
Oprávnenosť výdavkov/benchmarky/finančné limity 
12. Má vplyv prekročenie hodnoty benchmarku resp. finančného limitu uvedeného vo výzve 
na odborné hodnotenie? 
V rámci kritéria finančná kapacita žiadateľa sa posudzuje, či celkové oprávnené výdavky 
neprekračujú sumu stanovenú na základe benchmarku resp. finančného limitu uvedených vo 
výzve. 
V prípade, ak celkové oprávnené výdavky nepresahujú sumu stanovenú na základe benchmarku, 
žiadosť obdrží 5 bodov. V prípade, ak celkové oprávnené výdavky presahujú sumu stanovenú na 
základe benchmarku a sú nižšie alebo rovnaké ako suma stanovená na základe finančného 
limitu, a hodnotitelia posúdia žiadateľovo zdôvodnenie prekročenia ako objektívne, vyplývajúce 
napr. zo sťažených zakladacích podmienok, žiadosť obdrží 3 body. Avšak v prípade, ak  
hodnotitelia posúdia žiadateľovo zdôvodnenie prekročenia ako neobjektívne a nedostačujúce 
(napr. dôvodom na prekročenie sumy stanovenej na základe benchmarku je potreba dosiahnuť 
energetickú triedu A1, pričom táto podmienka vyplýva zo zákona pre každého stavebníka 
rovnako), žiadosť obdrží 1 bod.   
V prípade, ak žiadosť dosiahne v kritériu Finančná kapacita žiadateľa (v prípade EFRR projektov 
sa posudzuje aj finančná udržateľnosť projektov) 1 bod a v kritériu Hospodárnosť výdavkov 
projektu (vzťahuje sa na EFRR) tiež 1 bod, aj keby dosiahla v poslednom hodnotenom kritériu v 
oblasti 5 bodov, žiadosť dosiahne len 7 z 15 bodov, čo je 46,67 % bodov z maximálneho počtu 
bodov v hodnotenej oblasti, a žiadosť nesplní podmienku odborného hodnotenia min. 50 % 
bodov z maximálneho počtu bodov v oblasti. (viď aj ostatné odpovede na často kladené otázky k 
benchmarkom ako aj odpoveď č. 4 v skupine všeobecné otázky k výzvam). 
 
11. Môžeme do celkovej úžitkovej plochy technicky zhodnoteného objektu pre výpočet 
celkových oprávnených výdavkov projektu vypočítaných na základe benchmarku započítať aj 
plochu exteriérovej terasy využiteľnej na aktivity projektu? 
Plocha terasy sa nezarátava do celkovej úžitkovej plochy KC, preto nie je možné si ju započítavať 
ani do výpočtu celkových oprávnených výdavkov projektu na základe benchmarku resp. 
finančného limitu. Pri výpočte energetickej úspory je potrebné sa riadiť metodikou pre výpočet, 
ktorá vychádza z vyhlášky 364/2012, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z z. o energetickej 
hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
10. Plánujeme rekonštrukciu KC a chcem sa opýtať, či je možné, aby mali v obnovenom KC 
kanceláriu terénne sociálne pracovníčky, teda či môžeme do stavebnej projektovej 
dokumentácie počítať aj s kanceláriou pre 4 TSP v komunitnom centre? 
Vytvorenie kancelárie pre terénnych sociálnych pracovníkov nie je v rámci aktuálnej výzvy OPLZ-
PO6-SC613-2016-2 oprávneným výdavkom. 
 
