
Interný manuál procedúr Sekcie riadenia ESF                                                      MPSVR SR           
pre programové obdobie 2007 - 2013           Príloha č. 5.2.3 

 

Verzia 2.3 1 

   
 

 

NÁZOV RIADIACEHO ORGÁNU 

 

ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK1 
 

Názov projektu  

Žiadateľ  

Sektor  

Operačný program  

Prioritná os  

Opatrenie  

Kód výzvy   

Celkové výdavky projektu (EUR)  

Požadovaná výška NFP (EUR)  

Názov lokálnej stratégie komplexného 

prístupu
2
 / Názov integrovanej stratégie 

rozvoja mestských oblastí
3
 

 

Identifikátor žiadosti o NFP
4
  

Kód žiadosti o NFP
5
  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Výstupná zostava z ITMS. 
2 Ak relevantné. 
3 Ak relevantné. 
4 Vygenerovaný automaticky pri tvorbe elektronickej verzie ţiadosti o NFP vo verejnej časti portálu ITMS. 
5 Vyplní riadiaci orgán. 
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1. Identifikácia ţiadateľa 

Názov  

 

Sídlo 

PSČ  Obec Ulica Číslo 

    

Štát  Sektor Právna forma6 

  verejný   súkromný  

IČO DIČ Platca DPH IČ DPH 

   áno   nie  

Internetová stránka 

 

 

2. Štatutárny orgán ţiadateľa7 

Titul Meno Priezvisko Titul za menom 

    

Telefón (aj predvoľba) E-mail 

  

 

3. Profil ţiadateľa 

Názov SK NACE 

 

Kód SK NACE8 Dátum vzniku ţiadateľa9 

  

Počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku 
koncu posledného kalendárneho štvrťroku pred podaním 
ţiadosti o NFP 

Vedenie účtovníctva ku dňu podania ţiadosti o NFP  

 0-10  11-50  51-250 251-500 
 500-1000  viac ako 1000 

 jednoduché     podvojné  iné  

 

4. Identifikácia subjektu v pôsobnosti ţiadateľa vo vzťahu k realizácii projektu10 

Názov  

 

Sídlo 

PSČ  Obec Ulica Číslo 

    

Názov SK NACE 

 

Kód SK NACE8 
Počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku 
koncu posledného kalendárneho štvrťroka pred podaním 
ţiadosti o NFP 

  0-10  11-50  51-250 251-500 
 500-1000  viac ako 1000 

 

                                                 
6
 Výber z aktuálne platných právnych foriem podľa číselníka Štatistického úradu SR. 

7 V prípade kolektívneho štatutárneho orgánu sa uvádzajú všetci členovia štatutárneho orgánu. 
8 Výber z číselníka SK NACE (štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 podľa Vyhlášky Štatistického  
   úradu SR č. 306/2007 Z. z. z 18.6.2007). Ak má ţiadateľ viac SK NACE uvedie SK NACE súvisiace s predmetom projektu. 
 

9 Dátum zápisu ţiadateľa do verejného registra, pokiaľ nevznikol zo zákona. 
10 Relevantné iba v prípade, ak aktivity projektu realizuje subjekt v pôsobnosti ţiadateľa (napr. škola v zriaďovateľskej  
   pôsobnosti obce, fakulta univerzity a pod.). 
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5. Kontaktná osoba pre projekt 

Titul pred menom Meno Priezvisko Titul za menom 

    

Kontaktná adresa 

PSČ Obec Ulica Číslo 

    

Štát Funkcia11 

  

Telefón (aj predvoľba) E-mail 

  

 

6. Partner (-i) ţiadateľa12 

Bude ţiadateľ pri realizácii projektu vyuţívať inštitút partnerstva?   áno   nie 

Partner 1 – Názov  

Partner n – Názov  

 

                                                 
11 Uviesť funkciu, ktorú kontaktná osoba pre projekt zastáva v rámci ţiadateľa. V prípade, ţe kontaktná osoba pre projekt nie  
    je zamestnancom ţiadateľa, uvádza sa „externý pracovník“. 
12 V prípade existencie partnera je ţiadateľ povinný pouţiť pre identifikáciu partnera/ov tabuľky 1 aţ 3 pre kaţdého partnera 

a uviesť ich v prílohe ţiadosti o NFP. 
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7. Projekt 

