
 
 

Otázky 

 

1. Je potrebné, aby bolo stavebné povolenie právoplatné pred podaním žiadosti o 

príspevok? 

2. Budova MŠ bola pred pár rokmi zničená a už neexistuje. Kapacita budovy (0 

žiakov). MŠ je dočasne umiestnená v budove ZŠ, kde je kapacita 22 detí. Obec chce 

vybudovať novú MŠ s kapacitou 40 detí. Aký výpočet použiť pre zvýšenie kapacity? 

3. Môžete mi prosím vysvetliť, čo považujeme za školskú jedáleň, ktorú podľa výzvy 

môžeme ako vedľajšiu aktivitu riešiť spolu s hlavnou aktivitou? 

4. Bude sa alokácia priebežne zvyšovať? 

5. Aké sú sankcie v prípade nedodržania podmienok výzvy, napr. nedodržanie 

zvýšenia o 10 detí? 

6. Je potrebné dosiahnuť 30% úsporu primárnej energie, ak je škola už zateplená a 

hradili sme to z našich zdrojov ? 

7. Dobrý deň, môžeme poprosiť o konkrétnejšie vysvetlenie ustanovenia PPPM č. 3, 

týkajúce sa štátnej pomoci? Ďakujem 

8. Chceme realizovať prístavbu MŠ. Pôvodnú budovu nebudeme rekonštruovať, 

dôjde len k prepojeniu starej časti a novej prístavby. Ako sa budú vyhodnocovať MU? 

Podmienka zníženia primárnej energie o 30% platí aj pre starú budovu? Musíme 

rekonštruovať aj starú MŠ? 

9. Aká bude dĺžka posudzovania jednotlivých žiadostí? 

10. Rozumiem tomu správne, že žiadosť môžeme podať až po ukončení VO na stavebné 

práce ? 

11. Je možné získať vzory uznesení obecného zastupiteľstva, ak sú povinnou prílohou k 

žiadosti o NFP? 

12. Dobrý deň, sme v Žilinskom kraji, okres Žilina -nie je v oprávnenej lokalite, je 

možnosť, že budú rozšírené oprávnené lokality? 

13. Počet detí nám z roka na rok rastie. Ako máme splniť predpoklad do roku 2026? 

14. Ako začať VO bez stavebného povolenia? 

15. Mohli by sme sa uchádzať o príspevok z Plánu obnovy na zvyšovanie kapacít ZŠ, aj 

keď nám bol poskytnutý NFP v rámci IROP na zvýšenie kapacít ZS? Projekt je v 

hodnote cca 4mil. €, z IROPu sme získali 2,8mil. €. 

16. Vzťahuje sa táto výzva v rámci zvýšenia kapacity aj na dobudovanie telocvične pre 

MŠ? 



 
17. Nebudete uvažovať o zvýšení maximálnej výšky poskytnutých prostriedkov 

mechanizmu na jednu novovytvorenú kapacitu ? Pre výstavbu novej budovy je táto 

výška nedostatočná. 

18. Pri výstavbe novej MŠ v našich podmienkach riešime odstránenie len dvojzmennej 

prevádzky MŠ 5 ročných detí. Potrebujeme riešiť kapacitu cca 130 miest. máme 

plánovať kapacity pre detí od 3 rokov? 

19. Je možné obstarať nehnuteľnosť v rámci výzvy zvýšenia kapacít, ktorá nie je 

priamo prepojená s jestvujúcou budovou MŠ/ZŠ ale nachádza sa v rámci obce? 

20. Nenachádzame sa v zozname oprávnených lokalít - budú tieto lokality 

aktualizované? Prípadne bude vyhlásená nová výzva, v ktorej budú chýbajúce lokality 

doplnené? 

21. Ak by dodržali limit 17 388 EUR s DPH na jednu novovytvorenú kapacitu MŠ, 

môže žiadateľ zahrnúť do celkových oprávnených výdavkov aj výdavky na zateplenie 

celej budovy ZŠ, aj keď MŠ by bola iba na jednom zo 4 poschodí? 

22. Počítajú sa do počtu detí pri navýšení kapacity MŠ aj deti do troch rokov? 

23. Medzi zvýšené kapacity MŠ sa počíta každé vytvorené miesto pre deti od 3 rokov? A 

žiadosť teda môžeme podať, ak máme ukončené VO s realizačným projektom aj bez 

stavebného povolenia, ktoré by prebiehalo? 

 

Odpovede 

 

1. Je potrebné, aby bolo stavebné povolenie právoplatné pred podaním žiadosti o 

príspevok? 

(Zuzana Jurkovičová - Externý projektový manažér - Obec Želiezovce 22 Sep 2022, 10:32 AM) 

 

V zmysle výziev s kódmi 06I01-20-V01, 06R01-20-V02, 07I02-20-V01 a 07I02-20-V02 nie je 

potrebné pri podávaní žiadosti predložiť stavebné povolenie. naspäť na obsah 

 

2. Budova MŠ bola pred pár rokmi zničená a už neexistuje. Kapacita budovy (0 žiakov). MŠ 

je dočasne umiestnená v budove ZŠ, kde je kapacita 22 detí. Obec chce vybudovať novú 

MŠ s kapacitou 40 detí. Aký výpočet použiť pre zvýšenie kapacity? 

