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Podmienky poskytnutia finančných prostriedkov z príspevku  

        

P. č.  Názov podmienky Popis podmienky Poznámky 

1 Podmienka zákazu 

vedenia výkonu 

rozhodnutia voči 

užívateľovi 

Voči užívateľovi nie je vedený výkon rozhodnutia.                                                                              

V rámci tejto podmienky poskytnutia príspevku v prípade 

relevantných prípadov sa overuje aj skutočnosť, že projekt nezahŕňa 

činnosti, ktoré boli súčasťou operácie, v prípade ktorej sa začalo 

alebo malo začať vymáhacie konanie v súlade s článkom 71 

všeobecného nariadenia po premiestnení výrobnej činnosti mimo 

oblasti programu. Podmienka sa netýka výkonu rozhodnutia voči 

členom riadiacich a dozorných orgánov užívateľa, ale je relevantná 

vo vzťahu k subjektu užívateľa. Nerelevantné pre ministerstvá, 

ostatné ústredné orgány štátnej správy a ostatné štátne rozpočtové 

organizácie.   

  

2 Podmienka, že voči 

užívateľovi sa 

nenárokuje vrátenie 

pomoci na základe 

rozhodnutia EK, 

ktorým bola pomoc 

označená za 

neoprávnenú 

a nezlučiteľnú s 

vnútorným trhom  

Voči užívateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe 

rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola pomoc označená za 

neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.  

  

3 Podmienka finančnej 

spôsobilosti 

spolufinancovania  

Užívateľ sa spolupodieľa minimálne 5 % na celkových oprávnených 

výdavkoch finančných prostriedkov z príspevku pridelenému 

prijímateľom/partnerom  v súlade s časťou VI vyhlásenia. 

  

4 Podmienka, že 

užívateľ má 

schválený program 

rozvoja a príslušnú 

územnoplánovaciu 

dokumentáciu 

v súlade 

s ustanovením § 7 

ods. 6 a  § 8 ods. 6/ § 

8a ods. 4 zákona 

o podpore 

regionálneho rozvoja 

Užívateľ, ktorý je subjektom územnej samosprávy má schválený 

program rozvoja a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v 

súlade s ustanoveniami zákona o podpore regionálneho rozvoja. 

  



MZ SR 

Príloha č. 2MpU 

2 

 

2 

 

5 Podmienka, že 

užívateľ nie je 

evidovaný v Systéme 

včasného 

odhaľovania rizika 

a vylúčenia (EDES) 

ako vylúčená osoba 

alebo subjekt (v 

zmysle článku 135 

a nasledujúcich 

nariadenia č. 

2018/1046) 

Užívateľ nie je evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika 

a vylúčenia (EDES) ako vylúčená osoba alebo vylúčený subjekt (v 

zmysle článku 135 a nasledujúcich nariadení č. 2018/1046). 

  

6 Právna forma 

užívateľa  

Podmienkam sa vzťahuje iba na projekty s užívateľom.                                                                                                           Podpisový vzor štatutárneho 

orgánu, nakoľko 

komunikácia s prijímateľom 

bude prebiehať písomnou 

formou.  

Oprávneným užívateľom je obec mestskej funkčnej oblasti v rámci 

udržateľného mestského rozvoja v súlade s RIUS IROP a mestská 

časť  hlavného mesta SR Bratislavy v súlade so zákonom č. 

377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislava.  

7 Podmienka 

oprávnenosti aktivít  

Aktivity musia byť plne v súlade s činnosťami zameranými na 

riešenie mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením 

pandémie COVID-19 a v súlade so schválenou ŽoNFP prijímateľa. 

Užívateľ uvedie v zmluve 

medzi užívateľom a 

prijímateľom aký príspevok 

k plneniu merateľného 

ukazovateľa dosiahne 

realizáciou aktivity. 

Typ aktivity: 

C) Ochrana verejného zdravia. 

 

8 Podmienka, že 

aktivity sú 

realizované na 

oprávnenom území  

Užívateľ je povinný realizovať aktivity iba na oprávnenom území 

svojej obce v rámci MFO.   

  

9 Podmienky týkajúce 

sa štátnej pomoci 

a vyplývajúce zo 

schém štátnej 

pomoci/pomoci de 

minimis  

Na oprávneného užívateľa sa schéma štátnej pomoci/pomoci de 

minimis nevzťahuje. 

