
                     

 

 

 

 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY 

 

oznamuje 

 

 

Zmenu vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov 

mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 

Aktualizácia č.1 

 

 

Názov výzvy: Zvýšenie kapacít základných škôl 

Kód výzvy: 07I02-20-V02 

Komponent: Komponent 7: Vzdelávanie pre 21. storočie 

Investícia: Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry 

Hlavný cieľ výzvy: Rozšírenie kapacít základných škôl, v ktorých počet žiakov presahuje 

kapacitné možnosti. Podpora zabezpečenia rovnakého prístupu ku 

vzdelávaniu pre všetkých žiakov a odstraňovanie prekážok v prístupe ku 

vzdelávaniu. 

Schéma pomoci: Neuplatňuje sa 
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Dátum aktualizácie 19.12.2022 

ZOZNAM ZMIEN  

Výzva 

1. strana 5 – upresnenie požadovanej dokumentácie ohľadom programu rozvoja vyššieho územného 

celku /obce a príslušného územného plánu 

2. strana 5 – doplnená poznámka pod čiarou č. 4 

3. strana 6-7 – bližšia špecifikácia oprávnených výdavkov školskej jedálne, výdajnej školskej jedálne 

a nákupu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadenia vrátane prvého zaškolenia obsluhy 

4. strana 6 – bližšia špecifikácia stavebno-technických úprav existujúcich objektov a ich adaptácia pre 

potreby ZŠ 

5. strana 7-8 – doplnenie informácií ohľadom metodiky posudzovania žiadosti vzhľadom na podmienku 

naplnenia princípu 3D 

6. strana 9 – doplnenie klauzuly ohľadom vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov v prípade, že 

uzavretiu zmluvy, ktorou žiadateľ preukazuje iné právo na celú dobu realizácie projektu a obdobie 

minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu, bráni osobitný právny predpis 

Príloha č. 1 k výzve – Formulár ŽoPPM 

7. riadok 81 – aktualizácia názvu spoločného ukazovateľa  

Príloha č. 1 k formuláru ŽoPPM – Rozpočet projektu (hárok rozpočet projektu 

žiadosti) 

8. riadok 45 – doplnenie požiadavky vyznačiť položky v rozpočte prispievajúce k zelenej transformácii 

(„green tag“) 

Príloha č. 1 k formuláru ŽoPPM – Rozpočet projektu (hárok položkový rozpočet (PD)) 

9. riadok 60 – doplnenie požiadavky vyznačiť položky v rozpočte prispievajúce k zelenej transformácii 

(„green tag“) 

Príloha č. 5 k formuláru ŽoPPM – Princíp 3D 
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10. celý dokument – upravenie textácie celého dokumentu v zmysle aktualizácie metodiky 

posudzovania žiadosti vzhľadom na podmienku naplnenia princípu 3D 

Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti – 

Telo 

11. strana 1 – aktualizácia štatutárneho orgánu 

12. strana 5 – aktualizácia ohľadom dosiahnutia úspory potreby primárnej energie 

13. strana 5 - úprava termínov s ohľadom na štandardné lehoty pri vydávaní stavebného povolenia 

14. strana 5-6 - doplnenie preukázania neexistencie dlhov na daniach, na poistnom na sociálne 
poistenie, na poistnom na zdravotné poistenie, preukázanie, že nie je vykonávaná exekúcia, či iný 
výkon rozhodnutia, neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania a preukázanie poistenia 
majetku nadobudnutého alebo zhodnoteného v súvislosti s projektom. 

15.  

Príloha č. 1 k Príručke pre žiadateľa – Zoznam oprávnených výdavkov 

16. strana 2 – doplnenie stavebno-technických úprav existujúcich objektov a ich adaptácie pre potreby 

MŠ 

17. strana 2 – bližšia špecifikácia oprávnených výdavkov ohľadom rekonštrukcie a modernizácie školskej 

jedálne a výstavby, rekonštrukcie a modernizácie výdajnej školskej jedálne 

18. strana 2 - Bližšia špecifikácia stavebno-technických úprav existujúcich objektov a ich adaptácia pre 

potreby ZŠ 

19. strana 2 - bližšia špecifikácia možností zdieľania objektu školy s iným subjektom 

20.  strana 3 – bližšia špecifikácia nákupu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadenia vrátane prvého 

zaškolenia obsluhy 

21. strana 3 – bližšia špecifikácia nákupu zásob materiálneho vybavenia 

22. strana 13 – odstránenie formálne prebytočného textu ohľadom odporúčania MŠVVaŠ SR 

23. strana 13 – aktualizácia relevantného zákona o verejnom obstarávaní 

24. strana 13 – aktualizácia oprávnených výdavkov 

ZDÔVODNENIE ZMIEN 

1. Upravenie použitého termínu a zosúladenie termínu 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. 

2. Doplnenie poznámky pod čiarou č. 4, ktorou sa bližšie špecifikujú vedľajšie aktivity a s nimi súvisiace 
oprávnené výdavky za účelom usmernenia potenciálnych žiadateľov s cieľom predchádzaniu 
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podania žiadostí na poskytnutie prostriedkov mechanizmu na výdavky, ktoré sú v rámci výzvy 
neoprávnené. 

