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Príloha č. 8 vyzvania 

Zoznam sledovaných údajov projektu počas realizácie projektu podľa hlavných aktivít
1
 

Typ aktivity - Podpora programov zameraných na dosiahnutie vyššieho hygienického štandardu marginalizovaných rómskych osídlení a systematické znižovanie počtu 
nelegálnych obydlí charakteristických extrémne nízkou mierou hygienických štandardov aj prostredníctvom poskytovania technickej asistencie obciam s prítomnosťou 
MRK zameranej na vysporiadavanie pozemkov 

Hlavná aktivita Sledovaný údaj projektu Definícia sledovaného údaju projektu 

Podpora 
vysporiadavania 
pozemkov 

Počet informačných, osvetových 
a mediačných aktivít 

Počet informačných, osvetových a mediačných aktivít na podporu vysporiadavania pozemkov pod 
obydliami MRK realizovaných počas trvania projektu. Pod aktivitou sa rozumie činnosť medzi 
predstaviteľmi obcí/miest, cieľovou skupinou, vlastníkmi pozemkov a dotknutými osobami 
s cieľom dosiahnutia pozitívneho výsledku v procese vysporiadavania pozemkov 

Počet poskytnutých odborných asistencií 
na vysporiadanie pozemkov s úspešne 
ukončeným vysporiadaním pozemkov 

Počet aktivít realizovaných s cieľom vysporiadania pozemkov v prospech obyvateľov MRK mimo 
zákona č. 330/1991 Zb. Pod aktivitou sa rozumie súbor činností  (sprostredkovanie vzoru kúpnej 
zmluvy, geodetického posudku, návrhu na vklad do katastra nehnuteľností apod.), ktoré pomohli 
vysporiadať pozemky pod obydliami MRK. Do počtu sa započítavajú iba tie súbory činností, ktoré 
napomohli k úspešnému ukončeniu vysporiadanie pozemkov  

Počet poskytnutých odborných asistencií 
na vysporiadanie pozemkov s neúspešne 
ukončeným vysporiadaním pozemkov 

Počet aktivít realizovaných s cieľom vysporiadania pozemkov v prospech obyvateľov MRK mimo 
zákona č. 330/1991 Zb. Pod aktivitou sa rozumie súbor činností  (sprostredkovanie vzoru kúpnej 
zmluvy, geodetického posudku, návrhu na vklad do katastra nehnuteľností apod.), ktoré boli 
zrealizované s cieľom vysporiadať pozemky pod obydliami MRK. Do počtu sa započítavajú iba tie 
súbory činností, ktoré napriek realizácii neviedli k úspešnému ukončeniu vysporiadanie pozemkov 

Počet poskytnutých odborných asistencií 
na vysporiadanie pozemkov 
s neukončeným vysporiadaním 
pozemkov 

Počet aktivít realizovaných s cieľom vysporiadania pozemkov v prospech obyvateľov MRK mimo 
zákona č. 330/1991 Zb. Pod aktivitou sa rozumie súbor činností  (sprostredkovanie vzoru kúpnej 
zmluvy, geodetického posudku, návrhu na vklad do katastra nehnuteľností apod.), ktoré boli 
realizované s cieľom vysporiadať pozemky pod obydliami MRK. Do počtu sa započítavajú iba tie 
súbory činností, ktoré ku dňu ukončenia projektu nemajú výsledné riešenie t.j. nie je možné 
identifikovať úspešné alebo neúspešné vysporiadanie pozemkov  

Počet obydlí MRK, ktoré sú situované na 
pozemkoch známych vlastníkov 
s neukončeným procesom na 
vysporiadanie  

Počet obydlí MRK, ktoré sa nachádzajú na pozemku známych vlastníkov, ktorý bol 
predmetom procesu vysporiadavania pozemku, avšak do ukončenia projektu nebol proces 
ukončený 

                                                 
1
 Do súčtu sa každá hodnota započítava a vykazuje v priebehu realizácie projektu iba raz a to v čase prvotnej realizácie. Pri ukončení projektu a predložení monitorovacej správy s príznakom 

„záverečná“ prijímateľ vykazuje súčet jednotlivo vykazovaných hodnôt.  
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Hlavná aktivita Sledovaný údaj projektu Definícia sledovaného údaju projektu 

Podpora 
vysporiadavania 
pozemkov 

Počet obydlí MRK, ktoré sú situované na 
pozemkoch neznámych vlastníkov s 
neukončeným procesom na 
vysporiadanie 

Počet obydlí MRK, ktoré sa nachádzajú na pozemku neznámych vlastníkov, ktorý bol predmetom 
procesu vysporiadavania pozemku, avšak do ukončenia projektu nebol proces ukončený 

Počet obydlí MRK, ktoré sú situované na 
pozemkoch známych vlastníkov 
s úspešne ukončeným vysporiadaním 

Počet obydlí MRK, ktoré sa nachádzajú na úspešne vysporiadanom pozemku predtým známych 
vlastníkov  

Počet obydlí MRK, ktoré sú situované na 
pozemkoch neznámych vlastníkov s 
úspešne ukončeným vysporiadaním 