(Tomáš Kozolka - poslanec obce, projektový manažér - Obec Volkovce 22 Sep 2022, 10:27 

AM) 

 

V zmysle výzvy s názvom Zvýšenie kapacít materských škôl s kódom výzvy 06R01-20-V02 je 

maximálna výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu vo výške 17 388 EUR s DPH na jednu 

novovytvorenú kapacitu. Vzhľadom na to, že zámerom výzvy je dobudovanie kapacít 

materských škôl, v ktorých počet detí presahuje kapacitné možnosti, môžu byť v zmysle Vašej 

otázky oprávnenými výdavkami len tie výdavky, ktoré budú určené na novovytvorené kapacity. 

Jedna novovytvorená kapacita je priestorová kapacita/miesto pre dieťa/žiaka v škole, ktoré 

vznikne rozšírením existujúcej/alebo vybudovaním novej kapacity v škole. Novovytvorená 



 
kapacita vznikne ako rozdiel medzi aktuálnou, v prevádzkovom poriadku školy schválenou 

kapacitou/počtom miest (t. j. maximálnym počtom detí/žiakov, ktorým daná škola v danom čase 

môže poskytovať vzdelávanie) podľa Ministerstva zdravotníctva SR (regionálneho hygienika) a 

počtom schválených miest Ministerstvom zdravotníctva SR (regionálnym hygienikom) po 

novovytvorenej kapacite školy. naspäť na obsah 

 

3. Môžete mi prosím vysvetliť, čo považujeme za školskú jedáleň, ktorú podľa výzvy 

môžeme ako vedľajšiu aktivitu riešiť spolu s hlavnou aktivitou? 

(Iveta Dutková - zamestnanec školského zariadenia - Základná škola s materskou školou 

Školská 16, Markušovce 22 Sep 2022, 10:34 AM) 

 

Odpoveď bude doplnená v aktualizovanej verzii odpovedí. naspäť na obsah 

 

4. Bude sa alokácia priebežne zvyšovať? 

(Ludmila Goldbergerová - starosta/primátor - Obec Hamuliakovo 22 Sep 2022, 10:19 AM) 

 

Výška alokácie finančných prostriedkov mechanizmu určených na výzvu je indikatívna.  

Vykonávateľ uzavrie výzvu v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu 

alebo rozhodnutím vykonávateľa. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom 

sídle vykonávateľa. Vykonávateľ je oprávnený vykonať zmeny formálnych náležitostí výzvy (§ 

15 ods. 3 zákona o mechanizme), pričom tieto zmeny vrátane zdôvodnenia ich vykonania je 

povinný zverejniť na svojom webovom sídle. Zmeny formálnych náležitostí výzvy, medzi ktoré 

patrí aj indikatívna výška alokácie finančných prostriedkov určených na výzvu, je vykonávateľ 

oprávnený vykonať aj po uzavretí výzvy. Vykonávateľ v prípade vykonania zmien formálnych 

náležitostí výzvy posudzuje ich dopad z hľadiska zachovania princípov transparentnosti, 

rovnakého zaobchádzania a primeranosti. 

Zmeny výzvy a jej príloh, vrátane zdôvodnenia zmien, ako aj zrušenie výzvy, vrátane 

zdôvodnenia zrušenia, budú zverejňované formou oznámenia na webovom sídle vykonávateľa 

www.minedu.sk. naspäť na obsah 

 

5. Aké sú sankcie v prípade nedodržania podmienok výzvy, napr. nedodržanie zvýšenia o 

10 detí? 

(Iveta Tomášová - zamestnanec školského zariadenia - Základná škola s materskou školou 

Miroslava Bielika, Župkov 18 22 Sep 2022, 10:21 AM) 

 

V prípade nesplnenia podmienky minimálneho počtu novovytvorenej kapacity v zmysle výziev 

s kódmi 06R01-20-V02, 07I02-20-V01 a 07I02-20-V02 nie je žiadateľ oprávnený žiadať 

o prostriedky. V prípade porušenia danej podmienky počas platnosti a účinnosti zmluvy 

s prijímateľom, v dôsledku ktorej vykonávateľ odstúpi od zmluvy, prijímateľ sa zaväzuje vrátiť 

vykonávateľovi všetky poskytnuté prostriedky mechanizmu. naspäť na obsah 

 

http://www.minedu.sk/


 
6. Je potrebné dosiahnuť 30% úsporu primárnej energie, ak je škola už zateplená a hradili 

sme to z našich zdrojov ? 