9. Obec v rámci vyhlásenej výzvy nebude žiadať finančné prostriedky na technickú 
infraštruktúru z dôvodu, že má vybudované komunitné centrum, ale chýba mu vybavenie.  
Ak by predložila žiadosť s predmetom „základné a rozšírenie vybavenia komunitného centra“, 
splnila/nesplnila by predložená žiadosť kritéria oprávnenosti zamerania výzvy? 
Výzva OPLZ-PO6-SC613-2016-2 je zameraná na výstavbu/rekonštrukciu resp. prestavbu iných 
budov na KC. 
Podmienky poskytnutia príspevku (ďalej len PPP) uvedené vo výzve a špecifikované v prílohe č. 9 
výzvy je potrebné splniť komplexne tzn. aj  
- PPP č. 13 „Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené a nárokovaná výška výdavkov je 
oprávnená na financovanie z OP ĽZ“, t.j. aj s podmienkami uvedenými v prílohe č. 6 výzvy - 
Zoznam skupín oprávnených výdavkov, stanovené hodnoty benchmarkov a finančných limitov, 
kde sa na vybavenie vzťahuje finančný limit odvodzujúci sa od celkových oprávnených výdavkov 
na  stavebné práce,  



- PPP č. 22 „Podmienka oprávnenosti z hľadiska minimálnych požiadaviek na energetickú 
hospodárnosť budov v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky k 
tomuto zákonu“, kde sa okrem iného uvádza „Požadovaná úspora energie je na úrovni 
minimálne 12,5 kWh/(m2.rok), pričom všetky stavebné konštrukcie a technické systémy, ktoré 
sú predmetom projektu musia spĺňať minimálne požiadavky na energeticky úsporné budovy.“ 
Z uvedeného vyplýva, že projekt, ktorého predmetom je len vybavenie KC ako jediná aktivita, by 
s ohľadom na vyššie uvedené nesplnil uvedené podmienky poskytnutia príspevku. Podmienky 
poskytnutia pomoci musí žiadateľ spĺňať na to, aby mu bola žiadosť schválená a následne počas 
účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP aj vyplatený nenávratný finančný príspevok. 
 
8. K dispozícii máme viacposchodový objekt, ale na KC chceme využiť len jedno poschodie. Ako 
to bude napr. s financovaním zateplenia budovy a pod. 
V zmysle podmienok poskytnutia príspevku (PPP) uvedených vo výzve, sú oprávnenými 
výdavkami iba tie, ktoré súvisia s predmetom projektu. Ostatné výdavky vynaložené mimo 
predmetu projektu, ktorým je výstavba/rekonštrukcia/prestavba budov na komunitné centrum, 
budú považované za neoprávnené t.j. žiadateľ si ich hradí z vlastných prostriedkov (viď PPP č. 13, 
pozri aj často kladené otázky zverejnené na http://www.minv.sk/?prioritna-os-
6&sprava=otazky-k-vyzve-na-vystavbu-rekonstrukciu-komunitnych-centier-oplz-po6-sc612-
2016-2).  

 
7. Chcem Vás poprosiť o informáciu či nákup bielej techniky v rámci vybavenia KC je 
oprávnený výdavok. 
V časti 6 prílohy č. 11 výzvy v rámci požiadaviek na vybavenie KC je uvedené pri rozšírenom 
vybavení KC "ďalšie vybavenie v prípade prevádzkovania kurzu varenia, dielne remeselných 
zručností, strediska osobnej hygieny, atď."  
To znamená, že je možné zakúpiť aj bielu techniku (napr. práčka, mikrovlnná rúra, sporák a pod.) 
v prípade, že bude KC (v rámci rozšíreného resp. maximálneho vybavenia) poskytovať a 
zabezpečovať také služby, kurzy, aktivity, pre ktoré je nevyhnutné predmetné vybavenie. 
Zdôvodnenie nákupu predmetného vybavenia je potrebné popísať v podrobnom komentári k 
danej položke v prílohe č. 8 žiadosti o NFP. 