Počet obydlí MRK, ktoré sa nachádzajú na úspešne vysporiadanom pozemku predtým neznámych 
vlastníkov 

Počet obydlí MRK, ktoré sú situované na 
pozemkoch známych vlastníkov s 
neúspešne ukončeným procesom na 
vysporiadanie 

Počet obydlí MRK, ktoré sa nachádzajú na pozemku známych vlastníkov a ktorý sa nepodarilo 
vysporiadať 

Počet obydlí MRK, ktoré sú situované na 
pozemkoch neznámych vlastníkov s 
neúspešne ukončeným procesom na 
vysporiadanie 

Počet obydlí MRK, ktoré sa nachádzajú na pozemku neznámych vlastníkov a ktorý sa nepodarilo 
vysporiadať 

Počet osôb MRK, ktoré bývajú 
v obydliach situovaných na pozemkoch 
známych vlastníkov s neukončeným 
procesom na vysporiadanie 

Počet osôb MRK, ktoré bývajú v obydliach nachádzajúcich sa na pozemku známych vlastníkov, 
ktorý bol predmetom procesu vysporiadavania, avšak do ukončenia projektu nebol proces 
ukončený 

Počet osôb MRK, ktoré bývajú v 
obydliach situovaných na pozemkoch 
neznámych vlastníkov s neukončeným 
procesom na vysporiadanie 

Počet osôb MRK, ktoré bývajú v obydliach nachádzajúcich sa na pozemku neznámych vlastníkov, 
ktorý bol predmetom procesu vysporiadavania, avšak do ukončenia projektu nebol proces 
ukončený 

Počet osôb MRK, ktoré bývajú v 
obydliach situovaných na pozemkoch 
známych vlastníkov s úspešne 
ukončeným procesom na vysporiadanie 

Počet osôb MRK, ktoré bývajú v obydliach nachádzajúcich sa na úspešne vysporiadanom pozemku 
predtým známych vlastníkov 

Počet osôb MRK, ktoré bývajú v 
obydliach situovaných na pozemkoch 
neznámych vlastníkov s úspešne 
ukončeným procesom na vysporiadanie 

Počet osôb MRK, ktoré bývajú v obydliach nachádzajúcich sa na úspešne vysporiadanom pozemku 
predtým neznámych vlastníkov 
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Hlavná aktivita Sledovaný údaj projektu Definícia sledovaného údaju projektu 

Podpora 
vysporiadavania 
pozemkov 

Počet osôb MRK, ktoré bývajú v 
obydliach situovaných na pozemkoch 
známych vlastníkov s neúspešne 
ukončeným procesom na vysporiadanie 

Počet osôb MRK, ktoré bývajú v obydliach nachádzajúcich sa na pozemku známych vlastníkov a 
ktorý sa nepodarilo vysporiadať 

Počet osôb MRK, ktoré bývajú v 
obydliach situovaných na pozemkoch 
neznámych vlastníkov s neúspešne 
ukončeným procesom na vysporiadanie 

Počet osôb MRK, ktoré bývajú v obydliach nachádzajúcich sa na pozemku neznámych vlastníkov a 
ktorý sa nepodarilo vysporiadať 

 

Zoznam sledovaných údajov projektu v čase predkladania následnej monitorovacej správy 

Typ aktivity - Podpora programov zameraných na dosiahnutie vyššieho hygienického štandardu marginalizovaných rómskych osídlení a systematické znižovanie počtu  
nelegálnych obydlí charakteristických extrémne nízkou mierou hygienických štandardov aj prostredníctvom poskytovania technickej asistencie obciam s prítomnosťou 
MRK zameranej na vysporiadavanie pozemkov 

Hlavná aktivita Sledovaný údaj projektu Definícia sledovaného údaju projektu 

Podpora 
vysporiadavania 
pozemkov 
 

Počet obydlí MRK, ktoré sú situované na pozemkoch 
známych vlastníkov s úspešne ukončeným 
vysporiadaním 

Počet obydlí MRK, ktoré sa nachádzajú na úspešne vysporiadanom pozemku predtým 
známych vlastníkov a k vysporiadaniu ktorého došlo po ukončení projektu v období, za 
ktoré sa predkladá následná monitorovacia správa 

Počet obydlí MRK, ktoré sú situované na pozemkoch 
neznámych vlastníkov s úspešne ukončeným 
vysporiadaním 

Počet obydlí MRK, ktoré sa nachádzajú na úspešne vysporiadanom pozemku predtým 
neznámych vlastníkov a k vysporiadaniu ktorého došlo po ukončení projektu v období, za 
ktoré sa predkladá následná monitorovacia správa 

Počet obydlí MRK, ktoré sú situované na pozemkoch 
známych vlastníkov s neúspešne ukončeným 
procesom na vysporiadanie 

Počet obydlí MRK, ktoré sa nachádzajú na pozemku známych vlastníkov a ktorý sa 

nepodarilo vysporiadať ani po skončení projektu v rámci obdobia, za ktoré sa predkladá 

následná monitorovacia správa 

Počet obydlí MRK, ktoré sú situované na pozemkoch 
neznámych vlastníkov s neúspešne ukončeným 
procesom na vysporiadanie 

