
Benchmarky a finančné limity 
4. 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). 
 
3. Jedná sa o rekonštrukciu a prístavbu jestvujúceho objektu MŠ. Kvôli stanoveným benchmarkom  je treba 
vypracovať na danú stavbu dva rozpočty?: 1) na rekonštrukciu, kde je stanovený náklad 2400 Eur s DPH/1 
dieťa, 2) na dostavbu a nadstavbu, stanovený náklad 6500 Eur s DPH/1dieťa. 
V zmysle toho čo uvádzate, bude ŽoNFP vypracovaná v rámci hlavnej aktivity výzvy č. 2.1 Rekonštrukcia budovy 
materskej školy/elokovaného pracoviska za účelom rozšírenia jej kapacity prístavbou, nadstavbou, 
rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov. 
Benchmarky pre túto aktivitu sú na existujúce miesto (t.j. dieťa) 2.400 € a na novovytvorené miesto (t.j. dieťa) 
6.500 €. 
Nie je potrebné vypracovať dva rozpočty, i keď vo Vašom prípade použijete pri tvorbe rozpočtu oba benchmarky. 
Následne bude rozpočet porovnaný s vypočítanou optimálnou hodnotou rozpočtu podľa benchmarkov na dieťa. 
 
2. V čom spočíva rozdiel benchmark a finančný limit? 
Benchmark je merná optimálna hodnota, ktorá je zároveň aj hospodárna. Benchmarkom si žiadateľ vypočíta 
výšku celkových oprávnených výdavkov (prenásobením jednotlivých benchmarkov počtom detí v 
rekonštruovaných budovách a novovytvorených kapacitách. Ak by z rozpočtu projektovej dokumentácie 
vychádzala hodnota vyššia ako benchmark, je potrebné odôvodnenie prekročenie výšky benchmarku, ktoré 
podlieha posúdeniu zo strany sprostredkovateľského orgánu. Finančný limit je maximálna hodnota oprávnenosti 
výdavku, t.j. hodnota, ktorá pri prekročení benchmarku môže byť po uznaní sprostredkovateľského orgánu 
považovaná za oprávnenú. 
Príklad: žiadateľ si pri novostavbe MŠ (napríklad MŠ pre 50 detí) vypočíta z benchmarku celkové oprávnené 
výdavky: 
na 50x6500= 325 000€. Finančný limit by v tomto prípade bol: 50x6700 by vychádzal na 335 000€. 
Ak by zo stavebného rozpočtu projektu náklady na výstavbu boli do 325 000€, výdavky by boli oprávnené. Ak by 
výdavky z rozpočtu projektu prevýšili hodnotu 325 000€ z dôvodu uvedeného projektantom (napríklad 
nepriaznivé geologické podmienky v prípade zakladania, klimatické vplyvy, pri ktorých sa navýšia požiadavky na 
strešné konštrukcie...), sprostredkovateľský orgán posúdi oprávnenosť dôvodov prekročenia hodnoty 
benchmarku a môže posúdiť dané výdavky ako oprávnené do maximálnej výšky 335 000€. Všetky výdavky 
prekračujúce 335 000€ sú pokladané za neoprávnené. 
 
1. V prílohe č. 6 výzvy „Zoznam oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity“ je uvedená na str. 4 
poznámka pod čiarou č. 1 Existujúce miesta v MŠ – súčasná kapacita zariadenia MŠ. Súčasnou kapacitou sa 
chápe: 
- Súčasný počet detí v MŠ? 
- Počet detí k 1.9.2015? 
- Alebo maximálna kapacita zariadenia pri zohľadnení zákonných noriem? 



Súčasnou kapacitou MŠ je chápaná KAPACITA (nie obsadenosť) existujúcej MŠ v súlade s platnou legislatívou 
(počet detí v triede, zachovanie zdravotných požiadaviek – plocha MŠ potrebná na jedno dieťa, atď.) a je to 
kapacita v existujúcej MŠ v čase podania Žiadosti o NFP. 
 

 