(Lucia Lanáková - zamestnanec obce/mesta - Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 22 Sep 2022, 

10:27 AM) 

 

V zmysle § 54 zákona č. 50/1976 Zb. sa môžu stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich 

uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo ohlásenia stavebnému úradu. 

V prípade stavebných prác podliehajúcich rozhodnutiu o povolení stavby resp. stavebnému 

povoleniu podľa § 55 a pri ktorých dochádza k obnove existujúcej budovy (vrátane významnej 

obnovy budovy podľa §2 ods. 7 zákona č. 555/2005 Z. z.), ktorými sa vykonáva zásah do jej 

obalovej konštrukcie v rozsahu viac ako 25 % jej plochy, najmä zateplením obvodového plášťa, 

strešného plášťa, výmenou pôvodných otvorových výplní a pri zmene, obnove alebo doplnení 

technických systémov budovy – energetických zdrojov (výmena kotla, obnoviteľné zdroje 

energie) je požadované dosiahnutie úspory potreby primárnej energie v rozsahu minimálne 

30%. 

V prípade, že sa významná obnova budovy týka zmeny jej obalovej konštrukcie, ktorá významne 

ovplyvní energetickú hospodárnosť budovy, musí byť súčasne splnená minimálna požiadavka 

na energetickú hospodárnosť ako na novú budovu, t. j. na takmer nulovú potrebu energie, ak je 

to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné, v zmysle §2 ods. 7 a §4 ods. 5 zákona č. 

555/2005 Z. z. a §5 ods. 4 vyhlášky č. 364/2012 Z. z. 

V prípade ostatných stavebných prác podliehajúcich stavebnému povoleniu, kde nedochádza k 

rozsiahlejším zmenám a nie je potreba obnovy obalovej konštrukcie a technických systémov 

budovy, je dosiahnutie úspory potreby primárnej energie v rozsahu minimálne 30% irelevantné. 

V prípade ohlasovacej povinnosti stavebnému úradu je dosiahnutie úspory potreby primárnej 

energie v rozsahu minimálne 30% irelevantné. 

Pokiaľ stavebné práce nevyžadujú ani podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia, ani 

ohlásenie stavebnému úradu je dosiahnutie úspory potreby primárnej energie v rozsahu 

minimálne 30% irelevantné. 

Pre nové budovy vo vlastníctve orgánov verejnej správy postavené po 31. decembri 2018 a pre 

všetky ostatné nové budovy postavené po 31. decembri 2020 je minimálnou požiadavkou pre 

globálny ukazovateľ horná hranica energetickej triedy A0. Minimálna požiadavka na budovy 

školy alebo školského zariadenia s takmer nulovou potrebou energie od 31. decembra 2020 je 

stanovená hornou hranicou energetickej triedy A0 pre globálny ukazovateľ, t. j. ≤ 34 kWh/(m2. 

a) v zmysle §4b ods. 1 zákona č. 555/2005 Z. z., §5 ods. 4 vyhlášky č. 364/2012 Z. z. a prílohy 

č. 3 k vyhláške č. 364/2012 Z. z., resp. v zmysle normových požiadaviek platných v čase 

predloženia žiadosti o vydanie stavebného povolenia. 

V zmysle prílohy č. 5 Metodickej príručky k výstavbe a obnove budov je splnenie podmienky 

preukázané výpočtovo určenou hodnotou primárnej energie (globálneho ukazovateľa) 

existujúceho stavu budovy pred obnovou, ktorej výpočet bude súčasťou projektového 

energetického hodnotenia alebo iného príslušného dokumentu spracovaného v súlade s 

vyhláškou č. 364/2012 Z. z. a výpočtovo určenou hodnotou primárnej energie (globálneho 

ukazovateľa) nového stavu budovy po uskutočnení obnovy uvedenou v energetickom certifikáte 

v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. alebo iného príslušného dokumentu spracovaného v súlade s 

vyhláškou č. 364/2012 Z. z. V prípade využitia projektového energetického hodnotenia musí 



 
výpočet obsahovať energetické hodnotenie existujúceho stavu budovy pred uskutočnením projektu 
obnovy v súlade s vyhláškou č. 364/2012 Z. z.. naspäť na obsah 

 

7. Dobrý deň, môžeme poprosiť o konkrétnejšie vysvetlenie ustanovenia PPPM č. 3, 

týkajúce sa štátnej pomoci? Ďakujem 

(Darina Paveleková - zamestnanec obce/mesta - Mesto Spišská Nová Ves 22 Sep 2022, 10:27 

AM) 

 

V prípade konkrétnej otázky nás prosím neváhajte kontaktovať. V rámci výzvy na zvyšovanie 

kapacít materských škôl s kódom výzvy 06R01-20-V02 je kontaktná adresa: 

kapacityms@minedu.sk. V rámci výzvy na zvyšovanie kapacít základných škôl s kódom výzvy 

07I02-20-V02 je kontaktná adresa: kapacityzs@minedu.sk. V rámci výzvy na odstránenie 

dvojzmennej prevádzky v základných školách s kódom výzvy 07I02-20-V01 je kontaktná adresa: 

dvojzmennaprevadzka@minedu.sk. V rámci výzvy na debarierizáciu budov / odstránenie 

architektonických bariér väčších stredných škôl s kódom výzvy 06I01-20-V01 je kontaktná 

adresa: debarierizacia@minedu.sk. naspäť na obsah 

 

8. Chceme realizovať prístavbu MŠ. Pôvodnú budovu nebudeme rekonštruovať, dôjde len 

k prepojeniu starej časti a novej prístavby. Ako sa budú vyhodnocovať MU? Podmienka 

zníženia primárnej energie o 30% platí aj pre starú budovu? Musíme rekonštruovať aj 

starú MŠ? 

