Zoznam často kladených otázok a odpovedí
Výzva na pozemné komunikácie OPLZ-PO6-SC611-2019-1
Aktualizácia č.1 dňa 26.8.2019 – 20. – 25. otázka
1.

Môže obec kombinovať aktivity, že v jednej časti obce urobí rekonštrukciu komunikácie, v druhej
časti obec urobí výstavbu chodníka a naopak? Že bude mať viac stavebných objektov, ktoré budú
na sebe územne nezávislé? Je oprávnená, ak má v jednej lokalite 30 osôb MRK a v druhej 25
osôb MRK?
Kombinácie sú možné, ale opäť v zmysle logiky cieľa výzvy je potrebné urobiť prepojenie od MRK
lokality k službám. Ak sa v obci nachádzajú MRK v počte min. 50 osôb (pozri definovanú výšku
max. celkových oprávnených výdavkov v prílohe č. 6 výzvy) a tieto bývajú v počte 30 osôb na
jednom konci obce a na inom mieste obce žije 25 osôb z MRK v rámci oprávneného
segregovaného/separovaného rómskeho osídlenia (viď. príloha č. 9 výzvy – 3D), je splnených
min. 50 osôb MRK, ktorým bude zlepšený prístup k službám (30 +25=55). Obe komunity nemusia
byť vzájomne prepojené, ale v každej z nich musí byť zabezpečené spojenie tohto osídlenia
s infraštruktúrou obce vedúcou k zadefinovaným službám. Čiže podmienka počtu min. 50 MRK
nemusí byť v každej podporenej lokalite, ale musí ísť o súčet počtu osôb v podporených
lokalitách.

2.

Ak obec má v rámci svojho územia 3 lokality (150), kde žijú MRK, ale predmetom projektu bude
iba napojenie 2 lokalít MRK (80) na infraštruktúru obce vedúcej k službám, ako si máme stanoviť
max. hodnotu COV, resp. aj hodnotu merateľného ukazovateľa „P0262 - Počet obyvateľov MRK,
ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania/dobudovania pozemných
komunikácii“?
Nakoľko žiadateľ v rámci projektu podporí iba 2 lokality, kde žijú MRK, započíta si iba 80
obyvateľov MRK a tento údaj uvedie aj do ukazovateľa. Max. výška COV v zmysle Prílohy č.6
výzvy tým pádom bude 150 000 EUR, lebo sa nachádza v pásme podporených osôb MRK 50-99
osôb MRK, samozrejme za dodržania ďalších hodnôt benchmarkov/finančných limitov. Ak
žiadateľovi
vyjde
hodnota
COV
na
základe
stanovených
benchmarkov/finančných/percentuálnych limitov napr. 120 000 EUR, tak platí pre žiadateľa ako
max. COV suma 120 000 EUR. Ak mu táto hodnota naopak vyjde 170 000 EUR, tak platí pre
žiadateľa, ako max. hodnota COV, suma 150 000 EUR. Čiže vždy je to tá nižšia hodnota z týchto
dvoch veličín.

3.

V rámci výzvy je uvedené upozornenie:
Rekonštrukcia pozemných komunikácií je oprávnená iba v prípade, ak je predmetom projektu aj
výstavba nových pozemných komunikácií. To znamená, že ak rekonštruujem cestu, tak popri nej
musím stavať chodník? A naopak? Alebo je to, že v rámci jedného projektu (jednej ŽoNFP) musím
žiadať aj na rekonštrukciu aj na výstavbu pozemných komunikácií, ale nemusia byť pri sebe –
fyzicky?
Fyzicky rekonštruované a nové úseky nemusia byť pri sebe. Každý projekt musí obsahovať aj
novovybudovanú časť komunikácie, t.j. nemôžete napr. iba rekonštruovať cestu. Nový chodník
môže byť napr. vedený od jedného osídlenia k pošte, zdravotnému stredisku, OcÚ atď.
a rekonštruovaná cesta od druhého osídlenia k niektorej z uvedených
inštitúcií/služieb. Samozrejme žiadateľ musí dobre popísať zdôvodnenia budovania nového
úseku a taktiež rekonštrukcie existujúceho – viď príloha č. 9 výzvy – 3D.

