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Informačný seminár organizovaný cez MS TEAMS dňa 25. 10. 2022 k Výzve na 

predkladanie projektových zámerov na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti 

v rámci Komponentu 13 Plánu obnovy 

Otázky a odpovede 

 

[9:10] otázka 1 

Mám otázku. Prosím formulujte položkovite čo má obsahovať rozpočet. Ďakujem. 

Indikatívny rozpočet pre projektové zámery by mal obsahovať sumu s DPH, mal by byť 

rozdelený podľa skupín výdavkov, ako je uvedené vo výzve (stavby, stavebné práce, 

pozemky, samostatné hnuteľné veci a súbor hnuteľných vecí – podrobnejšie v Prílohe č.5 

výzvy ). Záväzný rozpočet pre realizáciu projektov bude definovaný až vo výzve na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku mechanizmu. 

 [9:13] otázka 2 

Je možné v rámci tejto výzvy riešiť nadstavbu zariadenia, ak máme aktuálne 50 klientov v ZSS 

a chceli by sme vytvoriť druhé podlažie pre 30 klientov v zdravotno-sociálnom zariadení 

(základy a múry, ako aj strop sú na 2. poschodie dimenzované). Je možné riešiť v rámci 

rekonštrukcie úpravu spodného podlažia, ak by mala priniesť úprava vyšší komfort vážne a 

dlhodobo chorým?   

Nie, nie je to možné, nespĺňa to podmienky výzvy. 

[9:18] otázka 3 

K spätnému preplateniu výdavkov za nehnuteľnosti resp. pozemky - aký postup bude 

akceptovaný? Je nutné mať znalecký posudok? V akom časovom horizonte bude 

akceptovateľný znalecký posudok? Bude refundovaná suma predajnej ceny, alebo ceny zo 

znaleckého posudku? Posudok má byť vytvorený po 5.10.2022? 

V prílohe č.5 výzvy oprávnené výdavky sú definované podmienky, ktoré je potrebné 

splniť na to, aby boli akceptované. V prípade znaleckého posudku je potrebné, aby nebol 

starší ako 1 rok. Pri oprávnených výdavkoch je dôležité si uvedomiť tú skutočnosť, že 

budú oprávnené len v prípade, ak boli uhradené v čase od 5.10.2022, kedy bola zverejnená 

výzva na predkladanie projektových zámerov. Dopĺňame informáciu po overení, že 

znalecký posudok patrí do skupiny výdavkov mimo oprávnených skupín definovaných 

touto výzvou, teda výdavky za znalecké posudky nie sú oprávnené. 

 

[9:20] otázka 4 

1. Indikatívny rozpočet - ako má vyzerať?  

Indikatívny rozpočet pre projektové zámery by mal obsahovať sumu s DPH, mal by byť 

rozdelený podľa skupín výdavkov, ako je uvedené vo výzve (stavby, stavebné práce, 

pozemky, samostatné hnuteľné veci a súbor hnuteľných vecí – podrobnejšie v Prílohe č.5 

výzvy ). Záväzný rozpočet pre realizáciu projektov bude definovaný až vo výzve na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku mechanizmu. 

[9:21] otázka 5 

2. hodnota globálneho ukazovateľa v žiadosti: naozaj platí, že ak žiadateľ údajmi nedisponuje 

v čase predkladania projektového zámeru, nemusí vyplniť?  

Áno, ak žiadateľ nedisponuje projektovou dokumentáciou, nie je potrebné vyplniť 

hodnoty globálneho ukazovateľa primárnej energie. Je to uvedené vo vysvetlivkách 

k vyplneniu príslušnej časti vo formulári projektového zámeru. 
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[9:21] otázka 6 

Dobrý deň prajem, ak máme existujúce špecializované zariadenie s kapacitou 15 klientov, no 

radi by sme vytvorili nové zariadenie  (postavili nový objekt v rámci danej služby) a navýšili 

by sme ich na počet klientov 20, ide prosím o rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti o 

33%? Ďakujem za odpoveď  

Nie je potrebné uvádzať navýšenie kapacity v percentách, dôležité je dodržanie kapacity 

pre daný typ zariadenia (kapacita špecializovaného zariadenia môže byť maximálne 30 

miest). V prípade, ak navýšite kapacitu miest tak, aby ste dodržali maximálnu kapacitu 

30 miest, do merateľných výsledkov v projektovom zámere uvediete výslednú navýšenú 

kapacitu zariadenia. 

 

[9:21] otázka 7 

Do projektového zámeru máme uviesť indikatívnu výšku rozpočtu projektu. V zozname 

povinných príloh je ako príloha uvedené Indikovaný návrh rozpočtu, ak nie je súčasťou 

formulára projektového zámeru. Aký rozdiel je medzi týmito indikatívnymi rozpočtami? 

Indikatívny rozpočet je možné vpísať priamo do formulára, ale môže byť pripravený aj 

ako príloha formulára napr. ako tabuľka cez MS Excel. Žiadateľ má možnosť voľby, 

akým spôsobom bude indikatívny rozpočet predkladať. 

 

[9:22] otázka 8 

Môže žiadateľ žiadať prostriedky na výstavbu časti objektu? Príklad: Žiadateľ má záujem 

vybudovať  sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie s kapacitou do 30 miest. Žiadateľ 

postaví dve budovy. Pre účel poskytovania sociálnej služby využije 100% plochy jedného 

objektu a 33% plochy druhého objektu. 67% druhého objektu využije ako bytové jednotky pre 

mladé rodiny, ktoré predá alebo prenajme.  

Nie je možné použiť prostriedky z Plánu obnovy na budovy, ktoré zastrešujú aj iné typy 

bývania, prostriedky sú určené na budovanie soc. služieb. 