(Lucia Harmanová - zamestnanec obce/mesta - Mesto Strážske 22 Sep 2022, 10:30 AM) 

 

Na základe Vami poskytnutých informácií je možné predpokladať, že hlavnou aktivitou projektu 

bude výstavba nových objektov materských škôl a školských zariadení v zmysle výzvy s kódom 

06R01-20-V02. Daná aktivita musí byť realizovaná v súlade so zákonom č. 555/2005 Z. z. o 

energetickej hospodárnosti budov a stanovenými podmienkami uvedenými v prílohe č. 5 

Metodická príručka k výstavbe a obnove budov, podľa ktorej sa na výstavbu nových objektov 

nevzťahuje podmienka úspora potreby primárnej energie v rozsahu minimálne 30% a zároveň 

platí, že minimálnym cieľom pri výstavbe nových budov je potreba primárnej energie stanovená 

energetickou triedou A0 pre globálny ukazovateľ. Intervenčná oblasť 025ter sa nevzťahuje na 

projekty v rámci uvedených výziev.  

 

Žiadateľ v žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu uvedie ako prispeje k naplneniu 

spoločných merateľných ukazovateľov. Spoločné merateľné ukazovatele nie sú súčasťou 

podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu. Ich cieľom je sledovať pokrok v rámci 

implementácie reforiem a  investícií zahrnutých Pláne obnovy a odolnosti. naspäť na obsah 

 

9. Aká bude dĺžka posudzovania jednotlivých žiadostí? 

(Mária Boháčová - zamestnanec obce/mesta - Obec Miloslavov 22 Sep 2022, 10:39 AM)  

 

V zmysle výziev s kódmi 06R01-20-V02, 07I02-20-V01 a 07I02-20-V02 a platných právnych 

predpisov nie je stanovená lehota posudzovania žiadostí o poskytnutie prostriedkov 

mailto:kapacityms@minedu.sk
mailto:kapacityzs@minedu.sk
mailto:dvojzmennaprevadzka@minedu.sk
mailto:debarierizacia@minedu.sk


 
mechanizmu. Predložené ŽoPPM budú posudzované priebežne v poradí, v akom boli 

predložené. naspäť na obsah 

 

10. Rozumiem tomu správne, že žiadosť môžeme podať až po ukončení VO na stavebné 

práce ? 

(Iveta Dutková - zamestnanec školského zariadenia - Základná škola s materskou školou 

Školská 16, Markušovce 22 Sep 2022, 10:40 AM) 

  

V zmysle výziev s kódmi 06R01-20-V02, 07I02-20-V01 a 07I02-20-V02 je žiadateľ povinný 

predložiť kompletnú dokumentáciu k ukončenému verejnému obstarávaniu na zákazku na 

uskutočnenie stavebných prác, úprav a podobne, podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spolu s 

predložením žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu. Žiadateľ je povinný ku dňu 

predloženia žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu ukončiť verejné obstarávanie na 

všetky hlavné aktivity projektu týkajúce sa stavebných prác, úprav a podobne, t. j. uzavrieť 

zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom. Takáto zmluva o dielo musí byť platná, jej účinnosť 

bude odložená do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutie prostriedkov mechanizmu. 
naspäť na obsah 
 

11. Je možné získať vzory uznesení obecného zastupiteľstva, ak sú povinnou prílohou k 

žiadosti o NFP? 

(Andrea Kromková - prednostka OcÚ - obec Veľká Lomnica 22 Sep 2022, 10:43 AM) 

 

V zmysle výziev s kódmi 06R01-20-V02, 07I02-20-V01 a 07I02-20-V02 musí mať subjekt 

územnej samosprávy v rámci podmienky oprávnenosti projektu schválený program rozvoja 

obce a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 7 ods. 6, § 8 ods. 