Počet obydlí MRK, ktoré sa nachádzajú na pozemku neznámych vlastníkov a ktorý sa 

nepodarilo vysporiadať ani po skončení projektu v rámci obdobia, za ktoré sa predkladá 

následná monitorovacia správa 

Počet osôb MRK, ktoré bývajú v obydliach situovaných 
na pozemkoch známych vlastníkov s úspešne 
ukončeným procesom na vysporiadanie 

Počet osôb MRK žijúcich v obydliach, ktoré sa nachádzajú na úspešne vysporiadanom 

pozemku predtým známych vlastníkov a k vysporiadaniu ktorého došlo po ukončení 

projektu v období, za ktoré sa predkladá následná monitorovacia správa 
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Hlavná aktivita Sledovaný údaj projektu Definícia sledovaného údaju projektu 

Podpora 
vysporiadavania 
pozemkov 

Počet osôb MRK, ktoré bývajú v obydliach situovaných 
na pozemkoch neznámych vlastníkov s úspešne 
ukončeným procesom na vysporiadanie 

Počet osôb MRK žijúcich v obydliach, ktoré sa nachádzajú na úspešne vysporiadanom 

pozemku predtým neznámych vlastníkov a k vysporiadaniu ktorého došlo po ukončení 

projektu v období, za ktoré sa predkladá následná monitorovacia správa 

Počet osôb MRK, ktoré bývajú v obydliach situovaných 
na pozemkoch známych vlastníkov s neúspešne 
ukončeným procesom na vysporiadanie 

Počet osôb MRK žijúcich v obydliach, ktoré sa nachádzajú na neúspešne vysporiadanom 

pozemku predtým známych vlastníkov a ktorý sa nepodarilo vysporiadať ani po 

skončení projektu v rámci obdobia, za ktoré sa predkladá následná monitorovacia 

správa 

Počet osôb MRK, ktoré bývajú v obydliach situovaných 
na pozemkoch neznámych vlastníkov s neúspešne 
ukončeným procesom na vysporiadanie 

Počet osôb MRK žijúcich v obydliach, ktoré sa nachádzajú na úspešne vysporiadanom 

pozemku predtým známych vlastníkov a ktorý sa nepodarilo vysporiadať ani po 

skončení projektu v rámci obdobia, za ktoré sa predkladá následná monitorovacia 

správa 

Sledované údaje projektu nie sú podmienkou poskytnutia príspevku. 

SO identifikoval v závislosti od typu aktivít Sledované údaje projektu, ktorých zoznam je prílohou vyzvania. Sledované údaje sú merateľné hodnoty odlišné od projektových 
merateľných ukazovateľov identifikované pre každú z hlavných aktivít jednotlivých typov aktivít. Sledované údaje projektu je potrebné monitorovať pre potreby tvorby 
databáz pre externé hodnotenie na úrovni programu v zmysle Plánu hodnotení OP ĽZ na programové obdobie 2014-2020. 

Úspešný žiadateľ v pozícii prijímateľa bude rozhodnutím o schválení ŽoNFP zaviazaný na vykazovanie Sledovaných údajov prostredníctvom nasledovných monitorovacích 
dokumentov: 

 Doplňujúce monitorovacie údaje k žiadosti o platbu 

 Doplňujúce monitorovacie údaje 

 Monitorovacia správa s príznakom „výročná“ a „záverečná“ 

 Následná monitorovacia správa projektu 

Sledované údaje sa budú vykazovať v monitorovacích dokumentoch v požadovanej tabuľkovej forme, pričom žiadateľ ako budúci prijímateľ bude vykazovať sledované údaje 
za každú realizovanú hlavnú aktivitu projektu. 

Sledované údaje bude žiadateľ ako budúci prijímateľ poskytovať počas implementácie projektu a počas udržateľnosti projektu. Žiadateľ pri vypĺňaní ŽoNFP nestanovuje 
cieľovú hodnotu sledovaných údajov a neuvádza ich ani do formuláru ŽoNFP, ani do žiadnej z príloh ŽoNFP.  

V priebehu implementácie projektu môže byť rozsah sledovaných údajov upravený (rozšírený, resp. zúžený) a poskytovanie týchto údajov bude prebiehať v súlade  s 
podmienkami dohodnutými v rozhodnutí o schválení ŽoNFP. 

Metodika vykazovania sledovaných údajov projektu je bližšie definovaná v príručke pre prijímateľa.  
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Vykazovanie sledovaných údajov projektu v rámci monitorovania projektu
1
 

Hlavná aktivita
2
 Sledovaný údaj projektu

3
 Počet 

 
  

  

 

                                                 
1
 Prijímateľ vykazuje Sledované údaje v rámci monitorovacích správ definovaných vo vyzvaní 

2
 Prijímateľ vykazuje sledované údaje za každú hlavnú aktivitu realizovanú v rámci projektu 

3
 Prijímateľ uvedie sledovaný údaj definovaný pre danú hlavnú aktivitu v zmysle zoznamu sledovaných údajov 