3. Bližšia špecifikácia oprávnených výdavkov za účelom usmernenia potenciálnych žiadateľov s cieľom 
predchádzaniu podania žiadostí na poskytnutie prostriedkov mechanizmu na výdavky, ktoré sú 
v rámci výzvy neoprávnené. 

4. Bližšia špecifikácia stavebno-technických úprav existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby ZŠ. 

5. Doplnenie informácií za účelom predchádzaniu potreby dodatočnej komunikácie s potenciálnymi 
žiadateľmi, ktorí požadovali bližšie usmernenie ohľadom posudzovania podmienky naplnenia 
princípu 3D. 

6. Doplnenie klauzuly je nevyhnutné, aby sa zabránilo diskriminácii potenciálnych žiadateľov, ktorým 
bráni osobitný predpis, ako napr. zákon o správe majetku štátu, preukázať iné právo k nehnuteľnému 
majetku, v rámci ktorého sa bude realizovať projekt resp. k hnuteľnému dlhodobému majetku, ktorý 
bude zhodnotený z prostriedkov mechanizmu, na celú dobu realizácie projektu a obdobie minimálne 
5 rokov po ukončení realizácie projektu. 

7. Upravenie znenia spoločného ukazovateľa, aby bol v súlade so znením spoločného ukazovateľa v 
delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2021/2106. 

8. Upravenie hárku v zmysle metodickej príručky k výstavbe a obnove budov za cieľom identifikácie 
položiek prispievajúcich k zelenej transformácii („green tag“). 

9. Upravenie hárku v zmysle metodickej príručky k výstavbe a obnove budov za cieľom identifikácie 
položiek prispievajúcich k zelenej transformácii („green tag“). 

10. Upravenie textácie z dôvodu aktualizácie definície a metodiky posudzovania princípu 3D zo strany 
Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. 

11. Aktualizácia štatutárneho orgánu v súvislosti s vymenovaním nového ministra. 
12. Upravenie znenia povinnosti predložiť projektového energetického hodnotenie alebo ekvivalent ako 

dôkaz plánovaných opatrení vo vzťahu k dosiahnutiu úspory primárnej energie v zmysle metodickej 
príručky k výstavbe a obnove budov. 

13. Úprava termínu na získanie stavebného povolenia a nadväzných termínov s ohľadom na bežnú prax. 
14. Doplnenie preukázania neexistencie dlhov na daniach, na poistnom na sociálne poistenie, na 

poistnom na zdravotné poistenie, preukázanie, že nie je vykonávaná exekúcia, či iný výkon 
rozhodnutia, neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania a preukázanie poistenia majetku 
nadobudnutého alebo zhodnoteného v súvislosti s projektom. 

15. Doplnenie oprávneného výdavku na základe formálnej chyby – nesúladu zoznamu so znením výzvy. 
16. Bližšia špecifikácia oprávnených výdavkov za účelom usmernenia potenciálnych žiadateľov s cieľom 

predchádzaniu podania žiadostí na poskytnutie prostriedkov mechanizmu na výdavky, ktoré sú 
v rámci výzvy neoprávnené. 

17. Bližšia špecifikácia možností zdieľania objektu školy s iným subjektom. 
18. Bližšia špecifikácia stavebno-technických úprav existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby ZŠ. 
19. Bližšia špecifikácia oprávnených výdavkov za účelom usmernenia potenciálnych žiadateľov s cieľom 

predchádzaniu podania žiadostí na poskytnutie prostriedkov mechanizmu na výdavky, ktoré sú 
v rámci výzvy neoprávnené. 

20. Bližšia špecifikácia oprávnených výdavkov za účelom usmernenia potenciálnych žiadateľov s cieľom 
predchádzaniu podania žiadostí na poskytnutie prostriedkov mechanizmu na výdavky, ktoré sú 
v rámci výzvy neoprávnené. 

21. Odstránenie nezáväzného odporúčania MŠVVaŠ SR s cieľom zjednodušenia textácie zoznamu 
oprávnených výdavkov. 

22. Aktualizácia referencie na zákon o verejnom obstarávaní. 
23. Bližšia špecifikácia textácie neoprávnených výdavkov za účelom aktualizácie a konsolidácie textácie 

so zmluvnými štandardmi FIDIC a platnými právnymi predpismi.  
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USMERNENIE PRE ŽIADATEĽOV  

Vykonávateľ aktualizáciou výzvy č. 1 na základe § 15 zákona o mechanizme precizoval podmienky 

poskytnutia prostriedkov mechanizmu uvedených vo výzve na zvýšenie kapacít základných škôl, kód 

výzvy 07I02-20-V02, ktoré sú uvedené vyššie v texte. 

Žiadatelia, ktorí predložia žiadosť o prostriedky mechanizmu do dátumu nadobudnutia účinnosti tejto 

aktualizácie výzvy č. 1, budú vykonávateľom vyzvaní na úpravu/doplnenie žiadosti o prostriedky 

mechanizmu v súlade s dokumentáciou výzvy v znení aktualizácie výzvy č. 1.  

Aktualizácia č. 1 tejto výzvy sa vzťahuje rovnako na všetkých žiadateľov, ktorí predložia ŽoPPM v rámci 

tejto výzvy. 

 