6 a § 8a ods. 4 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších 

predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadateľ 

predkladá žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, sken resp. pdf (preferovaný formát) 

uznesenia (výpis z uznesenia) zastupiteľstva subjektu územnej samosprávy o schválení 

programu rozvoja obce/mesta/kraja (programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

obce/mesta/kraja, resp. spoločného programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí) a 

príslušnej územnoplánovacej dokumentácie alebo žiadateľ uvedie presný a aktuálny odkaz na 

webové sídlo žiadateľa, na ktorom je uvedené uznesenie zverejnené. V prípade, že žiadateľ - 

subjekt územnej samosprávy nemá schválený územný plán, pretože mu táto povinnosť nevyplýva 

z právnych predpisov SR, žiadateľ predkladá sken resp. pdf (preferovaný formát) podpísaného 

čestného vyhlásenia, že sa na subjekt táto povinnosť nevzťahuje s odvolaním sa na príslušný 

zákon. Forma čestného vyhlásenia nie je stanovená. 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR neposkytuje vzory uznesení obecného 

zastupiteľstva podľa zákona č. 369/1990 Zb.. naspäť na obsah 

 

12. Dobrý deň, sme v Žilinskom kraji, okres Žilina -nie je v oprávnenej lokalite, je možnosť, 

že budú rozšírené oprávnené lokality?  

(Erika Mojáková - starosta/primátor - Obec Hôrky 22 Sep 2022, 10:46 AM) 



 
 

V zmysle výziev s kódmi 06R01-20-V02 a 07I02-20-V02 je žiadateľ povinný realizovať projekt 

v oprávnenej lokalite. Pre túto výzvu sú oprávnené lokality uvedené v prílohe č. 4 Zoznam 

oprávnených lokalít. Ak sa miesto realizácie projektu nenachádza v oprávnenej lokalite 

uvedenej v danej prílohe č. 4 Zoznam oprávnených lokalít, tak žiadosť nespĺňa jednu z 

podmienok výzvy a nemôže byť zaradená medzi úspešné žiadosti.  

 

Zároveň si Vás však dovoľujeme požiadať o zaslanie informácií, na základe ktorých potrebujete 

budovať nové kapacity (počet detí s trvalým pobytom, zrušené kapacity v obci za posledných 20 

rokov, počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, koľko kapacít preukázateľne 

potrebujete, atď.), aby sme sa tak Vašou situáciou mohli v budúcnosti objektívne zaoberať. 
naspäť na obsah 
 

13. Počet detí nám z roka na rok rastie. Ako máme splniť predpoklad do roku 2026? 

(Rastislav Sloveňák - starosta/primátor - Obec Stráne pod Tatrami 22 Sep 2022, 10:47 AM) 

 

V zmysle výzvy s kódom 07I02-20-V01 musí byť prostredníctvom hlavnej aktivity do 30.04.2026 

odstránená dvojzmenná prevádzka základnej školy. Túto podmienku poskytnutia prostriedkov 

mechanizmu musí žiadateľ spĺňať aj počas obdobia udržateľnosti projektu, t. j. minimálne 5 

rokov po ukončení realizácie projektu. V prípade porušenia danej podmienky počas platnosti a 

účinnosti zmluvy s prijímateľom, v dôsledku ktorej vykonávateľ odstúpi od zmluvy, prijímateľ 

sa zaväzuje vrátiť vykonávateľovi všetky poskytnuté prostriedky mechanizmu. Z tohto dôvodu 

musí počet novovytvorených kapacít zohľadniť, okrem iného, demografický vývoj v obci. naspäť 

na obsah 
 

14. Ako začať VO bez stavebného povolenia? 

(Iveta Dutková - zamestnanec školského zariadenia - Základná škola s materskou školou 

Školská 16, Markušovce 22 Sep 2022, 10:47 AM) 

 

V zmysle výziev s kódmi 06R01-20-V02, 07I02-20-V01 a 07I02-20-V02 je žiadateľ je povinný 

predložiť kompletnú dokumentáciu k ukončenému verejnému obstarávaniu na zákazku na 

uskutočnenie stavebných prác, úprav a podobne, podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spolu s 

predložením žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu. Žiadateľ je povinný ku dňu 

predloženia žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu ukončiť verejné obstarávanie na 

všetky hlavné aktivity projektu týkajúce sa stavebných prác, úprav a podobne, t. j. uzavrieť 

zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom. Takáto zmluva o dielo musí byť platná, jej účinnosť 

bude odložená do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutie prostriedkov mechanizmu. 

 

Dovoľujeme si uviesť príklad všeobecnej zmluvnej podmienky, resp. štandardu, „žltý FIDIC“, 

v rámci ktorej je možným predmetom zákazky vyprojektovanie a realizácia diela. V danom 

prípade je možné predložiť kompletnú dokumentáciu k ukončenému verejnému obstarávaniu na 

zákazku na uskutočnenie stavebných prác, úprav a podobne bez stavebného povolenia. naspäť 

na obsah 
 



 
15. Mohli by sme sa uchádzať o príspevok z Plánu obnovy na zvyšovanie kapacít ZŠ, aj keď 

nám bol poskytnutý NFP v rámci IROP na zvýšenie kapacít ZS? Projekt je v hodnote cca 

4mil. €, z IROPu sme získali 2,8mil. €.  

