
Otázky a odpovede z informačného seminára k predkladaniu žiadosti zo dňa 04.05.2022 

k Výzve pre žiadateľov rozvojových projektov transformácie regiónu Národného parku 

Muránska planina   

  

1. V žiadosti sú ako prílohy požadované aj prílohy, ktoré by sa mali dať získať 

prístupom do databáz, napr. výpis z registra trestov. Neuvažuje MŽP ako 

vykonávateľ tieto prílohy získavať priamo z databáz?   

Pri predložení žiadosti je postačujúce čestné vyhlásenie, že spĺňate podmienky 

stanovené vo výzve na poskytnutie prostriedkov mechanizmu. Následne pri splnení 

podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu bude možné v rámci súčinnosti 

poskytnúť údaje potrebné k overeniu splnenia danej podmienky.  

  

2. Pri realizácii projektu je možný presun medzi jednotlivými položkami rozpočtu 

projektu? Alebo presun v rámci tej istej kategórie výdavkov?   

Presuny v rámci jednej (tej istej) kategórie výdavkov počas realizácie projektu sú 

povolené neobmedzene, presuny medzi kategóriami výdavkov sú obmedzené do 30 000 

EUR bez nutnosti zmeny rozpočtu a dodatku ku zmluve a nad túto sumu je nutné 

požiadať o zmenu rozpočtu formou dodatku ku zmluve, pred uskutočnením tohto 

presunu. Presun je možné uskutočniť až po písomnom schválení vykonávateľom v 

zmysle čl. 10 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu. Dodatok ku 

zmluve je možné podpísať dodatočne. (kap. 8 Príručky pre žiadateľa). Presun na novú 

položku, ktorá v schválenom rozpočte nebola uvedená, je možné urobiť až po schválení 

novej položky a presunu vykonávateľom.   

  

3. Pokiaľ požiada o poskytnutie prostriedkov mechanizmu subjekt LESY SR, š.p., 

ako to bude po schválení zonácie s majetkom vzťahujúcemu sa k projektu?  Táto 

otázka sa bude riešiť až po schválení zonácie. Ak sa vlastníctvo ku majetku ktorého 

zveľadenie bolo predmetom projektu v rámci POO po zonácii zmení, tak povinnosť 

zabezpečiť udržateľnosť projektu alebo dokončenie realizácie projektu prejde na 

nástupnícky subjekt a on bude zodpovedným subjektom voči vykonávateľovi, teda MŽP 

SR. Takýmto spôsobom sa to riešilo aj pri delimitácii pozemkov a subjektov napr. v NP 

TANAP.   

  



4. Ako budú vyberaní odborní hodnotitelia predložených žiadosti? Akým spôsobom 

bude zverejnená výzva na výber odborných hodnotiteľov?   

Bude vypracovaná metodika výberu hodnotiteľov, na základe ktorej budú vybraní 

hodnotitelia. Odborní hodnotitelia budú kvalifikované osoby, ktoré majú relevantné 

skúsenosti v oblasti, v ktorej je projekt odborne hodnotený.   

  

5. Pokiaľ bude územie obce resp. mesta zasahovať aj do iných katastrálnych území, 

ako tých, ktoré sú vymenované vo výzve, bude aktivita žiadateľa, ktorú tam 

plánuje realizovať, považovaná za oprávnenú?   

Podstatné je katastrálne územie, na ktorom sa bude realizovať aktivita, to musí byť 

uvedené medzi oprávnenými územiami vo Výzve na predkladanie žiadosti. (bod 3.5.1 

Výzvy a kapitola 7.5 Príručky pre žiadateľa). Mimo tohto územia je aktivita 

neoprávnená.   

  

6. Je nevyhnutné, aby Prijímateľ mal vlastnícky titul k majetku resp. nehnuteľnosti, 

na ktorej sa realizuje aktivita projektu? Môže byť zriadené vecné bremeno?  

Prijímateľ musí preukázať, že má vysporiadané majetkovo – právne vzťahy. Prijímateľ 

musí mať k Nehnuteľnosti - pozemku na realizáciu projektu právny vzťah, ktorý je ako 

akceptovateľný definovaný vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na 

ťarchy a iné práva tretích osôb viažuce sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu.   

Z právneho vzťahu Prijímateľa k nehnuteľnostiam na realizáciu projektu musí byť 

zrejmé, že prijímateľ je oprávnený nehnuteľnosť na realizáciu projektu nerušene a 

plnohodnotne užívať počas obdobia realizácie projektu a počas doby udržateľnosti 

projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo 

prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých 

podmienok stanovených výzvou počas realizácie projektu a doby udržateľnosti 

projektu.  