[9:22] otázka 9 

Čiže sú zvýhodnené projekty z katalógu architektov? Podmieňuje to ako ste povedali, že budú 

mať pre posúdenie lepší parameter? Prijímateľ predsa má špecifiká  v rámci reálnych 

podmienok, ktoré nemusí niesť ani jeden dostupný projekt z katalógu.   

Projektové zámery vyhotovené na základe prevzatých architektonických štúdií z katalógu 

MPSVR SR nie sú zvýhodnené, sú však odporúčané, pretože zo skúseností možno 

potvrdiť, že použitie vlastných návrhov pre účely poskytovania sociálnych služieb vo veľa 

prípadoch nezohľadňuje všetky požadované legislatívne predpisy. Pri predložení 

katalógových štúdií preto pri odbornom posudzovaní už na našej strane nie je potrebná 

hĺbková kontrola.  

[9:22] otázka 10 

Ako presná musí byť prosím výška indikatívneho rozpočtu  v zámere?   

Závisí od konkrétneho projektu a plánovanej kapacity. Indikatívny rozpočet nie je 

vylučujúca podmienka pri posudzovaní projektových zámerov. Aktuálne prebieha 

plánovaná aktualizácia Plánu obnovy, v rámci ktorej je zohľadňovaný aj nárast 
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stavebných materiálov, preto vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku 

už budete zostavovať rozpočet v závislosti od upravených benchmarkov, ktoré budú vo 

výzve na predkladanie žiadostí o peňažné prostriedky mechanizmu uvedené potom, ako 

bude ukončený proces schvaľovania aktualizovanej verzie Plánu obnovy. Taktiež budú 

upravované aj merateľné ukazovatele jednotlivých typov zariadení. 

[9:22] otázka 11 

Bude počas prípadného schvaľovania NFP potrebné preukazovať schopnosť financovať 

neoprávnené výdavky projektu (výdavky nad stanovenú výšku NFP) ?  

Tieto skutočnosti nie sú nateraz predmetom diskusie pri príprave výzvy na predkladanie 

žiadostí. 

[9:23] otázka 12 

Dobrý deň. Aká je maximálna výška dotácie na jedno miesto pri výstavbe? 

Je to súčasťou výzvy (3.5.4 Podmienka oprávnenosti plánovaných výdavkov, orientačné 

sumy výdavkov s DPH na 1 miesto). Očakávame, že uvedené sumy sa budú meniť po 

aktualizácii Plánu obnovy. 

 

[9:24] otázka 13 

Môže byť kombinácia zariadení? Napr. zariadenie pre seniorov s kapacitou do 15 miest a 

špecializované zariadenie do 15 miest?   

Kombinácia je povolená, je potrebné to uviesť vo formulári v spôsobe realizácie projektu, 

ale musí byť splnená podmienka zazmluvnenia so zdravotnou poisťovňou. 

 

[9:26] otázka 14 

V žiadosti v časti Popis realizácie je požiadavka na uvedenie popisu plánovaných postupov a 

riešení. Ak si pri výstavbe nového objektu zariadenia vyberieme typovú architektonickú štúdiu, 

ktorú ešte nemáme rozpracovanú, čo tu máme v tomto prípade uviesť?  

Je potrebné uviesť, že ste si vybrali konkrétny typ architektonickej štúdie, ktorý ďalej 

rozpracujete v  žiadosti o poskytnutie peňažných prostriedkov mechanizmu. 

[9:28] otázka 15 

Čo sa považuje za "mimo areálu existujúceho zariadenia"? Je možné pozemok geodetickým 

rozdelením na 2 samostatné parcely považovať za splnenie podmienky, že nový objekt bude 

mimo areálu exist. zariadenia? 

Bude to posudzované individuálne podľa konkrétneho projektu. 

 

[9:31] otázka 16 

Dobrý deň, môžete prosím bližšie špecifikovať termín "primerane vzdialený od iného objektu"? 

aká vzdialenosť je pokladaná za primeranú? vďaka  

Bude to posudzované individuálne podľa konkrétneho projektu. 

 

[9:31] otázka 17 

V prílohe č.5 Neoprávnené výdavky je nárokovateľná DPH. Prečo? Nemáme k dispozícii 

také čiastky na úhrady z vlastných zdrojov.  

DPH nie je oprávnený výdavok pre platiteľov DPH, pretože tí majú nárok na odpočet 

DPH. 

Pre tých, čo nie sú platiteľmi DPH, je DPH oprávneným výdavkom. 
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[9:31] otázka 18 

Je možné rozdelenie ambulantnej a pobytovej služby tak, že budú v jednej budove ale na 

rôznych poschodiach?   

Je to na posúdení konkrétneho projektového zámeru.  

Pri rozdelení na poschodia to môže byť problém z dôvodu preukázania oddeleného 

poskytovania sociálnych služieb (personálne, prevádzkovo, finančne aj priestorovo). 

  

[9:32] otázka 19 

Zariadenie má v súčasnosti 20 klientov, po ukončení realizácie projektu ich plánuje navýšiť na 

25. Plánuje výstavbu nového objektu zariadenia, má vypranú typovú štúdiu pre 30 klientov. Vo 

výzve je stanovený benchmark na klienta. Na ktorý počet je viazaný?   

Benchmark je stanovený na klienta, pri 25 klientoch násobíte benchmark x 25 pri 

rekonštrukcii. V prípade nového zariadenia pre 30 klientov, uvediete benchmark 

prepočítaný na 30 klientov. 

 

[9:32] otázka 20 

Dobrý deň, ako sa bude hodnotiť primeranosť vzdialenosti od iného objektu soc. služieb? 

Znamená to, že nový objekt síce bude mimo areálu s existujúcim objektom soc. služby, no 

nemôže byť na vedľajšej parcele? Alebo v akej vzdialenosti môže byť, aby to nebolo 

považované za neprimeranú vzdialenosť?   

Bude to posudzované individuálne podľa konkrétneho projektu. 