(Jana Karovičová - zamestnanec obce/mesta - Obec Lozorno 22 Sep 2022, 10:47 AM) 

 

V zmysle Systému implementácie Plánu obnovy a odolnosti „Vykonávateľ, sprostredkovateľ, 

orgán vykonávajúci finančné nástroje, finančný sprostredkovateľ a prijímateľ a partner sú 

povinní predchádzať dvojitému financovaniu z prostriedkov mechanizmu a iných prostriedkov 

EÚ a iných nástrojov finančnej pomoci poskytnutej SR zo zahraničia. Uvedené je potrebné 

zabezpečiť aj v súvislosti s inými verejnými prostriedkami.“ 

 

Podľa § 13 ods. 3 zákona o mechanizme sú vylúčení žiadatelia, ktorí prijímajú dotáciu, 

príspevok, grant alebo inú formu pomoci na financovanie tých istých výdavkov a ktorá by 

predstavovala dvojité financovanie. V prípade, že zriaďovateľ/základná škola už čerpal/a 

finančné prostriedky na projekty, ktoré môžu predstavovať financovanie tých istých výdavkov z 

prostriedkov: Európskej únie alebo zo štátneho rozpočtu alebo z iných verejných zdrojov je 

zriaďovateľ/základná škola povinný/á predložiť v rámci svojej žiadosti stavebnú a technickú 

dokumentáciu a dokumentáciu o povolení uvedenia do užívania nehnuteľnosti. Zároveň je 

zriaďovateľ/základná škola povinný/á tieto skutočnosti uviesť v popise východiskového stavu v 

predloženej žiadosti a v časti 3 a 11 Formulára žiadosti o poskytnutie prostriedkov 

mechanizmu. naspäť na obsah 

 

16. Vzťahuje sa táto výzva v rámci zvýšenia kapacity aj na dobudovanie telocvične pre MŠ? 

(Silvia Mikitová - zamestnanec obce/mesta - Mesto Hanušovce nad Topľou 22 Sep 2022, 10:48 

AM) 

 

Nie, v rámci výzvy s kódom 06R01-20-V02 nemá realizácia telocvične, ani jej materiálno-

technické vybavenie priamu väzbu na dosiahnutie cieľov projektu a nie je oprávneným 

výdavkom v zmysle prílohy č.1 k Pokynom pre žiadateľa (Zoznam oprávnených výdavkov a 

finančné a percentuálne limity pre vybrané typy výdavkov). naspäť na obsah 

 

17. Nebudete uvažovať o zvýšení maximálnej výšky poskytnutých prostriedkov mechanizmu 

na jednu novovytvorenú kapacitu ? Pre výstavbu novej budovy je táto výška 

nedostatočná. 

(Lucia Lanáková - zamestnanec obce/mesta - Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 22 Sep 

2022, 10:48 AM) 

 

Maximálna výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu sa vzťahuje na jednu novovytvorenú 

kapacitu. Novovytvorená kapacita vznikne ako rozdiel medzi aktuálnou, v prevádzkovom 

poriadku školy schválenou kapacitou/počtom miest (t. j. maximálnym počtom detí/žiakov, 

ktorým daná škola v danom čase môže poskytovať vzdelávanie) podľa Ministerstva 

zdravotníctva SR (regionálneho hygienika) a počtom schválených miest Ministerstvom 

zdravotníctva SR (regionálnym hygienikom) po novovytvorenej kapacite školy.  

 



 
Hodnota maximálnej výšky poskytnutých prostriedkov mechanizmu bola stanovená na báze 

reálnych cien a nákladov spojených s realizáciou oprávnených projektov, ako aj odhadovaného 

nárastu nákladov cien stavebných materiálov, resp. budovania kapacít, t. j. očakávanej inflácie. 

 

Prípadné zmeny výzvy a jej príloh, vrátane zdôvodnenia zmien , ako aj zrušenie výzvy, vrátane 

zdôvodnenia zrušenia, budú zverejňované formou oznámenia na webovom sídle vykonávateľa 

www.minedu.sk. naspäť na obsah 

 

18. Pri výstavbe novej MŠ v našich podmienkach riešime odstránenie len dvojzmennej 

prevádzky MŠ 5 ročných detí. Potrebujeme riešiť kapacitu cca 130 miest. máme 

plánovať kapacity pre detí od 3 rokov? 

(Miroslav Zelina - riaditeľ školy - Základná škola s materskou školou Lomnička 29 

22 Sep 2022, 10:48 AM)  

 

Do výzvy s kódom 06R01-20-V02 sa môže zapojiť každý oprávnený žiadateľ, ktorého zámerom 

je budovať kapacity materských škôl v okrese uvedenom v Zozname oprávnených lokalít, ktorý 

je prílohou č. 4 k výzve. naspäť na obsah 

 

19. Je možné obstarať nehnuteľnosť v rámci výzvy zvýšenia kapacít, ktorá nie je priamo 

prepojená s jestvujúcou budovou MŠ/ZŠ ale nachádza sa v rámci obce? 

