani ich v tomto režime vybavovať.
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Vyhodnocovanie projektov (vo všetkých kritériách) bude prebiehať priebežne po podaní na
PPA a informácie o podaných projektoch sa budú pravidelne zverejňovať na internetovej
stránke PPA (www.apa.sk). Zmluvy so žiadateľmi o NFP budú uzatvárané po skončení výzvy
na predkladanie projektov, avšak v prípade dostatočne vysokého bodového hodnotenia môže
PPA uzatvárať zmluvy o poskytnutí NFP aj priebežne počas trvania výzvy.
Indikatívne regionálne alokácie pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
Región
TT
TN
NR
BB
ZA
PO
Počet obyvateľov v
obciach mimo pólov
rastu
Finančné alokácie v %
z celkovej alokácie
v EUR (2007 – 2013)

KE

99 947

96 591

114 867

152 756

91 808

181 374

155 503

11,2%

10,8%

12,9%

17,1%

10,3%

20,3%

17,4%

S cieľom dosiahnuť regionálne vyrovnané dopady boli ustanovené regionálne alokácie,
ktorých účelom je zabrániť vzniku regionálnych disparít v čerpaní NFP. Tieto regionálne
alokácie majú indikatívny charakter a je možné ich meniť v odôvodnených prípadoch
v rozpätí maximálne – 3/+5 percentuálnych bodov s cieľom vyhnúť sa výrazným diferenciám
v bodovom hodnotení medzi regiónmi.
Odborná komisia môže s prihliadnutím na rozsah prijatých projektov s cieľom dosiahnuť
efektívnejšie čerpanie navrhnúť riadiacemu orgánu: zmenu prerozdelenia prostriedkov
v rámci príslušného regiónu medzi opatreniami 3.4.1 Základné služby pre vidiecke
obyvateľstvo a 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí (v rámci indikatívneho limitu pre obe opatrenia
v danom regióne), zvýšiť alebo znížiť alokáciu pre daný región v aktuálnej výzve na úkor
nasledujúcej výzvy, inú zmenu s cieľom dosiahnuť regionálnu vyváženosť a vyhnúť sa
výraznej disproporcii bodového hodnotenia medzi regiónmi, vrátane určenia minimálnej
bodovej úrovne pre kontrahovanie v rámci aktuálnej výzvy.
Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ)
Obce bez štatútu mesta nezaradené do pólov rastu s výnimkou dohodnutého počtu obcí
zahŕňajúcich rómske osídlenia, ktoré budú riešené v rámci Regionálneho operačného
programu.
Obce nezaradené do pólov rastu, ktoré budú podporované v rámci Regionálneho
operačného programu
P. č.
Obec
Kraj
1.
Rokycany
Prešovský
2.
Malý Slivnik
Prešovský
3.
Čičava
Prešovský
4.
Boliarov
Košický
5.
Bačkovík
Košický
6.
Rankovce
Košický
7.
Vtáčkovce
Košický
8.
Bôrka
Košický
9.
Čoltovo
Košický
10.
Gortva
Banskobystrický
11.
Uzovská Panica
Banskobystrický
12.
Hucín
Banskobystrický
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13.
14.
15.
16.
17.

Kameňany
Kružlová
Vydrník
Jurské
Výborná

Druh podpory
Druh podpory:
Spôsob financovania:
Typ investície:
Oblasť podpory:

Banskobystrický
Prešovský
Prešovský
Prešovský
Prešovský
nenávratný finančný príspevok
plné financovanie
nezisková
oblasti cieľa Konvergencia

Maximálna výška podpory
Maximálna výška podpory na jedného obyvateľa z verejných zdrojov na opatrenia 3.4.1
Základné služby pre vidiecke obyvateľstva a 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí je spolu 1000 EUR
a maximálna výška oprávnených výdavkov spolu za obe opatrenia je 0,75 mil. EUR.
Intenzita pomoci
Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov:
100 % (75 % EÚ, 25 % SR).
Poskytovanie záloh konečným prijímateľom
V zmysle čl. 56 nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 sa poskytne záloha konečným
prijímateľom na základe ich žiadosti a to maximálne do výšky 20 % zo schválených
oprávnených výdavkov. Jej vyplatenie podlieha zriadeniu bankovej záruky, rovnocennej alebo
písomnej záruky zo strany konečného prijímateľa. Jej akceptovateľnosť platobnou agentúrou
bude podliehať ustanoveniam vyplývajúcim z legislatívy SR.
Konečný prijímateľ po zúčtovaní poskytnutej zálohy môže opakovane požiadať o zálohu
v zmysle vyššie uvedených podmienok, pričom tento postup sa môže opakovať maximálne do
výšky 80 % zo schválených oprávnených výdavkov. Záruka sa konečnému prijímateľovi
uvoľní vtedy ak všetky poskytnuté zálohy boli platobnou agentúrou riadne zúčtované.
Demarkačné línie a kritéria s ostatnými finančnými nástrojmi EÚ
Podporou obcí nezaradených do pólov rastu je zabezpečené, že podpora z fondov EPFRV
a EFRR sa nebude prekrývať.
Demarkačné línie medzi opatreniami 3.4.1 a 3.4.2
Striktným dodržiavaním oprávnených činností stanovených v opatreniach 3.4.1 Základné
služby pre vidiecke obyvateľstvo a 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí je zabezpečené neprekrývanie
podpôr medzi týmito opatreniami.
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