 
6. Mesto má v úmysle zapojiť sa do výzvy OPLZ-PO6-SC613-2016-2 v rámci ktorej plánujeme 
vybudovať nové komunitné centrum na pôvodných základoch budovy, ktorá bola úplne 
zničená požiarom. Nové komunitné centrum bude patriť do skupiny s maximálnymi 
požiadavkami na priestory a vybavenie. Pôvodná budova musela byť sanovaná (všetky 
nadzemné časti).  
Použijeme len základy pôvodnej budovy (podzemné) a postavíme novú budovu, ktorá bude 
dvojposchodová, s 3 pavilónmi.  
Budú tieto aktivity v rámci vyhlásenej výzvy (OPLZ-PO6-SC613-2016-2) považované za aktivity 
skupiny C – Podpora výstavby nových komunitných centier, na ktorú sa vzťahujú limity 
celkových oprávnených výdavkov do 350 000,00Eur? 
Je potrebné, aby boli zosúladené jednotlivé prílohy ŽoNFP, a to textová časť formulára žiadosti o 
NFP, projektová dokumentácia a stavebné povolenie, ako aj katastrálna mapa a list vlastníctva k 
dotknutým nehnuteľnostiam s konkrétnym typom aktivity, ktorú si žiadateľ vyberie z výzvy (A, B, 
C). Príslušný stavebný úrad vydá povolenie na požadovaný typ stavby (novostavba, stavebná 
úprava existujúcej stavby atď.), ktoré musí byť v súlade so situáciou popísanou vo vyššie 
uvedených dokumentoch. 

 
5. Naša budova (dvojpodlažná), v ktorej sa nachádza KC a ktorú ideme rekonštruovať, má 
úžitkovú plochu cca 700 m2. Plánujeme v nej zriadiť hygienické centrum a dielne. Takže sa 
jedná o KC s maximálnymi nárokmi na priestory. V prílohe č. 11 výzvy uvádzate, že úžitková 
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plocha tohto typu KC má mať do 250 m2. Znamená to, že metre štvorcové môžu byť väčšie, ale 
nemôžme prekročiť sumu oprávnených výdavkov vo výške 257500,- €? 
V zmysle prílohy č. 11 výzvy sú uvedené benchmarky a finančné limity (Benchmark/Finančný 
limit) na jednotlivé typy KC vo väzbe na priestorové nároky.  
V rámci KC s max. nárokmi na priestory je max. Benchmark 980/Finančný limit 1030 a max. 
celkové oprávnené výdavky (COV) na projekt sú 257 500 €.  
Benchmark a Finančný limit sú záväzné pre určenie výšky celkových oprávnených výdavkov 
(definícia Benchmarku a Finančného limitu je uvedená v Príručke pre žiadateľa, časť I.3.). Výdavky 
presahujúce COV budú považované za neoprávnené. 
V prípade, že v súlade s podmienkami uvedenými v prílohe č. 11 výzvy, prekročíte pri KC s 
maximálnymi nárokmi na priestory stanovených 250 m2 a zároveň tieto priestory budú využívané 
pre účely KC , budú tieto výdavky považované za oprávnené, ale iba do výšky COV t.j. 257 500 €. 
V prípade, že priestory nad rámec 250 m2 nebudú využívané pre účely KC v zmysle časti 6, prílohy 
č. 11, tieto výdavky budú považované za neoprávnené. 

 
4. Máme záujem kúpiť budovu v obci, kde by sme následne prevádzkovali komunitné centrum. 
Je možné z NFP budovu zakúpiť a prestaviť na komunitné centrum? 
Kúpa budovy, v ktorej by ste chceli prevádzkovať KC nie je oprávneným výdavkom. 
Oprávnené výdavky sú uvedené v prílohe č. 6 výzvy „Zoznam skupín oprávnených výdavkov, 
benchmarky a finančné limity“. 
 