4.

Je samotné odvodnenie cesty oprávnenou aktivitou, v rámci tejto výzvy, t.j. či je odvodnenie
považované za rekonštrukciu pozemnej komunikácie?
Samotné odvodnenie cesty nie je oprávnenou aktivitou projektu. Musí dôjsť k vybudovaniu
nového úseku, resp. aj k rekonštrukcii úseku, kde by za týchto podmienok mohol byť ako

oprávnený výdavok aj odvodnenie cesty, nakoľko by to bolo súčasťou podporeného cestného
telesa.
5.

V zmysle zverejnenej výzvy pri budovaní cestnej infraštruktúry je oprávneným územím obec
uvedená v prílohe č. 7 – zoznam oprávnených žiadateľov. Je podmienkou výzvy, aby cieľová
skupina bola sústredená na určitom území (napr. osada), alebo môže byť táto cieľová skupina
roztrúsená v rámci obce, nakoľko merateľný ukazovateľ je počet obyvateľov z MRK, ktorým sa
zlepšia podmienky bývania?
To, že sa obec nachádza v prílohe č. 7 výzvy neznamená, že je obec automaticky oprávnená.
Obec musí mať (viď nižšie) na svojom území separované a segregované rómske osídlenie
a aktivity projektu sa musia dotknúť min. 50 osôb z týchto osídlení.
V zmysle prílohy č.9 výzvy – 3D, poznámka pod čiarou č. 3, je možné podporiť osoby z MRK v
separovaných a segregovaných osídleniach, nie rozptýlené v obci.
Viď Príloha č.9 výzvy:
Separované rómske osídlenia/komunity - Koncentrácie v obci alebo na jej okraji rozlišujeme:
(1) v obci koncentrované - Integrované/koncentrované (osídlenia, v ktorých žije viac ako 80%
Rómov a tvoria aspoň 3 obydlia); (2) na okraji (zoskupenie domov, obývané rómskou
populáciou, tvorí hranicu zastavanej časti obce).
Segregované rómske osídlenia/komunity - Mimo obce/mesta alebo oddelené bariérou: Mimo
obce/mesta alebo oddelené umelou alebo prírodnou bariérou (napr. lesom, cestou, železnicou,
atď.), medzi osídlením, ktoré je mimo obce/mesta a obcou/mestom nie je súvislá zástavba.
Rovnako sem patria segregované rómske komunity bez vodovodu, kde je podiel nelegálnych
obydlí viac ako 20%.

6.

V Zozname skupín oprávnených výdavkov, v časti III. Maximálna výška príspevku na projekt je
uvedený počet podporených osôb MRK od 50 a viac, kde maximálna výška COV je od 150.000
eur. Samotná výzva nestanovuje minimálnu výšku príspevku. Je daný minimálny počet
podporených osôb MRK na 50? Je oprávnený projekt, kde počet podporených osôb MRK bude
do 50, menej ako 50?
Projekt s počtom podporených osôb z MRK s počtom menej ako 50 osôb MRK nie je oprávnený.
Aktivity projektu (sprístupnenie služieb/inštitúcií uvedených v prílohy č. 9 výzvy pre MRK) sa
musia dotknúť min. 50 osôb zo segregovaných a separovaných rómskych osídlení.

7.