  

Užívateľ zároveň berie na vedomie, že nesie za svoje konanie plnú 

právnu zodpovednosť v súvislosti s porušením pravidiel týkajúcich 

sa štátnej pomoci aj v prípade, ak v rámci projektu dôjde 

k poskytnutiu tzv. nepriamej štátnej pomoci alebo k poskytnutiu inej 

formy výhody, ktorá na základe Zmluvy o fungovaní EÚ znamená 

porušenie pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci. Zároveň si je 

vedomý, že štátnou pomocou sa v tejto súvislosti rozumie každá 

pomoc v akejkoľvek forme, ktorú poskytuje na podnikanie alebo v 

súvislosti s ním poskytovateľ priamo alebo nepriamo z prostriedkov 

štátneho rozpočtu, zo svojho rozpočtu alebo z vlastných zdrojov 

podniku, pričom však nezáleží na právnej forme užívateľa a spôsobe 

jeho financovania. 
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10 Podmienka 

neporušenia zákazu 

nelegálnej práce a 

nelegálneho 

zamestnávania 

štátneho príslušníka 

tretej krajiny za 

obdobie 5 rokov 

predchádzajúcich 

podaniu ŽoNFP  

Užívateľ čestne vyhlasuje, že neporušil zákaz nelegálnej práce a 

nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny za 

obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoFPzP 

prijímateľom/partnerom (zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a 

nelegálnom zamestnávaní v platnom znení).  

  

11 Podmienka 

oprávnenosti 

z hľadiska súladu s 

horizontálnymi 

princípmi  

Projekt, ktorý je predmetom ŽoFPzP musí byť v súlade s 

horizontálnymi princípmi udržateľný rozvoj a podpora rovnosti 

mužov a žien a nediskriminácie, ktoré sú definované v Partnerskej 

dohode na roky 2014 – 2020 a v čl. 7 a 8 všeobecného nariadenia 

č. 1303/2013.  

  

Dodržiavanie horizontálnych princípov udržateľného rozvoja, 

nediskriminácia a rovnosť mužov a žien je v programovom období 

2014-2020 pre všetky projekty povinné. Ich porušenie sa pokladá za 

porušenie podmienok zmluvy o nenávratný finančný príspevok so 

všetkými následkami z toho vyplývajúcimi.  

12 Časová oprávnenosť   Časová oprávnenosť výdavkov je od 1. 2. 2020 do 31. 3. 2022, ktorá 

môže byť so súhlasom poskytovateľa predĺžená maximálne o 6 

mesiacov. 

  

13 Podmienka 

poskytnutia 

príspevku z hľadiska 

definovania 

merateľných 

ukazovateľov 

Výstupy, ktoré majú byť dosiahnuté realizáciou aktivity, musia byť 

kvantifikované prostredníctvom merateľného ukazovateľa 

definovaného v prílohe MpU č. 10: „Merateľné ukazovatele SC 

214“.  

Údaje k ukazovateľom v 

ITMS vedie prijímateľ t.j. 

KM. Užívateľ uvedie v 

zmluve o spolupráci aký 

príspevok k plneniu 

merateľného ukazovateľa 

dosiahne realizáciou 

aktivity.  

 

14 Podmienka 

zamedzenia 

duplicitného 

financovania 

Užívateľ na oprávnené výdavky nemôže súčasne žiadať ich 

financovanie z iných verejných zdrojov.  

  

Oprávnení užívatelia, môžu  predložiť ŽoFPzP len za podmienky, že 

predmetom žiadosti sú iba výdavky, na ktoré v minulosti nebol 

poskytnutý príspevok z verejných zdrojov. Nesmie ísť ani o úhradu 

výdavku formou daru, sponzorský príspevok alebo iný finančný 

alebo vecný príspevok. V prípade zistenia duplicitnej podpory 

z verejných zdrojov bude poskytnutý príspevok vymáhaný, a to aj 

dodatočne.  

15 Podmienka 

maximálnej výšky 

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov z 

príspevku 

Maximálna výška poskytnutých finančných prostriedkov pre MFO 

je stanovená vo výške 7,32 eur na obyvateľa, čo je 95 % z celkových 

oprávnených výdavkov na obyvateľa, z čoho: 

  

 -  pre viac rozvinutý región zo zdrojov EÚ (EFRR) je max. výška 

3,85 eur finančného príspevku na obyvateľa obce spadajúcej do 

MFO,  

  - pre menej rozvinutý región zo zdrojov EÚ (EFRR) je max. výška 

6,55 eur finančného príspevku na obyvateľa obce spadajúcej do 

MFO    
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Počet obyvateľov za jednotlivé obce mestskej funkčnej oblasti 

krajského mesta je uvedený v "Zozname oprávnených užívateľov".  

V prípade uplatnenia podpornej aktivity je maximálna výška 

finančných prostriedkov z príspevku stanovená vo výške 6,81 eur na 

obyvateľa MFO. 

 