Názov projektu (max. 120 znakov) 

 

Operačný program 

 

Kód výzvy 
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu / integrovanej stratégie rozvoja 
mestských oblastí13 

  

Číslo prioritnej osi Názov prioritnej osi 

  

Číslo opatrenia Názov opatrenia 

  

Prioritná téma14  

Podiel prioritnej   
témy z celkových 
výdavkov projektu 

(v %) 

Forma financovania15 

   

   

   

Hospodárska činnosť16 Podiel hospodárskej 
činnosti z celkových 
výdavkov projektu 

(v %) 

Územná oblasť17 

    

   

   

Umiestnenie pomoci18 

 

 

8. Miesto realizácie projektu19 

Región20 (NUTS II): Vyšší územný celok (NUTS III): 

  

Okres Obec Ulica Číslo 

    

Existencia marginalizovaných rómskych komunít  

 

9. Ciele projektu 

Cieľ projektu (max. 160 znakov) Väzba na príslušný cieľ opatrenia21 

  

Špecifické ciele projektu (max. 160 znakov pre kaţdý 
špecifický cieľ) 

Väzba na príslušné aktivity opatrenia22 

  

  

  

 

                                                 
13  Výber z číselníka (v prípade relevantnosti). 
14  Výber z číselníka Prioritných tém. 
15 Výber z číselníka Typov pomoci. 
16 Výber z číselníka Hospodárskych činností. 
17 Výber z číselníka Územných oblastí. 
18 Automaticky sa vyplní na základe definície miesta uţívania výsledkov projektu – najniţšia moţná spoločná lokalizácia 

všetkých miest uţívania výsledkov projektu z číselníka NUTS. 
19 Miestom realizácie projektu sa rozumie miesto uţívania výsledkov projektu (v prípade investičných projektov je miesto  

realizácie projektu spravidla identické s miestom fyzickej realizácie projektu). Úroveň NUTS II a NUTS III sa vypĺňa vţdy, 
niţšie úrovne sa vypĺňajú, ak sú jednoznačne určiteľné. V prípade, ţe existuje viacero miest uţívania výsledkov projektu, 
príslušná časť tab. č. 8 sa opakuje. 

20 Výber z platného číselníka NUTS. 
21 Názov cieľa/cieľov opatrenia na ktoré sa cieľ projektu viaţe. 
22 Názov aktivity opatrenia na ktorú sa špecifický cieľ projektu viaţe. 
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10. Stručný popis projektu 

a) Východisková situácia (max. 1200 znakov)23 

 

b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu (max. 1200 znakov)24  

 

c) Spôsob realizácie projektu (max. 1200 znakov)25 

 

d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu (max. 1500 znakov)26 

 
 
 
 
 
 
 

e) Udrţateľnosť výsledkov projektu (max. 1200 znakov)27  

 

 

                                                 
23 Stručný popis východiskovej situácie v mieste/regióne uţívania výsledkov projektu v oblasti, na ktorú sa projekt vzťahuje  

s ohľadom na cieľové skupiny / uţívateľov výsledkov projektu a navrhované aktivity s pouţitím východiskových hodnôt 
ukazovateľov výstupu, výsledku a dopadu. Pozn.: v prípade schém štátnej pomoci / pomoci de minimis, zameraných na 
zvýšenie konkurenčnej schopnosti ţiadateľa, je uţívateľom výsledkov projektu sám ţiadateľ, vrátane jeho zamestnancov. 

 

24 Popis predpokladaných výsledkov realizácie projektu z pohľadu cieľových skupín/uţívateľov výsledkov projektu s pouţitím 
výsledkových, príp. dopadových merateľných ukazovateľov, vrátane popisu schopnosti projektu umoţniť realizáciu ďalších 
projektov v príslušnej oblasti/regióne, ktoré sú závislé na existencii jeho výsledkov, resp. schopnosti projektu umoţniť 
realizáciu relevantného projektu tým istým alebo iným ţiadateľom s pouţitím výstupov projektu. 

 

25 Definovanie a popis aktivít projektu, ich organizačné a technické zabezpečenie. V prípade projektov realizovaných 
v spolupráci s partnerom/mi uviesť, ktoré aktivity a prostriedky zabezpečí/-ia partner/-i. 