Akým spôsobom budeme preukazovať počet podporených osôb MRK, ktorým sa v dôsledku
realizácie projektu zlepšili podmienky? Musia mať tieto osoby trvalý pobyt v obci, kde sa projekt
realizuje, konkrétne na mieste realizácie projektu (ulici, ktorá sa buduje, rekonštruuje)? Nakoľko
vo viacerých prípadoch osoby nie sú nahlásené na trvalý pobyt alebo majú trvalý pobyt bez
konkrétnej adresy - uvedená iba obec. Musia sa takéto osoby hlásiť k rómskej komunite, resp.
ako preukážeme príslušnosť k MRK?
Osoby, ktoré projekt deklaruje ako oprávnenú cieľovú skupinu, nemusia mať trvalý pobyt
v oprávnenom osídlení (segregované a separované) dotknutom aktivitami projektu.
Čo sa týka otázky posudzovania príslušnosti k MRK, na Slovensku sa zbierajú a používajú údaje v
tejto oblasti najmä na základe skupinových charakteristík, ktoré neporušujú zákony o ochrane
osobných údajov.
V programovom období 2007-2013 Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity v úlohe
gestora Horizontálnej priority MRK zadefinoval v Systéme koordinácie implementácie
horizontálnej priority MRK Marginalizované rómske komunity ako koncentrácie Rómov, ktoré
patria medzi najohrozenejšie skupiny obyvateľstva, trpiace vysokou mierou deprivácie a
sociálnej exklúzie (ekonomické vylúčenie, priestorové vylúčenie, kultúrne vylúčenie, symbolické
vylúčenie, politické vylúčenie) ako aj silnou sociálnou závislosťou na štáte, charakteristické tiež
osobitnou tradíciou života a inými špecifickými faktormi tohto etnika.

Z uvedeného vyplýva, že je potrebné príslušnosť osôb k MRK posudzovať na základe
skupinových charakteristík uvedenej komunity. Vzhľadom na vyššie uvedené, žiadateľ v štádiu
vypracovania ŽoNFP môže pri posudzovaní príslušnosti k MRK vychádzať aj z vyššie citovaného
dokumentu.
Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že žiadateľ v rámci Žiadosti o NFP podpisom Čestného
vyhlásenia potvrdzuje, že všetky informácie obsiahnuté v žiadosti o nenávratný finančný
príspevok a všetkých jej prílohách sú úplné, pravdivé a správne.
Ako zdroj údajov môže poslúžiť aj Atlas rómskych komunít 2013, ktorý je zverejnený na
http://www.minv.sk/?atlas_2013. Ak sa počet osôb výrazne odlišuje od poštu osôb MRK
uvedených v Atlase RK, žiadateľ musí zdôvodniť túto odlišnosť (napr. sťahovanie cieľovej
skupiny, pôrodnosť, údaje od terénnych pracovníkov, atď.)
Na základe kontroly zo strany SO bude žiadateľ v prípade nejasností požiadaný o metodiku,
ktorou v súlade s vyššie uvedenou definíciou MRK dospel k počtu osôb z MRK.
8.

Je daný percentuálny limit, v akom má byť zastúpená výstavba nového úseku ku rekonštrukcii
existujúcej miestnej komunikácie z celkových oprávnených výdavkov?
Limit nie je stanovený. Žiadateľ musí popísať v zmysle prílohy č.9 výzvy -3D nevyhnutnosť takto
realizovaného projektu a posúdenie jeho súladu, opodstatnenosti a efektívnosti vynaložených
výdavkov a nastavenia projektu s cieľmi operačného programu bude predmetom odborného
hodnotenia aj vzhľadom na špecifické potreby každej obce/lokality s MRK.

9.

V prípade, že vybudujeme nový úsek, ktorý napojíme na existujúcu komunikáciu, bude
rekonštrukcia tejto existujúcej komunikácie oprávnená?
Áno, aj táto alternatíva je oprávnená. Žiadateľ musí zároveň popísať zdôvodnenia budovania
nového úseku a taktiež rekonštrukcie existujúceho – viď príloha č. 9 výzvy – 3D.