3. V žiadosti o NFP tab. 7.1 je potrebné uviesť prehľad predchádzajúcej získanej pomoci na 
nehnuteľnosť, na ktorú má byť poskytnutý NFP. Mesto získalo v roku 2015 od Úradu 
splnomocnenca vlády pre rómske komunity SR dotáciu 20 tis. € na zriadenie, resp. 
rekonštrukciu budovy v ktorej máme KC (výmena niektorých okien a dverí, nové ústredné 
kúrenie vrátane kotla, elektroinštalácia,...). Tieto peniaze máme vrátiť alebo ich budete 
zohľadňovať pri schvaľovaní ŽoNFP, keďže prikladáme fotodokumentáciu k projektu? 
V prílohe č. 9 výzvy sa v rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 13 uvádza nasledovné: 
"Vzhľadom na skutočnosť, že je potrebné zamedziť duplicite financovania výdavkov, sa za 
neoprávnené ( t.j. neprípustné na financovanie) budú považovať všetky výdavky súvisiace s 
realizáciou aktivít na nehnuteľnosti v rámci ŽoNFP schválenej na základe tejto výzvy, ktoré už boli 
od roku 2007 financované z EÚ zdrojov, zo zdrojov štátneho rozpočtu alebo iných verejných 
zdrojov, v dôsledku čoho by mohlo dôjsť k duplicite financovania.  
V zmysle vyššie uvedeného za účelom zamedzenia duplicitného financovania výdavkov žiadateľ 
nesmie uviesť v oprávnených výdavkoch ŽoNFP predloženej v rámci tejto výzvy totožné výdavky, 
ktoré už boli v minulosti financované z EÚ zdrojov, zo zdrojov štátneho rozpočtu alebo iných 
verejných zdrojov.“ 
V projektovej dokumentácii ako aj vo formulári ŽoNFP v časti 7.1 je potrebné zreteľne vyznačiť a 
popísať, ktoré výdavky boli predmetom financovania z dotačnej schémy ÚSVRK (prostriedky ŠR). 
Získanú dotáciu nie je potrebné vracať, ale v rámci aktuálne predkladanej žiadosti je potrebné 
zahrnúť do projektu iba oprávnené výdavky v zmysle uvedenej podmienky. 
 
2. Ako je to v prípade, ak rozpočet projektu presahuje povolenú výšku benchmarku a akým 
spôsobom to máme uviesť v jednotlivých prílohách žiadosti? 
Ak celkové výdavky projektu presahujú celkové oprávnené výdavky (COV), žiadateľ uvedie v 
rámci prílohy č.8 ŽoNFP „Špecifikácia výdavkov v rámci skupín výdavkov“ pri položkách, ktorých 
hodnota výdavku sa nerovná hodnote výdavku stanoveného v zmysle hospodárnosti výdavkov 
(SO pri posudzovaní hospodárnosti využíva tzv. pomocné nástroje, viď Príručka pre oprávnenosť 
výdavkov), v časti „Podrobný komentár k položke“ bližší popis ohľadne celkových nákladov za 
danú položku. 
V rámci prílohy č. 5 ŽoNFP „Doklady preukazujúce finančnú spôsobilosť“ žiadateľ predloží okrem 
iného aj overenú kópiu uznesenia zastupiteľstva, resp. výpis z uznesenia zastupiteľstva, ktoré 



obsahuje okrem preddefinovaných náležitostí aj súhlas zastupiteľstva so zabezpečením 
financovania rozdielu celkových nákladov projektu a COV, t.j. neoprávnených nákladov (môže to 
byť aj formou samostatného uznesenia). 
 
1. Obec chce zrekonštruovať dnes nevyužívanú budovu vo svojom vlastníctve za účelom 
zriadenia Komunitného centra. Bude teda postupovať v rámci aktivity B. V zmysle podmienky 
poskytnutia pomoci č.22 musíme dosiahnuť úroveň ultranízkoenergetickej budovy resp. aspoň 
minimálne požiadavky na energeticky úsporné budovy, ak nie je funkčne, technicky a 
ekonomicky uskutočniteľné dosiahnuť úroveň ultranízkoenergetickej budovy.  Znamená to, že 
súčasťou oprávnených výdavkov na projektovú dokumentáciu je aj spracovanie energetického 
auditu a následného energetického certifikátu budovy? 
V zmysle prílohy č. 6 výzvy „Zoznam skupín oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné 
limity“ je v rámci projektovej dokumentácie vypracovanie „energetického posudku stavby“ ako aj 
„vypracovanie energetického certifikátu v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej 
hospodárnosti budov a v znení zákona č. 300/2012 Z.z.“ oprávneným výdavkom do výšky 
maximálneho limitu na túto aktivitu. 

 