26 d1) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu vzhľadom na východiskovú situáciu a identifikované potreby cieľových 
skupín / uţívateľov výsledkov projektu vrátane informácií o predchádzajúcich etapách (ak je projekt súčasťou väčšieho 
celku) a prepojení projektu s ďalšími relevantnými aktivitami/projektmi v regióne, vrátane zdôvodnenia.  

    d2) Popis spôsobilosti ţiadateľa na realizáciu projektu - stručná charakteristika ţiadateľa z hľadiska predmetu činnosti, 
organizačného zabezpečenia, profesnej histórie, kvalifikácie a skúseností s realizáciou podobných projektov alebo aktivít, 
na ktoré je projekt zameraný. 

27 Popis, ako bude projekt pokračovať po ukončení realizácie aktivít projektu, vrátane spôsobu zabezpečenia udrţateľnosti 
výsledkov projektu ţiadateľom z finančného a prevádzkového hľadiska po ukončení realizácie aktivít projektu 
v stanovenom rozsahu a kvalite. Ak je to relevantné, uviesť aj zhrnutie výsledkov finančnej analýzy. 



Interný manuál procedúr Sekcie riadenia ESF                                                      MPSVR SR           
pre programové obdobie 2007 - 2013           Príloha č. 5.2.3 

 

Verzia 2.3 6 

 

11. Časový rámec realizácie projektu 

Dĺţka realizácie aktivít projektu v mesiacoch28  

Predpokladaný časový harmonogram navrhovaných aktivít29 v rámci projektu 

Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) Ukončenie realizácie aktivity 
(MM/RRRR) 

Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre 
kaţdú aktivitu) 

  

Aktivita 1   

Aktivita 2   

Aktivita 3   

Aktivita 4   

Aktivita 5   

Aktivita n   

Podporné aktivity   

Riadenie projektu30   

Publicita a informovanosť   

 
 

12. Hodnoty merateľných ukazovateľov 

Typ Názov31 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota32 
Rok 

Plánovaná 
hodnota33 

Rok 

V
ýs

le
d

o
k33

 

      

      

      

      

D
o

p
ad

34
       

      

      
 

                                                 
28 Generované ITMS. 
29 Aktivitou sa rozumie súhrn činností realizovaných prijímateľom v rámci projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za 

určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú 
hodnotu pre prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/uţívateľov výsledkov projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. 
Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. 

30 Riadenie projektu pokrýva oblasť projektového riadenia, finančného riadenia, realizácie verejného obstarávania, 
monitorovania a kde je to umoţnené aj iné zabezpečenie realizácie hlavných aktivít. 

31 Výber z číselníka merateľných ukazovateľov. 
32

 Hodnoty merateľných ukazovateľov sa stanovujú v absolútnych hodnotách, t.j. uvádza sa konkrétna hodnota merateľných  
   ukazovateľov za sledovaný rok (nie prírastok, resp. rozdiel hodnoty merateľných ukazovateľov voči predchádzajúcemu  
   roku). 
33 Merateľné ukazovatele výsledku vyjadrujúce priamy, hmatateľný efekt intervencie bezprostredne po ukončení realizácie 

projektu na cieľové skupiny/uţívateľov projektu, prostredníctvom ktorých bude sledované a hodnotené dosiahnutie 
stanovených cieľov projektu. 

34 Ukazovatele dopadu vyjadrujúce dlhodobý efekt intervencie na cieľovú skupinu/uţívateľov projektu, ktorý môţe nastať aj 
niekoľko rokov po ukončení realizácie projektu. Je viazaný na výsledky intervencií a prekračuje rámec okamţitých 
prínosov. 
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13. Rozpočet projektu ( v  EUR) 

Názov skupiny 
výdavkov35 

Oprávnené 
výdavky 
(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 
(v EUR) 

Celkové výdavky 
(v EUR) 

Podiel oprávnených výdavkov 
z celkových oprávnených 

výdavkov projektu 
(v %) 

Skupina výdavkov 1     

Skupina výdavkov 2     

Skupina výdavkov 3     

Skupina výdavkov 4     

Skupina výdavkov 5     

Skupina výdavkov 6     

Skupina výdavkov n     

Iné neoprávnené výdavky     

Spolu     

Bolo vykonané verejné obstarávanie (VO) / obchodná verejná 
súťaţ (OVS) pred predloţením ţiadosti o NFP36 