10. V prípade, že osoby MRK v obci nie sú koncentrované v osídleniach, osadách, ale sú ich obydlia
roztrúsené po obci, ako splníme podmienku spojenia osídlenia s infraštruktúru obce?
V zmysle prílohy č. 9 výzvy (poznámka pod čiarou č. 3) sú oprávnené:
Separované rómske osídlenia/komunity - Koncentrácie v obci alebo na jej okraji rozlišujeme:
(1) v obci koncentrované - Integrované/koncentrované (osídlenia, v ktorých žije viac ako 80%
Rómov a tvoria aspoň 3 obydlia);
(2) na okraji (zoskupenie domov, obývané rómskou populáciou, tvorí hranicu zastavanej časti
obce).
Segregované rómske osídlenia/komunity - Mimo obce/mesta alebo oddelené bariérou: Mimo
obce/mesta alebo oddelené umelou alebo prírodnou bariérou (napr. lesom, cestou, železnicou,
atď.), medzi osídlením, ktoré je mimo obce/mesta a obcou/mestom nie je súvislá zástavba.
Rovnako sem patria segregované rómske komunity bez vodovodu, kde je podiel nelegálnych
obydlí viac ako 20%.
Žiadateľ tieto osídlenia musí popísať v rámci popisu 3D v časti 7.2 formulára žiadosti o NFP a tiež
musí zdôvodniť potrebu budovania nového úseku a taktiež rekonštrukcie existujúceho úseku
komunikácie (viď príloha č. 9 výzvy – 3D).
Aktivity projektu (sprístupnenie služieb/inštitúcií uvedených v prílohy č. 9 výzvy pre MRK) sa
musia dotknúť min. 50 osôb zo segregovaných a separovaných rómskych osídlení.

11. Ak uvažujeme o rekonštrukcii cesty vedúcej ku komunitnému centru a výstavbe chodníkov,
môžeme ako počet podporených osôb MRK, ktorým sa v dôsledku realizácie projektu zlepšili
podmienky, započítať osoby navštevujúce komunitné centrum?
Do počtu je možné započítať tie osoby, ktorým sa z ich lokality kde žijú, zabezpečí/zlepší
prostredníctvom plánovaných aktivít projektu prístup ku KC. Ďalšie osoby MRK, ktoré napr. žijú
na opačnom konci obce a navštevujú KC po inej komunikácií, ktorá je vo vyhovujúcom stave

a nebude predmetom projektu, sa nezapočítavajú do počtu podporených osôb MRK pre
stanovenie max. COV a ani sa nezapočítajú do ukazovateľa P0262.
12. V prípade ak osoby MRK sú sústredené na jednej ulici na okraji obci/posledná ulica/, môžeme to
chápať ako separované rómske osídlenie? Dobudovanie miestnej komunikácie je v tomto
prípade oprávnené?
Áno, ak žiadateľ spĺňa podmienku osídlenia podľa prílohy č. 9 výzvy – 3D, t.j. pozn. č.3 pod čiarou:
Separované rómske osídlenia/komunity - Koncentrácie v obci alebo na jej okraji rozlišujeme:
1) v obci koncentrované (- Integrované/koncentrované (osídlenia, v ktorých žije viac ako 80%
Rómov a tvoria aspoň 3 obydlia);
(2) na okraji (zoskupenie domov, obývané rómskou populáciou, tvorí hranicu zastavanej časti
obce).
V tomto prípade by realizácia projektu, ktorá by podporila toto osídlenie bola oprávnená,
samozrejme za splnenia ďalších podmienok poskytnutia príspevku Žiadateľ musí dobre popísať
zdôvodnenia budovania nového úseku – viď príloha č. 9 výzvy – 3D.