   

[9:34] otázka 21 

V žiadosti pri žiadateľovi vo výbere právnej formy nie je možné vybrať príspevkové a 

rozpočtové organizácie zriadené obcou, VUC  

Po overení informujeme, že predmetný formulár bol opravený a je dostupný na tomto 

odkaze: Zmena výzvy - MPSVR SR   

 

[9:34] otázka 22 

Partnerstvo musí byť zapísané v NIKA?  

Partnerská zmluva musí byť uzatvorená medzi žiadateľom a partnerom a musí byť 

predložená ako príloha projektového zámeru. 

 

[9:35] otázka 23 

Majetkový vzťah preukazujem ku dňu podania žiadosti? 

Pri predložení projektového zámeru postačuje preukázanie vzťahu k majetku, ktorý má 

byť nadobudnutý z prostriedkov mechanizmu, formou kúpnej zmluvy, zmluvy o budúcej 

kúpnej zmluve a pod.  

 

[9:35] otázka 24 

Oddelenie ambulantných a pobytových služieb znamená, že: môžem poskytovať ambulantnú 

službu na tej istej adrese ako pobytové zariadenie s tým, že ambulantná služba bude mať 

samostatný vyčlenený priestor v budove, bude mať samostatnú OŠ, samostatný rozpočet?   

Áno, ak preukážete, že ambulantné sociálne služby budú zabezpečované oddelene 

(personálne, prevádzkovo, finančne aj priestorovo) od sociálnych služieb spojených s 

bývaním. Závisí to aj od konkrétneho projektového zámeru. V projektových zámeroch je 

potrebné čo najdetailnejšie popísať všetky skutočnosti a stav, ktorý chcete dosiahnuť. 

 

https://www.mpsvr.sk/sk/uvodna-stranka/plan-obnovy-odolnosti/vyzva-predkladanie-projektovych-zamerov/zmena-vyzvy/
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[9:37] otázka 25 

Dobrý deň, budú môcť byť žiadateľmi aj komerčné spoločnosti, napr. s.r.o, ak vlastnia vhodný 

pozemok, na ktorom by zrealizovali stavbu?  

Nie, nemôžu byť žiadateľmi. 

 

[9:38] otázka 26 

Dobrý deň trošku mi uniklo, ak ide o neverejného poskytovateľa, ktorý nemá majetkový vzťah 

k pozemku, môže uzatvoriť partnerstvo s obcou alebo VUC? Alebo sa to vzťahuje len na 

poskytovateľov zriadených touto obcou, VUC? Dakujem 

Áno, aj neverejný poskytovateľ môže uzavrieť partnerskú zmluvu 

s obcou/VÚC/združením obcí. 

 

 [9:38] otázka 27  

Vo výzve je uvedené že na nehnuteľnosť (pozemku) nemôže byť iné záložné právo (okrem 

prípadov dovolených s bankou), čiže môže byť zriadené predkupné právo? Dôvod je ten, že 

predávajúci je ochotný predať pozemok iba za účelom realizácie ZPS, čiže keby projekt nebol 

schválený, tak ho požaduje vrátiť naspäť, v prípade schválenia projektu by predkupné právo 

zaniklo. 

Otázku prosíme poslať mailom s uvedením podrobnejších informácií. Na otázku budeme 

odpovedať individuálne. 

 

[9:39] otázka 27 

Dobrý deň, ako preukážem, že budova bola určená na likvidáciu? 

Preukážete tým, že vo formulári projektového zámeru popíšete, že objekt bude 

zlikvidovaný a na mieste bude postavený objekt podľa architektonickej alebo vlastnej 

štúdie. Náklady spojené s likvidáciou sú oprávnené. Dopĺňame informáciu, že prílohou 

projektového zámeru je zároveň fotodokumentácia miesta realizácie a rozpočtované 

výdavky sa budú následne kontrolovať pri žiadostiach o platbu formou finančnej 

kontroly a finančnej kontroly na mieste. 

 

[9:39] otázka 28 

Dobrý deň prajem dané financovanie z plánu obnovy podlieha podmienkam systému 

financovania De minimis? Nakoľko naša organizácia čerpá príspevky na podporu 

zamestnávania ŤZP cez úrady práce ako aj poberáme príspevky na podporu chráneného 

pracoviska ktoré podliehajú danému systému financovania. Tiež sme v projekte "podpora 

opatrovateľskej služby". Ďakujeme  

Nespadá to pod systém štátnej pomoci a schému de minimis. Pri dodržaní lokálneho 

charakteru nejde o štátnu pomoc. 

 

[9:39] otázka 29 

Budú oprávnené výdavky aj náklady súvisiace s obstaraním pozemku (geodetické zameranie, 

znalecký posudok)?  

Je potrebné vychádzať z ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie MF SR, odkaz 

tu: Návrh (mfsr.sk), v ktorej sú podrobnejšie informácie, aké výdavky sú zahrnuté do 

skupín výdavkov definovaných výzvou.  

 

[9:39] otázka 30 

Prípravná a projektová dokumentácia je oprávnený výdavok, prosím do akej výšky? 

https://www.mfsr.sk/files/archiv/priloha-stranky/4639/53/uplne-znenie-MU_1_1_2018.pdf
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Áno, nie je stanovená výška.  

 

[9:40] otázka 31 

V žiadosti pri zadávaní textových časti je natvrdo nastavené formátovanie - zarovnávanie podľa 

okrajov, pričom neúplné riadky napr. z 2 slová v riadku, zarovná tak, že jedno slovo je na 

začiatku a druhé na konci riadku. Značne to znižuje čitateľnosť a prehľadnosť zadaného textu. 

Je možné s tým niečo urobiť, nakoľko žiadateľ nemá možnosť zasahovať do formátovania.  