  

7. Je možný posun termínu predkladania Žiadosti o poskytnutie prostriedkov 

mechanizmu?   

Dátum predkladania žiadosti je stanovený na 14.06.2022. Rozhodujúcim dátumom na 

splnenie včasného doručenia žiadosti o prostriedky je: dátum odovzdania žiadosti 

osobne vykonávateľovi, ďalej dátum doručenia žiadosti, ak bola žiadosť zaslaná poštou, 



resp. kuriérom a dátum doručenia žiadosti do el. schránky vykonávateľa. (kapitola 3.3.2 

Príručky pre žiadateľa). Posun termínu je možný iba na základe Vykonávateľom 

doručenej žiadosti o zmenu Výzvy Národnej implementačnej koordinačnej agentúre 

(NIKA) a následnom schválení predmetnej žiadosti zo strany NIKA.  

  

8. Bude možné pri realizácii projektu použiť nepoužité prostriedky aj na iné aktivity 

(mimo projektu)?   

Podľa všeobecných zmluvných podmienok sa prijímateľ zaväzuje vrátiť nevyčerpané 

finančné prostriedky (Všeobecné zmluvné podmienky, čl. 14, ods. 1). Upozorňujeme na 

možnosť presunutia jednotlivých položiek medzi jednotlivými kategóriami výdavkom 

alebo v rámci jednej položky (kapitola 8 Príručky pre žiadateľa).  

Žiadosť o zmenu musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré 

stanovuje Zmluva alebo Záväzná dokumentácia, inak je Vykonávateľ oprávnený ju bez 

ďalšieho posudzovania neschváliť. Vykonávateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti 

Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou 

bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené 

Zmluvou a Záväznou dokumentáciou. Nie je možné navyšovať schválené celkové 

oprávnené. náklady. 

  

9. Ako postupovať v prípade, ak trasa napr. cyklocesty prechádza cez pozemky, kde  

je viacero vlastníkov? Ako preukázať v takomto prípade vysporiadanie 

majetkovo-právnych vzťahov? Aký právny titul je nutné dokladovať?  

Prijímateľ musí preukázať, že má vysporiadané majetkovo – právne vzťahy. Nie je 

nevyhnutné mať pozemok vo vlastníctve, ale je nutné mať usporiadané 

majetkovoprávne vzťahy, napr. kúpna zmluva, súhlas na užívanie majetku počas celého 

projektu a následnej udržateľnosti, nájomnú zmluvu, a pod.....  

  

10. Posudzovanie podľa zákona o EIA je možné si ho vyžiadať priamo aj od NP 

Muránska Planina?  

Pokiaľ z charakteru plánovanej činnosti vyplýva, že je nutné absolvovať celý proces 

EIA, tak žiadne stanovisko iného subjektu tento proces nemôže nahradiť.   

Ak máte na mysli napríklad podobné tlačivo ako je napr. EŠIF tlačivo : Vyjadrenie 

príslušného orgánu (§ 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z.) o tom, že navrhovaná činnosť, 



resp. zmena navrhovanej činnosti, nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné 

prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tak  nie je 

možné aby takéto tlačivo potvrdila Správa NP, pretože príslušným orgánom (§ 3 písm.  

k) zákona č. 24/2006 Z. z.) je okresný úrad.   

  

  
Otázky a odpovede z informačného seminára k predkladaniu žiadosti zo dňa 05.05.2022 

k Výzve pre žiadateľov rozvojových projektov transformácie regiónu Národného parku 

Poloniny   

  

11. Je možné vykúpiť v rámci projektu podiel na pozemku, kde sa plánuje realizovať 

projektová aktivita? ?  

Áno, v rámci projektu je možné vykúpiť podiel na pozemku, kde sa plánuje realizovať 
projektová aktivita. Upozorňujeme žiadateľov, že pri samotnej realizácii predmetnej 
aktivity je nevyhnutné na samotnú realizáciu získať potrebný súhlas ostatných 
vlastníkov pozemku.  

  

12. Prečo nie sú medzi oprávnenými územiami uvedené aj katastre zaniknutých obcí 

v Stakčíne? Prečo nie je medzi oprávnenými územiami aj obec Príslop?   

Katastre zaniknutých obcí budú doplnené, rovnako aj obec Príslop. Informácia bude 

zverejnená na webovom sídla Vykonávateľa.   