13. Oprávnené aktivity a výdavky sa týkajú komunikácií a chodníkov v celej obci
alebo len tých, ktoré vedú k osadám, resp. osídleniam s MRK?
Z hľadiska oprávnenosti výdavkov na pozemné komunikácie v obci je kľúčová nasledovná
textácia prílohy č. 9 výzvy -3D:
Výzva na pozemné komunikácie(cesty, chodníky, mostné objekty, lávky) je zameraná na
dobudovanie (výstavbu a rekonštrukciu) miestnych komunikácií a súvisiacich prvkov s cieľom
zlepšenia dostupnosti služieb pre obyvateľov MRK v segregovaných rómskych osídleniach a
separovaných rómskych osídleniach (na okraji obce, koncentrované v rámci obce, mimo obce)
(ďalej spoločne ako „osídlenie“).
Výstupom realizovaných aktivít musí byť zabezpečenie spojenia osídlenia s infraštruktúrou
obce (pozemnou komunikáciou) vedúcou k nasledovným inštitúciám/službám:
 vzdelávacie inštitúcie (napr. škola, škôlka) a/alebo
 zariadenia poskytujúce ambulantnú formu sociálnej služby (napr. komunitné centrum,
centrum hygieny, nízkoprahové denné centrum) a/alebo
 obecný/mestský úrad a/alebo
 obecný/mestský podnik, sociálny podnik zamestnávajúci obyvateľov z MRK a/alebo
 pošta a/alebo
 zdravotnícke zariadenia,
 zastávka/ stanica hromadnej dopravy
pričom tieto inštitúcie/služby musia byť využívané aj obyvateľmi z MRK.
Ak obec spĺňa tieto požiadavky na viacerých úsekoch komunikácií, môže ich zahrnúť medzi
oprávnené výdavky.
14. Môže byť v rámci podporených komunikácii ako súčasť zahrnutá aj výstavba, rekonštrukcia
autobusovej zastávky?
Nakoľko SO považuje plochu zastávok ako súčasť spevnených komunikácií, môže žiadateľ túto
plochu zahrnúť medzi oprávnené výdavky. Ale ide výlučne o budovanie alebo rekonštrukciu
plochy. Budovanie prístreškov, resp. zakúpenie mobiliáru je v zmysle výzvy považované za
neoprávnené.
15. Môžu byť v rámci projektu realizované výlučne spevnené alebo odstavné plochy?
Žiadateľ musí postupovať v zmysle PPP č. 10 výzvy, kde je uvedené, že upokojené komunikácie
(spevnené plochy) a odstavné plochy sa môžu budovať jedine ako súčasť podporenej

infraštruktúry, čím sú myslené pozemné komunikácie, chodníky, lávky a mostné objekty. Čiže
realizácia len spevnených alebo odstavných plôch nie je v rámci výzvy oprávnená.
16.

Chceme realizovať projekt pre časť obyvateľov MRK (170), ktorí žijú v separovanej rómskej
komunite na jednej ulici v obci – čiže sú v obci koncentrovaní a spĺňajú podmienku, že ich v ich
osídlení žije 80% Rómov a tvoria aspoň 3 obydlia. Chceme vybudovať nový chodník
a zrekonštruovať cestu, ktorá vedie od ich osídlenia ku službám v centre obce. Na tejto
realizovanej trase však žijú ďalší obyvatelia MRK (45), avšak ich obydlia netvoria min. 3 obydlia
pri sebe, čiže žijú tzv. rozptýlene na tejto podporenej trase. Môžeme do počtu podporených
osôb MRK započítať aj takéto osoby MRK, ktoré žijú rozptýlene v obci a tým pádom počítať s nimi
aj do výšky COV v zmysle tab. v prílohe č.6 výzvy?
Podmienkou výzvy je, že podpora musí byť smerovaná do týchto lokalít (príloha č. 9 výzvy – 3D):
Separované rómske osídlenia/komunity - Koncentrácie v obci alebo na jej okraji rozlišujeme:
(1) v obci koncentrované - Integrované/koncentrované (osídlenia, v ktorých žije viac ako 80%
Rómov a tvoria aspoň 3 obydlia);
(2) na okraji (zoskupenie domov, obývané rómskou populáciou, tvorí hranicu zastavanej časti
obce).
Segregované rómske osídlenia/komunity - Mimo obce/mesta alebo oddelené bariérou: Mimo
obce/mesta alebo oddelené umelou alebo prírodnou bariérou (napr. lesom, cestou,
železnicou, atď.), medzi osídlením, ktoré je mimo obce/mesta a obcou/mestom nie je súvislá
zástavba. Rovnako sem patria segregované rómske komunity bez vodovodu, kde je podiel
nelegálnych obydlí viac ako 20%.
Nakoľko aktivity projektu (sprístupnenie služieb/inštitúcií uvedených v prílohy č. 9 výzvy pre
MRK) sa musia dotknúť min. 50 osôb zo segregovaných a separovaných rómskych osídlení,
máme za to, že ak sa v obci nachádzajú obyvatelia MRK, ktorí žijú rozptýlene a žijú v blízkosti
realizovanej komunikácie s možnosťou jej priameho využívania, si žiadateľ týchto obyvateľov
MRK nezapočítava do počtu podporených osôb MRK, ani do počtu podporených osôb MRK
(príloha č. 6 výzvy), ktoré slúžia na stanovenie výšky max. COV. V tomto prípade žiadateľ uvedie
do ukazovateľa P0262 hodnotu 170 a počíta s max. COV vo výške 250 tis. EUR, čo platí pre rozptyl
100 –199 osôb MRK, čo platí pre počet osôb MRK (170), ktoré žijú v koncentrovanej oblasti
a spĺňajú podmienku min. 3 obydlí podľa prílohy č. 9 výzvy – 3D, samozrejme za zachovania
ostatných bechnmarkov a finančných limitov.