Po overení informujeme, že predmetný formulár bol opravený a je dostupný na tomto 

odkaze: Zmena výzvy - MPSVR SR 

 

[9:40] otázka 32 

Ide o konflikt záujmov ak riaditeľ neziskovej organizácie, ktorá má záujem o výstavbu nového 

nízkokapacitného zariadenia je členom predstavenstva vo firme od ktorej chce odkúpiť 

pozemok? Postačuje znalecký posudok na konkrétny pozemok, aby spadal pod oprávnený 

výdavok? Ďakujem  

Toto sa aktuálne rieši a konzultuje s Úradom vlády SR. Otázky a odpovede podobného 

charakteru budú neskôr zverejnené na stránke MPSVR SR, v časti Plán obnovy 

a odolnosti. Toto nemá vplyv na možnosť predložiť projektový zámer.  

 

[9:41] otázka 33 

Žiadateľ sa zapojí do 2. kola výzvy na PZ (do 31.12.) a bude čakať na hodnotiacu správu, na 

základe ktorej obstará a dopracuje PD pre SP. Je možné, že sa stihne zapojiť ešte do 1. 

kola výzvy na ŽoPPM ? Výzva na ŽoPPM bude mať hodnotiace kolá ?   

Projektové zámery aj žiadosti o prostriedky mechanizmu je možné podávať priebežne až 

do uzatvorenia výziev. Hodnotiace kolá v obidvoch výzvach sú stanovené nezávisle od 

seba a sú dôležité pre MPSVR SR. V prípade predkladania projektových zámerov platí, 

že do 30 kalendárnych dní od uzavretia hodnotiaceho kola žiadateľovi bude poslaná 

hodnotiaca správa. Následne žiadateľ môže predložiť žiadosť o peňažné prostriedky 

mechanizmu.  

 

[9:41] otázka 34 

Môže byť špecializované zariadenie rekonštrukcia jestvujúcej budovy a jej prístavba? 

Ak splní podmienky výzvy, nie je to problém. 

 

[9:45] otázka 35 

Dobrý deň, v rámci formuláru projektového zámeru je uvedená povinná príloha - Indikatívny 

návrh rozpočtu, ak nie je súčasťou formulára projektového zámeru. Je potrebné prikladať 

samostatnú prílohu - Indikatívny návrh rozpočtu, alebo postačuje uvedenie indikatívnej výšky 

rozpočtu projektu (ako jednej celkovej sumy s DPH) vo formulári projektového zámeru?  

Indikatívny návrh rozpočtu má obsahovať celkovú indikatívnu sumu s DPH a  rozdelenie 

podľa skupín výdavkov, ako je uvedené vo výzve (stavby, pozemky, projektová 

dokumentácia). Žiadateľ sa môže rozhodnúť, či uvedené informácie uvedie priamo do 

formulára projektového zámeru alebo ich uvedie do samostatného dokumentu, ktorý 

bude tvoriť prílohu projektového zámeru. 

 

[9:45] otázka 36 

Ak máme 20 klientov a budeme mať 25, do merateľného ukazovateľa dávame 25 miest?  

Áno, dávate 25 miest. 

https://www.mpsvr.sk/sk/uvodna-stranka/plan-obnovy-odolnosti/vyzva-predkladanie-projektovych-zamerov/zmena-vyzvy/
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[9:47] otázka 37 

Sme OZ, ktoré poskytuje podporu aj seniorom, ale nie sme zapísaní v registri sociálnych 

služieb. Bude postačujúce, ak sa dáme do registra zapísať do kolaudácie, alebo treba byť 

registrovaný už pri podaní žiadosti? 

Požiadať o registráciu môžete až po kolaudácii najneskôr do 3 mesiacov od vydania 

kolaudačného rozhodnutia alebo odovzdávacieho protokolu a zároveň najneskôr do 

30.4.2026. Následne do 6 mesiacov máte povinnosť začať poskytovať sociálnu službu.  

 

[9:50] otázka 38 

chceme sa opýtať prečo nám do projektového zámeru - príloha č. 1 neberie rozpočtovú 

organizáciu ako právnu formu žiadateľa,  keď ide o zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti 

VÚC ? 

str. 1. 

Po overení informujeme, že predmetný formulár bol opravený a je dostupný na tomto 

odkaze: Zmena výzvy - MPSVR SR   

 

[9:50] otázka 39 

Môžu  byť poskytované v 1 objekte (2 domácnosti 6+6) 2 pobytové sociálne služby? 1. 

domácnosť - ZPB, 2. domácnosť - ŠpZ  

Áno, môže to byť takto rozdelené, dôležité je to správne a konkrétne opísať 

v projektovom zámere. V jednej domácnosti však nebude možné poskytovať viacero 

služieb zároveň. 

 

[9:53] otázka 40 

Podmienka energetickej efektívnosti pri novej budove sa preukazuje? Je potrebné v žiadosti 

vypĺňať časť globálneho ukazovateľa primárnej energie? Ak áno, tak čo konkrétne? Vieme 

maximálne uviesť celkovú podlahovú plochu po realizácií.  

Nie, pri predkladaní projektového zámeru pri výstavbe novej budovy sa nemusí uvádzať 

údaj týkajúci sa globálneho ukazovateľa primárnej energie. Je to uvedené vo formulári 

projektového zámeru vo vysvetlivkách k vyplneniu príslušnej časti. 

 

[9:54] otázka 41 

Dobrý deň, máme záujem vybudovať v dlhodobo nevyužívanej budove denný stacionár 

(ambulantnú soc. službu) aj zariadenie pre seniorov (sociálno-zdravotné nízkokapacitné 

zariadenie do 30 miest). Prevádzka týchto služieb bude oddelená. Je nevyhnutné mať oddelený 

aj rozpočet na realizáciu stavby pri podávaní žiadosti?   

Áno, je potrebné to oddeliť a uviesť rozpočet rozdelený podľa jednotlivých zariadení. 