 áno nie 

Objem prostriedkov zazmluvnených na základe VO/OVS pred 
podaním ţiadosti o NFP (EUR) 

 

 

14. Zdroje financovania projektu: 

Celkové výdavky projektu (v EUR)  

Celkové oprávnené výdavky (v EUR)  

Celkové  neoprávnené výdavky (v EUR)  

Poţadovaná výška nenávratného finančného príspevku (v EUR)  

Intenzita pomoci37 (v %)  

Zdroje ţiadateľa celkom (v EUR)  

Predpokladaný čistý príjem z projektu (v EUR)38  

Objem oprávnených výdavkov realizovaných dodávateľmi (v EUR)39  

 

                                                 
35 Výber z číselníka oprávnených výdavkov. 
36 Vykonanie verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaţe je charakterizované uzatvorením zmluvy medzi 

obstarávateľom a víťazom verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaţe. 
37 Podiel NFP k celkovým oprávneným výdavkom projektu – generované ITMS. 
38 Predpokladaný čistý príjem z projektu vytvorený počas stanoveného referenčného obdobia. 
39 Všetky práce, tovary a sluţby dodané na základe zmluvného vzťahu s právnickou/fyzickou osobou mimo 

pracovnoprávnych vzťahov, ktoré nie sú závislou prácou a ich vzťahy sa neriadia zákonníkom práce.   
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15. Súlad s horizontálnymi prioritami 40 

A/ Prispeje projekt41 k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority Informačná spoločnosť? Ak áno, 
špecifikujte ako (max. 900 znakov). 

 áno nie 

 

Typ Názov42 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

V
ýs

le
d

o
k       

      

      

D
o

p
ad

       

      

      

 

B/ Prispeje projekt43 k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority trvalo udrţateľný rozvoj?  
    Ak áno, špecifikujte ako (max. 900 znakov). 

 áno nie 

 

Typ Názov43 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

V
ýs

le
d

o
k       

      

      

                                                 
40 V prípade relevantnosti projektu k niektorej z horizontálnych priorít pouţite minimálne jeden ukazovateľ výsledku 

relevantný pre príslušnú horizontálnu prioritu. Nešpecifikovaním príspevku projektu k niektorej z horizontálnych priorít 
prostredníctvom relevantného ukazovateľa výsledku alebo špecifikovania príspevku k niektorej z horizontálnych priorít iba 
prostredníctvom ukazovateľa dopadu deklarujete, ţe projekt neprispieva k cieľom príslušnej horizontálnej priority. 

41 Projekt, ktorého oprávnené, alebo neoprávnené výdavky, resp. ich časť sú pouţité na informačnú gramotnosť, efektívnu  
    elektronizáciu verejnej správy a širokú dostupnosť internetu. Podrobnejšiu špecifikáciu čiastkových cieľov nájdete  
    na stránke http://www.hpisahptur.gov.sk/horizontalna-priorita-informacna-spolocnost-2007–2013/ 
42 Výber z číselníka merateľných ukazovateľov. 
43 Projekt, ktorého oprávnené alebo neoprávnené výdavky, resp. ich časť sú pouţité na zvýšenie ekonomickej prosperity,  
    zvýšenie kvality ţivotného prostredia, sociálnu solidaritu a inklúziu a vyrovnaný regionálny rozvoj. Podrobnejšiu  
    špecifikáciu čiastkových cieľov nájdete na stránke http://www.hpisahptur.gov.sk/horizontalna-priorita-trvalo-

udrzatelny-rozvoj-2007–2013/ 

http://www.hpisahptur.gov.sk/horizontalna-priorita-informacna-spolocnost-2007–2013/
http://www.hpisahptur.gov.sk/horizontalna-priorita-trvalo-udrzatelny-rozvoj-2007–2013/
http://www.hpisahptur.gov.sk/horizontalna-priorita-trvalo-udrzatelny-rozvoj-2007–2013/
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D
o

p
ad

       

      

      

C/ Prispeje projekt44 k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority marginalizované rómske 
komunity? Ak áno, špecifikujte ako (max. 900 znakov). 