17.

18.

Môže žiadateľ realizovať výlučne novú komunikáciu v rámci osady.
Žiadateľ môže realizáciou projektu výlučne podporiť výstavbu komunikácie v rámci osady, ale
musí dôjsť k jej napojeniu na už existujúcu komunikáciu vedúcu k niektorým službám, ktoré sú
zadefinované v prílohe č.9 výzvy – 3D. Žiadateľ musí popísať v zmysle tejto prílohy, ako dôjde
k zlepšeniu dostupnosti služieb pre túto komunitu.
V rámci projektu chceme realizovať cestu, ktorá nebola doteraz „oficiálnou“ cestou. Bola
zhotovená len ako dočasné riešenie pre komunitu, aby nechodili výlučne po blate. Pred 15 rokmi
došlo na niektorých miestach k vyliatiu pár cm asfaltu a inde k navozeniu štrku, ktorý sa z času
načas dosypával. Samozrejme táto cesta nespĺňa žiadne technické normy. Stačí na preukázanie
realizácie nového úseku popis v rámci projektovej dokumentácie, ktorý preukáže súlad
s podmienkami výzvy? Je potrebné, aby stavebné povolenie, resp. oznámenie k ohláseniu
staveb. úprav bolo zadefinované ako novostavba?
Z projektovej dokumentácie (napr. technické správy, výkresová časť) a aj z dokumentu vydaného
príslušným povoľovacím orgánom (napr. stavebný úrad) musí vyplývať, že ide o budovanie
nového úseku komunikácie.

19.

V rámci PPP č. 10 je zadefinované, že oprava a údržba pozemných komunikácii nie je oprávnená,
ale v zmysle stavebného zákona nie je zadefinovaný pojem rekonštrukcia, ale udržiavacie práce,
stavebné úpravy. Názov projektovej dokumentácie je taktiež podľa stavebného zákona. Ako to
máme chápať?
V zmysle výzvy sa pod pojmom „oprava a údržba komunikácií“ ako neoprávnený výdavok,
rozumejú čiastkové opravy, resp. práce, ako napríklad vysypávanie výtlkov alebo čiastočné
frézovania a „vylievanie“ asfaltu do malých hrúbok. Z projektovej dokumentácie musí byť jasné,
že ide o komplexnú obnovu, žiadateľ musí opraviť, vymeniť, „zrekonštruovať“, zmodernizovať,
atď. komunikáciu min. do podkladnej a súčasne obrusnej vrstvy, nie do menších hrúbok, aby
bola zachovaná udržateľnosť projektu. Záleží samozrejme od druhu komunikácie. Žiadateľ sa
samozrejme riadi príslušným povoľovacím orgánom. Názov projektovej dokumentácie nemusí
meniť podľa výzvy. Čo sa týka ekonomickej klasifikácie, nemôžu byť tieto výdavky zaradené do
skupiny výdavkov 511 - Opravy a udržiavanie, nakoľko táto skupina výdavkov je pre túto výzvu
neoprávnená, ale do 021 - stavby.
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20.

