
                     

 

 

 

 

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: Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších 

stredných škôl 

Kód výzvy: 06I01-20-V01 

Komponent: Komponent 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na 

všetkých stupňoch 

Investícia: Investícia 1:  Debarierizácia školských budov na všetkých úrovniach 

vzdelávacieho systému 

Hlavný cieľ výzvy: Odstránenie architektonických bariér v prípade 252 budov stredných škôl, 

ktoré k 15.09.2021 evidovali 275 a viac žiakov, podľa zadefinovaných 

štandardov. 

Schéma pomoci: Neuplatňuje sa 
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Dátum aktualizácie 21.12.2022 

ZOZNAM ZMIEN  

Výzva 

1. strana 2 – zosúladenie termínu maximálnej výšky poskytnutých prostriedkov mechanizmu v zmysle 

vyhlásených výziev 

2. strana 4 – doplnenie údaju dátumu, ku ktorému musí byť podmienka oprávnenosti splnená 

3. strana 4 – aktualizácia číslovania časti formulára ŽoPPM 

4. strana 5 – aktualizácia číslovania časti formulára ŽoPPM 

5. strana 5 – úprava štylizácie textu 

6. strana 5 – aktualizácia chýbajúcej zátvorky 

7. strana 6 – aktualizácia číslovania časti formulára ŽoPPM 

8. strana 7 – 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 

9. riadok 65 - doplnenie údaju dátumu, ku ktorému musí byť podmienka oprávnenosti splnená 

10. riadok 102 – aktualizácia popisu spoločného ukazovateľa 

 

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

žiadosti) 

11. riadok 44 – doplnenie požiadavky doložiť výkaz výmer alebo podklady z určenia predpokladanej 

hodnoty zákazky ako samostatnú prílohu 

12. riadok 44 – doplnenie informácie ohľadom výšky výdavkov projektu 

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

13. riadok 58 – doplnenie požiadavky doložiť výkaz výmer alebo podklady z určenia predpokladanej 

hodnoty zákazky ako samostatnú prílohu 

14. riadok 58 – doplnenie informácie ohľadom výšky výdavkov projektu 
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Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti – 

Telo 

15. strana 1 – aktualizácia štatutárneho orgánu 

16. strana 4 - 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. 

ZDÔVODNENIE ZMIEN 

1. Upravenie textácie ohľadom maximálnej výšky poskytnutých prostriedkov mechanizmu, aby bola 
v súlade s vyhlásenými výzvami. 

2. Doplnenie dátumu, ku ktorému sa musí celkový počet žiakov rovnať minimálne 275 žiakom, za 
účelom predchádzaniu nedorozumení zo strany potenciálnych žiadateľov ohľadom oprávnenosti 
v súvislosti s dobou udržateľnosti. 

3. Aktualizácia číslovania časti formulára ŽoPPM, aby korešpondovalo číslovanie vo výzve s číslovaním 
vo formulári ŽoPPM. 

4. Aktualizácia číslovania časti formulára ŽoPPM, aby korešpondovalo číslovanie vo výzve s číslovaním 
vo formulári ŽoPPM. 

5. Úprava štylizácie textu.  
6. Aktualizácia chýbajúcej zátvorky v paragrafe oprávnené výdavky. 
7. Aktualizácia číslovania časti formulára ŽoPPM vo viacerých paragrafoch na strane 6, aby 

korešpondovalo číslovanie vo výzve s číslovaním vo formulári ŽoPPM. 
8. 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. 

9. Doplnenie údaju dátumu, ku ktorému musí byť podmienka oprávnenosti splnená. 
10. Úprava popisu spoločného ukazovateľa, aby bol v súlade so znením spoločného ukazovateľa v 

delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2021/2106. 
11. Doplnenie povinnosti v rozpočte doložiť výkaz výmer alebo podklady z určenia predpokladanej 

hodnoty zákazky ako samostatnú prílohu za účelom overenia oprávnenosti a výšky oprávnených 
výdavkov. 

12. Doplnenie informácie ohľadom výšky výdavkov projektu na základe často kladených otázok od 
potenciálnych žiadateľov. 

13. Doplnenie povinnosti v rozpočte doložiť výkaz výmer alebo podklady z určenia predpokladanej 
hodnoty zákazky ako samostatnú prílohu za účelom overenia oprávnenosti a výšky oprávnených 
výdavkov. 

14. Doplnenie informácie ohľadom výšky výdavkov projektu na základe často kladených otázok od 
potenciálnych žiadateľov. 

15. Aktualizácia štatutárneho orgánu v súvislosti s vymenovaním nového ministra. 
16. 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 
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rozhodnutia, neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania a preukázanie poistenia majetku 
nadobudnutého alebo zhodnoteného v súvislosti s projektom. 

 

USMERNENIE PRE ŽIADATEĽOV  

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

poskytnutia prostriedkov mechanizmu uvedených vo výzve na Debarierizáciu budov/odstránenie 

architektonických bariér väčších stredných škôl, kód výzvy 06I01-20-V01, 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. 

 