Dopĺňame informáciu: Ambulantné služby a pobytové služby sú samostatné míľniky 

Plánu obnovy, Vykonávateľ bude reportovať tieto typy služieb EK oddelene. 

 

[9:54] otázka 42 

Otázka polopate k tým prílohám: čiže ak mám nejaké dokumenty v papierovej podobe s 

pečiatkami a podpisom (napr. geometrický plán, stavebné povolenie a ďalšie), oskenujem ich 

do pdf a štatutár ich ešte podpíše svojim občianskym, bude to akceptované? Alebo je nutné ísť 

k notárovi, resp. tam, kde robia zaručené konverzie?  

Áno, pri projektovom zámere to bude akceptované.  

 

https://www.mpsvr.sk/sk/uvodna-stranka/plan-obnovy-odolnosti/vyzva-predkladanie-projektovych-zamerov/zmena-vyzvy/
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[9:57] otázka 43  

V metodickej príručke k výstavbe a obnove budov, príloha č. 3. 1-4, časť 5. Povinné 

požiadavky, časť 1.3.2 sa píše:   

Investícia, ktorá bude zahŕňať výmenu hlavného zdroja tepla za nové plynové kondenzačné 

kotly bude vždy súčasťou komplexnej obnovy budovy a výmena hlavného zdroja tepla za nové 

plynové kondenzačné kotly bude predstavovať len malý objem celkovej alokácie, Maximálne 

na úrovni 20 % z celkovej investície v danom projekte.  

Moja otázka:   

Týmto sa rozumie, celková alokácia - celkový rozpočet, alebo celková alokácia časť 

vykurovanie?  

Ďakujem.  

Otázku prosíme poslať mailom s uvedením podrobnejších informácií. Na otázku budeme 

odpovedať individuálne. 

 [9:57] otázka 44 

30 lôžkové objekty sú z hľadiska počtu plánovaných miest plánované cca 2 objekty/kraj. Čo v 

prípade ak budú predložené žiadosti o NFP od 5 žiadateľov? Podľa čoho sa určí, ktorý žiadateľ 

bude úspešný?  

Budú sa posudzovať všetky projektové zámery, to znamená, že všetky budú vyhodnotené 

a získajú hodnotiacu správu.  

Pri posudzovaní žiadostí o prostriedky mechanizmu sa bude prihliadať na kvalitu 

projektov v rámci odborného posúdenia, ako aj na potrebu vybudovania zariadení 

v príslušnej lokalite. 

 

[9:58] otázka 45 

Je možné v rekonštruovanom objekte poskytovať ambulantnú sociálnu službu s kapacitou 30 

prijímateľov (nakoľko informácia pre záujemcov obsahuje odporúčanie na priemernú kapacitu 

20-25 prijímateľov)? Plánujeme zriadiť rehabilitačné stredisko. Priestorové možnosti budovy 

umožňujú kapacitu 30 prijímateľov.  

Pri ambulantných službách nie je regulovaný počet klientov, postupujete podľa zákona č. 

448/2008 o sociálnych službách. Pre vypracovanie architektonických štúdií sa vychádzalo 

z priemeru jednotlivých ambulantných zariadení v SR, ktorý je 20-25 klientov na 

zariadenie. 

 

[10:00] otázka 46 

indikatívny rozpočet má byť celkový ?(oprávnené aj neoprávnené náklady) a sumy položiek 

rozpočtu bez DPH? 

Indikatívny rozpočet vypracujete s DPH. Neoprávnené výdavky prosíme neuvádzať. 

Následne pri žiadostiach budete uvádzať, či ste platiteľom DPH alebo nie ste, na základe 

toho budeme vedieť, či vo Vašom prípade bude DPH oprávnená / neoprávnená. 
 

[10:03] otázka 47 

Ak tomu správne rozumiem, cirkev (ako vlastník pozemku pre výstavbu zariadenia) nie je 

oprávneným partnerom pri uzavretí partnerskej zmluvy s VÚC ako žiadateľom projektu. Je to 

tak? Ďakujem. 

Áno, je to tak. Odporúčanie je také, aby VÚC odkúpila pozemok od cirkvi a stala sa tak 

oprávneným žiadateľom. 
 

[10:06] otázka 48 
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Dobrý deň, ako žiadateľ, ktorý nie je aktuálne vlastníkom nehnuteľnosti, môžeme žiadať o 

čerpanie príspevku na kúpu budovy - jej likvidáciu a následnú výstavbu? 

Áno, oprávnený výdavok je likvidácia a následná výstavba.  

 

[10:06] otázka 49 

Ak by mal napríklad PZ v 1. kole vydanú negatívnu hodnotiacu správu, môže sa opätovne 

zapojiť do iného kola do výzvy na PZ, keď odstráni nedostatky alebo už je vylúčený z 

posudzovania v iných kolách? Ďakujeme.  

V hodnotiacej správe sa uvedie, či sú alebo nie sú splnené podmienky poskytnutia 

príspevku, prípadne odporúčania. Ak nie sú podmienky splnené, žiadateľ má možnosť 

opäť predložiť upravený projektový zámer alebo predložiť žiadosť o peňažné 

prostriedky mechanizmu. Ak sa žiadateľ rozhodne predložiť žiadosť o 

peňažné prostriedky mechanizmu, odporúčame ju vypracovať tak, aby splnila 

podmienky výzvy a neopakovali sa chyby z projektového zámeru. 