Musí mať obydlie v rámci osídlenia súpisné číslo? Je možné započítať obydlie bez súpisného čísla
(neskolaudovanú stavbu; prístavbu, v ktorej býva samostatná domácnosť) do počtu obydlí, pre
splnenie podmienky identifikácie osídlenia = min. 3 obydlia?
Obydlie, ktoré sa započítava do počtu obydlí v rámci osídlenia nemusí mať svoje súpisné číslo.
Musí ísť o obydlie, ktoré má svoj vchod a je obývané samostatnou domácnosťou.

21.

Môžeme realizovať projekt, ktorý bude zameraný len na osvetlenie?
Nie, výstavba verejného osvetlenia je oprávnená iba v prípade, ak je súčasťou podporených
objektov/objektu (cesty, chodníky, mosty alebo lávky ) v zmysle podmienky poskytnutia
príspevku č.10 výzvy a za predpokladu splnenia aj ostatných podmienok výzvy. Rovnako to platí
aj pre samostatné realizovanie spevnených plôch/ukľudnených komunikácií.

22.

Môžeme realizovať nové osvetlenie na úsekoch komunikácie, ktoré nie sú stavebne dotknuté?
Tento úsek síce nebude stavebne riešený, ale je na trase, ktorá vedie z osídlenia k službe a na
ktorej sa realizujú stavebne iné úseky.
Nie, výstavba verejného osvetlenia je oprávnená iba v prípade, ak je súčasťou podporených
objektov/objektu (cesty, chodníky, mosty alebo lávky ) v zmysle podmienky poskytnutia
príspevku č.10 výzvy.

23.

Je možné podporiť vybudovanie spevnenej plochy pri cintoríne? Cintorín je na trase vedúcej z
osídlenia do základnej školy, kde by došlo k vybudovaniu nového chodníka a rekonštrukcií cesty
pre autá.
Spevnené plochy/ukľudnenú komunikáciu je možné realizovať ako súčasť stavebného objektu –
novej/rekonštruovanej cesty/chodníka. Nie je možné ich realizovať na úseku, ktorý nie je
súčasťou podporených stavebných objektov (chodníky, cesty).

24.

Naša obec má vypracovanú projektovú dokumentáciu na všetky komunikácie v obci. Do projektu
bude obec podávať len časť týchto ciest. Je výdavok na projektovú dokumentáciu oprávnený?
Oprávneným výdavkom je len pomerná časť hodnoty projektovej dokumentácie, ktorá sa určí
ako pomer hodnoty výdavkov, ktoré budú súčasťou žiadosti o NFP k celkovým výdavkom v
zmysle kompletnej projektovej dokumentácie. Rovnako to platí aj v prípade, ak je súčasťou
projektu aj napr. vodovod, či kanalizácia. V takom prípade sa určí oprávnená pomerná časť
projektovej dokumentácie, ako pomer hodnoty výdavkov bez kanalizácie/vodovodu k výdavkom
s kanalizáciou/vodovodom

25.

Časť cesty, ktorá spája osadu s obcou, prechádza cez iný kataster. Je možné realizovať takýto
projekt?
Žiadateľ musí zabezpečiť spojenie osídlenia so zadefinovanými službami/inštitúciami. V prípade,
ak je komunikácia v inom katastri spevnená, vo vyhovujúcom stave, a žiadateľ na ňu napojí
komunikáciu realizovanú v rámci svojho projektu, je takýto projekt oprávnený. Výdavky
žiadateľa – obce, súvisiace s úsekom mimo jej katastra, nie sú oprávnené.