(Silvia Mikitová - zamestnanec obce/mesta - Mesto Hanušovce nad Topľou 22 Sep 2022, 10:48 

AM) 

 

V zmysle výziev s kódmi 06R01-20-V02, 07I02-20-V01 a 07I02-20-V02 sa na nákup 

nehnuteľností v zmysle Prílohy č.1 Pokynov pre žiadateľa (Zoznam oprávnených výdavkov a 

finančné percentuálne limity pre vybrané typy výdavkov) vzťahujú podmienky stanovené 

v danej prílohe. Súčasne má projekt podporený z prostriedkov mechanizmu prispieť k naplneniu 

princípov desegregácie, destigmatizácie a degetoizácie, ktoré sú bližšie popísané v Pokynoch 

pre žiadateľa o poskytnutie prostriedkov mechanizmu. Žiadateľ predkladá prílohu č. 2 žiadosti 

o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, kde uvedie ako projekt prispeje k naplneniu princípov 

desegregácie, destigmatizácie a degetoizácie a prílohu č.3 Súhrnné čestné vyhlásenie 

žiadateľa. naspäť na obsah 

 

20. Nenachádzame sa v zozname oprávnených lokalít - budú tieto lokality aktualizované? 

Prípadne bude vyhlásená nová výzva, v ktorej budú chýbajúce lokality doplnené? 

(Vlasta Jančeková - zástupca primátora - Mesto Tvrdošín 22 Sep 2022, 10:49 AM) 

 

V zmysle výziev s kódmi 06R01-20-V02 a 07I02-20-V02 je žiadateľ povinný realizovať projekt 

v oprávnenej lokalite. Pre túto výzvu sú oprávnené lokality uvedené v prílohe č. 4 Zoznam 

oprávnených lokalít. Ak sa miesto realizácie projektu nenachádza v oprávnenej lokalite 

uvedenej v danej prílohe č. 4 Zoznam oprávnených lokalít, tak žiadosť nespĺňa jednu z 

podmienok výzvy a nemôže byť zaradená medzi úspešné žiadosti.  

 

http://www.minedu.sk/


 
Zároveň si Vás však dovoľujeme požiadať o zaslanie informácií, na základe ktorých potrebujete 

budovať nové kapacity (počet detí s trvalým pobytom, zrušené kapacity v obci za posledných 20 

rokov, počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, koľko kapacít preukázateľne 

potrebujete, atď.), aby sme sa tak Vašou situáciou mohli v budúcnosti objektívne zaoberať. 
naspäť na obsah 
 

21. Ak by dodržali limit 17 388 EUR s DPH na jednu novovytvorenú kapacitu MŠ, môže 

žiadateľ zahrnúť do celkových oprávnených výdavkov aj výdavky na zateplenie celej 

budovy ZŠ, aj keď MŠ by bola iba na jednom zo 4 poschodí? 

(Zuzana Jurkovičová - Externý projektový manažér - Obec Želiezovce 22 Sep 2022, 10:50 AM) 

 

V zmysle výziev s kódmi 06R01-20-V02 a 07I02-20-V02 musí byť v rámci hlavných aktivít 

rozširovania kapacít existujúcich objektov materských a základných škôl prístavbou, 

nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov súčasne dosiahnutá úspora potreby 

primárnej energie v rozsahu minimálne 30% (ak relevantné) v súlade so zákonom č. 555/2005 

Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a stanovenými podmienkami uvedenými v prílohe č. 5 

Metodická príručka k výstavbe a obnove budov.  

 

V zmysle prílohy č. 5 Metodickej príručky k výstavbe a obnove budov je splnenie podmienky 

preukázané výpočtovo určenou hodnotou primárnej energie (globálneho ukazovateľa) 

existujúceho stavu budovy pred obnovou, ktorej výpočet bude súčasťou projektového 

energetického hodnotenia alebo iného príslušného dokumentu spracovaného v súlade s 

vyhláškou č. 364/2012 Z. z. a výpočtovo určenou hodnotou primárnej energie (globálneho 

ukazovateľa) nového stavu budovy po uskutočnení obnovy uvedenou v energetickom certifikáte 

v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. alebo iného príslušného dokumentu spracovaného v súlade s 

vyhláškou č. 364/2012 Z. z. V prípade využitia projektového energetického hodnotenia musí 

výpočet obsahovať energetické hodnotenie existujúceho stavu budovy pred uskutočnením 

projektu obnovy v súlade s vyhláškou č. 364/2012 Z. z.. 

 

Keďže v zmysle prílohy č. 5 Metodickej príručky k výstavbe a obnove budov preukázanie 

splnenia podmienky prepočítaním úspory pomocou podlahovej plochy časti rekonštruovanej 

budovy nie je možné, musí byť v rámci danej hlavnej aktivity súčasne dosiahnutá úspora 

potreby primárnej energie tak, aby bolo možné porovnať existujúci a nový stav budovy. 