 

 [10:06] otázka 50 

Mám otázky, týkajúce sa obsahu projektového zámeru: je potrebné opakovane v projektovom 

zámere uvádzať konkrétne technické a stavebné parametre postupov a využívaných technológií 

pri rekonštrukcii stavby, ak je to podrobným obsahom Prílohy architektonicko-stavebnej 

štúdie?; sú oprávnenými nákladmi stavebný dozor a zdvíhacie zariadenia (napr. stropný 

zdvihák)?  Ďakujem  

Uvádzať iba základné, všeobecné informácie. Oprávnené výdavky prislúchajúce 

k definovaným skupinám výdavkom definovaným vo výzve nájdete v metodickom pokyne 

MF SR na tomto odkaze: Návrh (mfsr.sk) 

 

[10:08] otázka 51 

Pri teste lokálneho charakteru je otázka „A.5 Bol/Bude podiel klientov z inej spádovej oblasti 

v zariadení v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka do 25 % z celkového počtu 

klientov?“  Ak dám odpoveď áno, je doplňujúca otázka reagujúca na podiel. Je to v poriadku? 

V našom prípade máme klientov len zo spádovej oblasti.  

Áno. Máte  0% klientov z inej spádovej oblasti. 

 

[10:08] otázka 52 

Ak neprejdeme v prvom kole, je možné sa zapojiť do ďalších kôl výzvy?  

Áno, projektové zámery máte možnosť predkladať až do 30.6. 2024.  

 

[10:09] otázka 53 

Dobrý deň, chcem sa opýtať akým spôsobom sa bude hodnotiť prepojenie s komunitným 

plánom prípadne s koncepciou rozvoja služieb pri napr. nových druhoch služieb (komunitné 

nízkokapacitné bývanie)  

Ak majú územné jednotky (samosprávy) zverejnené potrebné komunitné plány na svojich 

webových stránkach, postačí odkaz na hypertextové prepojenie (link). Pokiaľ informácie 

zverejnené nie sú, je nevyhnutné komunitný plán (relevantné časti komunitného plánu) 

predložiť ako prílohu. 

 

[10:09] otázka 54 

Budú tieto otázky a odpovede na ne zverejnené napr. v rámci FAQ k výzve? 

Áno. 

https://www.mfsr.sk/files/archiv/priloha-stranky/4639/53/uplne-znenie-MU_1_1_2018.pdf
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[10:09] otázka 55 

Otázka ohľadom príloh projektového zámeru. Je potrebné, aby predložený list vlastníctva a 

kópia z katastrálnej mapy boli použiteľné na právne úkony?  

Nie, nemusia byť použiteľné na právne úkony. 
 

[10:09] otázka 56 

Pri rozpočte je treba uviesť aj plánované zdrojové krytie?  

Nie je to potrebné. 
 

[10:10] otázka 57 

Dobrý deň, prosím, mohli by ste ešte raz zopakovať, čo ste spomínali ohľadom miestností v 

novovybudovanom zariadení (práčovňa,...)....všetky Vami vypracované architektonické 

štúdie sú robené na spôsob bytových jednotiek, teda primárne ide o ubytovanie osôb. Avšak 

špecializované zariadenie je špecifické najmä  poskytovaním špeciálnych terapií-biofeedback, 

arteterapie, animoterapie a podobne. Kde ich s klientmi môžeme realizovať? Vidím problém 

neustále prenášať a inštalovať pomôcky (keramickú pec, biofeedback je úplný nonsens) do 

"obývačky" v rámci bytových jednotiek. Je v poriadku, ak máme vlastnú arch. štúdiu, ktorá má 

takúto miestnosť navyše? Ďakujem.  

Je potrebné sa riadiť Vyhláškou č. 259 MZ SR, norma STN 734301 – bližšie informácie 

sú uvedené v prezentácii k informačnému semináru zverejnenej na webovom sídle 

MPSVR SR. Architektonické štúdie sú vypracované na všetky typy zariadení. 

 

[10:11] otázka 58 

Dobrý deň. Na vyhotovenie projektovej dokumentácie potrebujeme predložiť 3 cenove ponuky, 

aby bol oprávnený výdavok?  

Projektová dokumentácia sa predkladá až pri predkladaní žiadosti o poskytnutie 

príspevku z Plánu obnovy. V rámci aktuálnej výzvy stačí predložiť projektový zámer vo 

forme štúdie.  

Pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác postupujete podľa zákona o verejnom 

obstarávaní, aby bol výdavok, ktorý si budete uplatňovať v predkladanom rozpočte 

v štádiu predkladania žiadostí, oprávnený. 

 

[10:11] otázka 59 

Ak podávame projektový zámer za obec, musí byť  priložené aj uznesenie zastupiteľstva? 

Nie, nie je to potrebné, ale je potrebné predložiť súlad s komunitným plánom. 

Ak majú územné jednotky (samosprávy) zverejnené potrebné komunitné plány na svojich 

webových stránkach, postačí odkaz na hypertextové prepojenie (link). Pokiaľ informácie 

zverejnené nie sú, je nevyhnutné komunitný plán (relevantné časti komunitného plánu) 

predložiť ako prílohu. 

 

[10:11] otázka 60 

Táto otázka sa síce netýka priamo výzvy na predkladanie PZ a bude relevantná až k výzve na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku z PO - subjekty majú počítať výlučne s 

refundáciou, nie zálohou. Správne? 

Budú možné refundácie, zálohy aj kombinácia týchto systémov. Bude sa to riešiť 

individuálne podľa potreby jednotlivých žiadateľov. 
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[10:11] otázka 61 

Dobrý deň, zasielam otázky za hl. mesto:  

o Nové zariadenie, kt. bude umiestnené mimo iných zariadení poskytujúcich soc. službu? 

Problém, ak je súčasťou inej organizačnej štruktúry?  

Otázku prosíme poslať mailom s uvedením podrobnejších informácií. Na otázku budeme 

odpovedať individuálne. 
o Platí, že projektové zámery sa začínajú hodnotiť deň po prijatí žiadosti? Nebudú 

prebiehať po ukončení hodnotiaceho kola? 

Štandardne bude prebiehať hodnotenie projektových zámerov tak, aby sa stihla lehota 

na vydanie hodnotiacej správy do 30 kalendárnych dní od ukončenia príslušného 

hodnotiaceho kola. 

o Architektonická štúdia oprávnená v rámci Projektovej dokumentácie? Aká podrobnosť, 

stačí umiestnenie na pozemku?  