 áno nie 

 

Typ Názov43 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

V
ýs

le
d

o
k       

      

      

D
o

p
ad

       

      

      

 

D/ Prispieva projekt k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority rovnosť príleţitostí? Ak áno, 
špecifikujte ako (max. 900 znakov). 

 áno nie 

 

Typ Názov43 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

V
ýs

le
d

o
k       

      

      

                                                 
44 Projekt, ktorého oprávnené alebo neoprávnené výdavky, resp. ich časť sú pouţité na plnenie cieľov horizontálnej priority  
    rovnosť príleţitostí uvedených v prílohe č.3 Systému koordinácie implementácie horizontálnej priority rovnosť príleţitostí  
    pre programové obdobie 2007 – 2013, ktorý je k dispozícii na stránke  
    http://www.gender.gov.sk/index.php?sID=17920b0e27d3e75dd84cf2e5a121d5c9&SMC=1&id=510. 

http://www.gender.gov.sk/index.php?sID=17920b0e27d3e75dd84cf2e5a121d5c9&SMC=1&id=510
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D
o

p
ad
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16. Zoznam povinných príloh k ţiadosti o NFP 

P.č. Názov prílohy 

1. Opis projektu vypracovaný podľa predlohy, ktorá je súčasťou výzvy  

2. Ţiadateľ predloţí jednu z nasledovných príloh, ktorá zodpovedá jeho právnej subjektivite:  
a) Účtovná závierka za posledné ukončené účtovné obdobie overené audítorom a Správa o výsledku auditu (v 
prípade, ţe ţiadateľ má povinnosť  auditu v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov) 
b) Účtovná závierka za posledné ukončené účtovné obdobie podpísaná štatutárom potvrdená Daňovým 
úradom (v prípade, ţe ţiadateľ nemá povinnosť auditu v zmysle zákona č.431/2002 o účtovníctve) 
c) V prípade osobitných subjektov, ktoré nevypracovávajú účtovnú závierku je nutné nahradiť  prílohu 
originálom daňového priznania alebo jeho notársky overenú kópiu nie staršiu ako 3 mesiace, alebo 
predloţia dokument, ktorý bude obsahovať koncoročný prehľad stavu účtov subjektu (záverečný účet, 
hospodárska správa a iné). 

3. Originál alebo úradne overená kópia dokladu potvrdzujúceho právnu subjektivitu nie staršia ako 3 mesiace 
(zakladajúce dokumenty napr.: spoločenská zmluva, zakladacia listina, štatút, organizačný poriadok, doklad 
o pridelení IČO a pod.) 

4. Čestné vyhlásenie, ţe ţiadateľ nemá podlţnosť voči štátu  

5. Potvrdenia Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a miestne príslušného daňového úradu o vyrovnaní 
všetkých záväzkov ţiadateľa voči týmto inštitúciám, nie staršie ako tri mesiace od dátumu predloţenia ţiadosti 
o nenávratný finančný príspevok.45 

6. Potvrdenie príslušného konkurzného súdu, ţe voči ţiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v 
konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok 
majetku, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloţenia ŢoNFP (nie je relevantné pre subjekty verejnej správy) 

7. Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, ţe neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho 
zamestnávania podľa osobitného predpisu  za obdobie od jeho účinnosti (1. apríl 2005) 

8. Doklad o disponovaní s finančnými prostriedkami na spolufinancovanie oprávnených výdavkov a financovanie 
100% neoprávnených výdavkov projektu. 
Zabezpečenie môţe byť preukázané týmito dokladmi: 
- Potvrdením komerčnej banky, ţe ţiadateľ disponuje poţadovanou výškou finančných prostriedkov (napr. 
výpis z bankového účtu), doklad nesmie byť starší ako 10 pracovných dní pred podaním ţiadosti o NFP; 
- Prísľubom úveru z komerčnej banky (tzv. indikatívny úver), ktorý je podmienený pridelením NFP, na základe 
ktorého sa prísľub zmení na úver.  
- Úverovou zmluvou 
- Kombináciou vyššie uvedených dokladov 
- prísľub o darcovstve 
- prípadne čestné vyhlásenie ţiadateľa o zabezpečení zdrojov 