  

13. Je nutné aplikovať podmienku použitia certifikovaného FSC/PEFC dreva aj pre 

drobnú drevenú turistickú infraštruktúru? Napr. informačné tabule, lavičky, 

drobné prístrešky.   

Áno, aj pri budovaní takejto drobnej turistickej infraštruktúry, je nevyhnutné, aby 

žiadatelia, resp. prijímatelia postupovali v súlade s Prílohou č. 5 Metodická príručka k 

výstavbe a obnove budov, kde je táto podmienka použitia certifikovaného FSC/PEFC 

dreva jasne definovaná.   

  



14. Vo výzve je uvedené, že za dátum doručenia sa pri žiadostiach odoslaných poštou 

považuje dátum odoslania žiadosti, ale v Príručke je uvedené, že za dátum sa 

považuje doručenia žiadosti na adresu Vykonávateľa. Ktorý údaj je správny?   

Táto nezrovnalosť je upravená v novo zverejnenej výzve na webovom sídle 

Vykonávateľa. Za dátum doručenia sa pri žiadostiach považuje dátum doručenia 

listinnej zásielky na adresu Vykonávateľa.  

  

15. Pokiaľ nemáme k dispozícii platné stavebné povolenie, je možné podať žiadosť o 

poskytnutie prostriedkov mechanizmu?   

Áno je možné podať takúto žiadosť, avšak pri hodnotení tohto kritéria bude takáto 

žiadosť bodovo znevýhodnená v porovnaní s inými uchádzačmi, ktorí toto stavebné 

povolenie budú mať k dispozícii. Ale nie je to jediné kritérium, ktoré budú hodnotitelia 

hodnotiť pri predloženej žiadosti.   

  

16. Je možné prostriedky uplatniť len na prípravu projektovej dokumentácie bez 

vytvorenia pracovného miesta? A samotnú stavbu alebo ďalšie aktivity súťažiť až 

v rámci ďalších, resp. iných zdrojov financovania?  

Áno tento postup je možný, ale odporúčame aby bola projektová dokumentácia 

predložená v rámci žiadosti, v rámci ktorej bude zrealizovaná aspoň časť stavebných 

prác, ktorých sa projektová dokumentácia týka. V tejto súvislosti ale dávame do 

pozornosti aj kritéria hodnotenia predložených žiadostí o poskytnutie prostriedkov 

mechanizmu a predovšetkým účel poskytnutia finančných prostriedkov, ktorým je 

podporiť vznik pracovných príležitostí, hlavne v sektore prírodného resp., mäkkého 

turizmu, prírode blízkeho obhospodarovania lesa a nadväzujúcich činností, ktoré budú 

vytvorené buď priamo alebo vytvorením podmienok, resp. zázemia pre vznik 

pracovných príležitostí.  

Najväčšiu váhu má kritérium vytvorenia a/alebo podpory vzniku pracovných 

príležitostí, preto odporúčame zvážiť aké činnosti a pracovné pozície do projektu budú 

zahrnuté, aby mal projekt dostatočný počet bodov v hodnotení, tak aby bol úspešný.  

Zároveň upozorňujeme, že v žiadosti je potrebné popísať aj to, z akých zdrojov bude 

financovaný predmet projektovej dokumentácie a taktiež časový rámec samotnej 

realizácie prác, ktorý následne bude premietnutý do Zmluvy o poskytnutí prostriedkov 

mechanizmu podpory obnovy a odolnosti. Následne v období udržateľnosti bude 



monitorované zrealizovanie projektu. V zmluve s prijímateľom bude zároveň zmluvne 

ošetrený postup a sankcie za nezrealizovanie projektu. 

 

17. Je možné vytvoriť pri podávaní žiadostí partnerstvo?   

Partnerstvo sa pri predkladaní žiadostí v rámci predmetnej Výzvy neuplatňuje.   

  

18. Bude predmetom hodnotenia aj pracovné miesto, ktoré bude vytvorené pred 

podaním žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu?   

Pri hodnotené žiadosti budú posudzované iba novovytvorené pracovné miesta a 

podmienky pre vytvorenie nových pracovných miest. Čiže pracovné miesto vytvorené 

pred podaním žiadosti nebude predmetom hodnotenia.   

  

19. Sú fyzické osoby oprávnenými žiadateľmi v rámci zverejnených Výziev pre 

žiadateľov rozvojových projektov transformácie regiónu Národného parku 

Muránska Planina a Poloniny?  

Nie, fyzické osoby nie sú oprávnenými žiadateľmi v rámci spomínaných výziev.   