Je postačujúci náhľad/kópia katastrálnej mapy v širšom kontexte zastavanosti. 

o Existuje predloha kópie z katastrálnej mapy? Musí byť overená? Nie. 

o Existuje predloha kópie z katastrálnej mapy? Musí byť overená? Nie. 

o Externý manažment - oprávnený výdavok? Nie. 

o Spôsob financovania - zálohový/refundovanie? Áno. 

o Ktoré prílohy k žiadosti o projektový zámer musí podpísať štatutárny orgán alebo v 

rámci splnomocnenia môže všetky prílohy podpísať splnomocnená osoba? 

Splnomocnená osoba môže podpísať všetko, ale žiadateľ musí v rámci príloh 

formuláru projektového zámeru predložiť plnomocenstvo. 

 

[10:12] otázka 62 

Dobrý deň, v tlačive Projektový zámer v časti Právna forma žiadateľa nie je možnosť výberu 

rozpočtová organizácia zriadená VUC. ďakujeme  

Po overení informujeme, že predmetný formulár bol opravený a je dostupný na tomto 

odkaze: Zmena výzvy - MPSVR SR   

 

[10:13] otázka 63 

Vzorové projekty sú vypracované tak, že sa môžu prevziať bez toho aby sme museli osloviť 

inú projektovú kanceláriu?  

Ak bude schválený projektový zámer, bude k dispozícii projektová štúdia v .dwg formáte 

k vybranej architektonickej štúdii ako podklad pre prípravu projektovej dokumentácie. 

[10:13] otázka 64 

Keď chceme zriadiť nové zariadenie pre seniorov, je povinnosťou zdravotnej poisťovne 

uzavrieť s nami zmluvu? 

Povinnosť to nie je. 

MPSVR SR bude do toho vstupovať a snažiť sa o intervenciu kvôli zazmluvneniu. Je 

potrebný súlad s Komunitným plánom obce alebo Koncepciou rozvoja VUC, sa nestalo, 

že zariadenie nebude dlhodobo obsadené. 

 

[10:13] otázka 65  

V rámci kontrolného listu testu lokálneho charakteru aktuálne vypĺňame len I. Etapu a ostatné 

dve etapy nechávame prázdne. V I. Etape chýba možnosť, ak je žiadateľ poskytovateľom 

sociálnej služby a bude vlastníkom nehnuteľnosti (možnosť budúceho vlastníctva 

nehnuteľnosti je uvedená len pri budúcom poskytovateľovi sociálnych služieb). Prosím Vás, 

https://www.mpsvr.sk/sk/uvodna-stranka/plan-obnovy-odolnosti/vyzva-predkladanie-projektovych-zamerov/zmena-vyzvy/
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ktorú zo štyroch možností uvedených v kontrolnom liste v I. Etape má zaškrtnúť žiadateľ, ktorý 

je aktuálne poskytovateľom sociálnej služby ale pri predkladaní projektového zámeru ešte nie 

je vlastníkom nehnuteľnosti?  

Zaškrtnete prvú možnosť, postupujete podľa toho, aký typ žiadateľa uvádzate 

a popisujete vo formulári k projektovému zámeru. V prípade žiadateľa, ktorý poskytuje 

sociálne služby, a ktorý vlastní, resp. bude vlastniť infraštruktúru sa vypĺňa prvý 

riadok/možnosť v Etape I.  
 

[10:14] otázka 66 

Pozemok je v zastavanom území obce, ale formálne je to už extravilán, je v centre obce a 

zároveň v komunite. Zároveň je definovaný pozemok ako "záhrada".  Bude táto skutočnosť pri 

posudzovaní braná ako nesplnenie podmienok?  

Bude to predmetom posúdenia a závisí to od konkrétnych informácií v projektovom 

zámere. 

[10:14] otázka 67 

Čo ak do 12 mesiacov zdravotná poisťovňa nezazmluvní novovybudované zariadenie? 

Prijímateľ NFP to nevie ovplyvniť.  

MPSVR SR bude do toho vstupovať a snažiť sa o intervenciu kvôli zazmluvneniu. 

 

[10:14] otázka 68 

Je možné, že sa bude navyšovať alokácia daná na výzvu? Aj vzhľadom na rast cien stavebných 

materiálov a infláciu. 

Alokácia sa nebude navyšovať. V súčasnosti prebieha aktualizácia Plán obnovy 

a Slovensko na základe vyhodnotenia ekonomických ukazovateľov v sledovanom období 

muselo znížiť celkovú alokáciu o 9%. Vo výzve na predkladanie žiadostí budú upravené 

limity na 1 miesto, ktoré budú zohľadňovať rast cien stavebných materiálov. 
 

[10:14] otázka 69 

Musí byť už v projektovom zámere "osadená" vybraná architektonická štúdia na plánovaný 

pozemok od architekta (svetové strany, odstup od suseda ...) či až následne? 

V projektovom zámere nie. 

 

[10:14] otázka 70 

Rozpočet sa v žiadosti uvádza v celých EUR s DPH alebo bez DPH?  

V celých eurách s DPH. 

 

[10:15] otázka 71 

Ak je vlastníkom pozemku a budovy VUC, ako náš zriaďovateľ, my sme správcom, kto bude 

oprávneným žiadateľom? Ďakujem  

Oprávneným žiadateľom je poskytovateľ sociálnych služieb a musí byť uzatvorená 

partnerská zmluva s VUC. 

 

[10:15] otázka 72 

Sú prosím oprávnené terénne, sadové úpravy, resp. tvorba parkovacích miest?  

Je potrebné vychádzať z rozpočtovej klasifikácie, ktorá definuje oprávnené výdavky. 