 

V prípade, že materská škola je zriadená ako jedna právnická osoba spojením so základnou 

školou v zmysle § 27., ods. 4. zákona č. 245/2008 Z. z., a obe školy sú súčasne zriadené v jednej 

budove, je možné rekonštrukciu a výdavky spojené s rekonštrukciou danej budovy považovať 

za oprávnené, za predpokladu dodržania všetkých podmienok stanovených vo výzve. Oprávnené 

výdavky budú vypočítané pomernou časťou celkovej podlahovej plochy priestorov (mimo 

spoločných priestorov), ktoré využíva materská škola, voči celkovej podlahovej ploche 

priestorov objektu (mimo spoločných priestorov). Oprávnené výdavky týkajúce sa spoločných 

priestorov budú vypočítané pomernou časťou celkovej podlahovej plochy objektu (mimo 

spoločných priestorov) voči celkovej podlahovej ploche priestorov (mimo spoločných 

priestorov), ktoré využíva materská škola. naspäť na obsah 

 



 
22. Počítajú sa do počtu detí pri navýšení kapacity MŠ aj deti do troch rokov? 

(Anton Emrich - starosta/primátor - Moravský Svätý Ján 22 Sep 2022, 10:50 AM) 

 

Cieľom investície v rámci ktorej bola vyhlásená výzva s kódom 06R01-20-V02 je zabezpečenie 

podmienok na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od 5 rokov a 

zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov 

predprimárneho vzdelávania od 3 rokov. Žiadateľ musí dodržať podmienku minimálneho počtu 

novovytvorenej kapacity v minimálnej výške 10 novovytvorených kapacít (miest). Jedna 

novovytvorená kapacita je priestorová kapacita/miesto pre dieťa/žiaka v škole, ktoré vznikne 

rozšírením existujúcej/alebo vybudovaním novej kapacity v škole. Novovytvorená kapacita 

vznikne ako rozdiel medzi aktuálnou, v prevádzkovom poriadku školy schválenou 

kapacitou/počtom miest (t. j. maximálnym počtom detí/žiakov, ktorým daná škola v danom čase 

môže poskytovať vzdelávanie) podľa Ministerstva zdravotníctva SR (regionálneho hygienika) a 

počtom schválených miest Ministerstvom zdravotníctva SR (regionálnym hygienikom) po 

novovytvorenej kapacite školy. naspäť na obsah 

 

23. Medzi zvýšené kapacity MŠ sa počíta každé vytvorené miesto pre deti od 3 rokov? A 

žiadosť teda môžeme podať, ak máme ukončené VO s realizačným projektom aj bez 

stavebného povolenia, ktoré by prebiehalo? 

(Ľuboslav Dobrocký - starosta/primátor - Obec Dolná Strehová 

22 Sep 2022, 10:52 AM) 

 

Do výzvy s kódom 06R01-20-V02 sa môže zapojiť každý oprávnený žiadateľ, ktorého zámerom 

je budovať kapacity materských škôl v okrese uvedenom v Zozname oprávnených lokalít, ktorý 

je prílohou č. 4 k výzve. V zmysle výzvy je maximálna výška poskytnutých prostriedkov 

mechanizmu 17 388 EUR s DPH na jednu novovytvorenú kapacitu. Jedna novovytvorená 

kapacita je priestorová kapacita/miesto pre dieťa/žiaka v škole, ktoré vznikne rozšírením 

existujúcej/alebo vybudovaním novej kapacity v škole. Novovytvorená kapacita vznikne ako 

rozdiel medzi aktuálnou, v prevádzkovom poriadku školy schválenou kapacitou/počtom miest 

(t. j. maximálnym počtom detí/žiakov, ktorým daná škola v danom čase môže poskytovať 

vzdelávanie) podľa Ministerstva zdravotníctva SR (regionálneho hygienika) a počtom 

schválených miest Ministerstvom zdravotníctva SR (regionálnym hygienikom) po 

novovytvorenej kapacite školy. 

 

Žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu k ukončenému verejnému obstarávaniu 

na zákazku na uskutočnenie stavebných prác, úprav a podobne, podľa zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

spolu s predložením žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu. Žiadateľ je povinný ku 

dňu predloženia žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu ukončiť verejné obstarávanie 

na všetky hlavné aktivity projektu týkajúce sa stavebných prác, úprav a podobne, t. j. uzavrieť 

zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom. Takáto zmluva o dielo musí byť platná, jej účinnosť 

bude odložená do nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutie prostriedkov mechanizmu. 

 

Dovoľujeme si uviesť príklad všeobecnej zmluvnej podmienky, resp. štandardu, „žltý FIDIC“, 

v rámci ktorej je možným predmetom zákazky vyprojektovanie a realizácia diela. V danom 



 
prípade je možné predložiť kompletnú dokumentáciu k ukončenému verejnému obstarávaniu na 

zákazku na uskutočnenie stavebných prác, úprav a podobne bez stavebného povolenia. naspäť 

na obsah 
 