9. Čestné vyhlásenie ţiadateľa, ţe voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia46 (nie je relevantné pre subjekty 
verejnej správy)  

10. Elektronické neprepisovateľné médium (CD / DVD) s elektronickými verziami: 
a) vyplnenej Ţiadosti o NFP 
b) vyplneného formuláru opisu projektu (príloha č. 1) 
c) podrobného rozpočtu projektu, pričom rozpočet je členený v prípade stavebných prác a sluţieb s tým 

súvisiacich aţ na úroveň poloţiek výkazu výmer, v prípade dodávok tovarov a sluţieb na poloţky 
zodpovedajúce detailnosti výkazu výmer, s detailným komentárom 

 

11. V prípade realizácie investičných projektov výpis z katastra nehnuteľností – List vlastníctva (nie starší ako 3 
mesiace k termínu predloţenia ţiadosti), ku kaţdej nehnuteľnosti týkajúcej sa realizácie projektu a musia byť na 
ňom vyznačené prípadné vecné bremená.  

12. V prípade investičných projektov, ktorých výsledkom/ami je dlhodobý hmotný majetok v zmysle zákona č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov, a výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku prekročia 40% celkových 
oprávnených nákladov projektu, ţiadateľ predkladá minimálne tieto povinné prílohy: 
- platné stavebné povolenie vrátane výkazu výmer alebo oznámenie o drobnej stavbe, v prípade moţnosti 

vyuţitia postupov zadania zákazky na práce „návrh a stavba“ je postačujúce platné územné rozhodnutie(ak 
relevantné); 

- analýza nákladov a prínosov pre projekty s výškou celkových výdavkov nad 6 638 tis. EUR (RO je oprávnený 

                                                 
45

 V prípade predloţenia čestného prehlásenia s úradne overeným podpisom je tieto potvrdenia potrebné predloţiť najneskôr 
pri podpise zmluvy o NFP 

46 Napr. podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších 
predpisov. Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov. 
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zníţiť finančný limit pre predloţenie analýzy nákladov a prínosov); 
- štátna expertíza v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. ak 

relevantné; 
- záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na ţivotné prostredie alebo 
rozhodnutie zo zisťovacieho konania v prípade projektov identifikovaných v prílohách zákona č. 24/2006 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

13. V prípade investičného projektu, ktorého výsledkom je dlhodobý nehmotný majetok v zmysle zákona č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov, a výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku prekročia 40% celkových 
výdavkov projektu ţiadateľ predloţí analýzu nákladov a prínosov. 

14. Ţivotopisy a prípadne iné dokumenty o odbornej spôsobilosti osôb zúčastnených na projekte (vrátane 
administratívneho/obsluţného personálu) 
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17. Čestné vyhlásenie ţiadateľa 

 
Ja, dolupodpísaný ţiadateľ (štatutárny orgán ţiadateľa) čestne vyhlasujem, ţe: 
 

 všetky informácie obsiahnuté v ţiadosti o nenávratný finančný príspevok sú úplné, pravdivé a správne,  

 mám, resp. zabezpečím ku dňu podpisu zmluvy o poskytnutí NFP finančné prostriedky na spolufinancovanie 
projektu, 

 na oprávnené výdavky uvedené v projekte neţiadam o inú pomoc a ani som na tieto výdavky v minulosti nezískal 
nenávratnú finančnú pomoc, 

 spĺňam podmienky oprávnenosti ţiadateľa uvedené v príslušnej výzve na predkladanie ţiadostí o NFP, 

 údaje uvedené v ţiadosti o NFP sú identické s údajmi odoslanými prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS. 

 som si vedomý skutočnosti, ţe na NFP nie je právny nárok. 

 
Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov 
a skutočností.  
 
Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých uvedených osobných údajov v súlade so zák. č. 428/2002 Z. 
z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre účely implementácie príslušného operačného programu. 
 
 
 
 
 
Titul, meno a priezvisko 
štatutárneho orgánu ţiadateľa: ............................................................................... 
 
 
 
Podpis štatutárneho orgánu ţiadateľa .................................................................... 
 
 
 
Miesto podpisu: .................................................................... 
 
 
 
Dátum podpisu: .................................................................... 
 

 
 
 
 
 