Cieľom Plánu obnovy je predovšetkým rozšírenie kapacity v zariadeniach komunitného 

typu a v ambulantných zariadeniach. 
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[10:17] otázka 73 

Môže byť návrh katalog. typu aj pre menší počet klientov, napr. nie 30 ale 15? Mohol by byť 

pre taký prípad modifikovaný katal. typ?  

Áno, je to tak nastavené, aby bola možná modifikácia. 

[10:18] otázka 74 

Dobrý deň,  Zariadenie pre seniorov teraz má v jednej budove 40 klientov a teraz plánuje 

postaviť ďalšiu budovu pre 30 klientov (soc.-zdrav. nízkokapacitné zariadenie). Náš projektový 

zámer bude oprávnený len v prípade, ak z pôvodnej budovy presťahuje do novej budovy 10 

klientov (aby aj v pôvodnom objekte bolo len 30 klientov) a ošetrovateľskú starostlivosť 

bude poskytovať aj v pôvodnom objekte Zariadenia pre seniorov nielen v novom? Ďakujem.  

Zaujímajú nás iba kapacity v novom objekte, ktoré budú vybudované . 

 

[10:18] otázka 75 

Dobrý deň, je možné vybudovať oddelený samostatný trakt aj majetkovo ako súčasť budovy v 

ktorej sa poskytuje hotelové ubytovanie a rehabilitačné služby ? Ďakujem 

Musíme posúdiť konkrétny projektový zámer. Na otázku nemožno jednoznačne 

odpovedať. 

 

[10:18] otázka 76 

Môžeme vedieť, aký je limit výdavku jedno miesto?  

Výdavky sú orientačné a nájdete ich priamo vo výzve v podmienke oprávnenosti 

plánovaných výdavkov. 

[10:18] otázka 77 

V prípade nutného napojenia inžinierskych sietí (plyn, voda, elektrina...) sú náklady 

považované ako oprávnené?  

Je to možné, klasické napojenie sa na existujúcu infraštruktúru je oprávnené.  Je potrebné 

vychádzať z ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie MF SR, odkaz tu: Návrh 

(mfsr.sk), v ktorej sú podrobnejšie informácie. 

 

[10:19] otázka 78 

Je možné, aby žiadateľom indikovaný rozpočet prekročil vami zadanú orientačnú sumu na 

jedno miesto? Vaše orientačné sumy predstavujú maximum?   

Áno, je možné prekročiť uvedené orientačné sumy. Pri projektových zámeroch 

predkladáte indikatívny rozpočet.   

[10:19] otázka 79 

V prípade výstavby nového ŠZ s kapacitou 25 klientov, ak v súčasnosti sme v prenajatej budove 

s kapacitou 20 a po realizácii PZ by sme presunuli prijímateľov so zrušením existujúceho 

zariadenia v prenajatých priestoroch, je oprávnený PZ?  

Áno, výstavba nového zariadenia vo vlastníctve žiadateľa je oprávnené. 

[10:19] otázka 80 

Máme  registrované  rôzne formy soc. Služieb. Celkovo  pobytových  služieb  máme 

27  a  chceme  rekonštrukciou  zvýšiť  kapacitu zo súčasných 6 klientov v ŠZ na  12 klientov. 

teda navýšenie  kapacity  o 6 Máme  vo  vlastníctve dve  budovy  v prvej je 21 klientov  a v 

https://www.mfsr.sk/files/archiv/priloha-stranky/4639/53/uplne-znenie-MU_1_1_2018.pdf
https://www.mfsr.sk/files/archiv/priloha-stranky/4639/53/uplne-znenie-MU_1_1_2018.pdf
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druhej 6 klientov, kde by sme chceli nadstavbou  zvýšiť  spomínanú kapacitu na 12 klientov  v 

ŠZ. Je  to  v  súlade  s výzvou?  

Vo všeobecnosti to je možné, ale musíme posúdiť konkrétny projektový zámer. 

[10:20] otázka 81 

Môže žiadateľ žiadať prostriedky na výstavbu časti objektu? Príklad: Žiadateľ má záujem 

vybudovať  sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie s kapacitou do 30 miest. Žiadateľ 

postaví dve budovy.  Pre účel poskytovania sociálnej služby využije 100 % plochy jedného 

objektu a 33 %. plochy druhého objektu. 67 % druhého objektu využije ako bytové jednotky 

pre mladé rodiny, ktoré predá alebo prenajme.  Časť druhého objektu, ktorého časť by bola na 

"iný" účel (vyššie uvedený) nemáme záujem žiadať finančnú podporu. Chceme ho vybudovať 

z vlastných zdrojov.  

Bolo by veľmi zložité oddeliť výdavky v rámci jedného objektu a posúdiť ich 

oprávnenosť. Rizikom je vznik neoprávnených výdavkov pre žiadateľa. 

 

[10:21] otázka 82 

Môže byt platnosť zmluvy o budúcej kúpe pozemku podmienená schválením projektového 

zámeru hodnotiacou komisiou? 

Môže. 
 

[10:22] otázka 83 

Bude sa pri schvaľovaní PZ prihliadať na skutočnosť, ak žiadateľ žiada o prostriedky na 

sociálno-zdravotné zariadenie, že už v čase podávania PZ má uzatvorenú zmluvu so 

zdravotnými poisťovňami?   

Je to výhoda, ale nie zvýhodnenie.  

[10:28] otázka 84 

V rámci kontrolného listu testu lokálneho charakteru - časť D. Povinné doplňujúce informácie 

(prevádzkový čas zariadenia, spádová oblasť, atď.) sú relevantné len v prípade rekonštrukcie 

existujúceho zariadenia? V prípade výstavby nového zariadenia, časť D. Povinné doplňujúce 

informácie nevypĺňame?  

Test lokálneho charakteru, časť D, musí byť vyplnená každým žiadateľom, ktorý je 

poskytovateľom sociálnej služby v čase predkladania žiadosti o poskytnutie prostriedkov 

mechanizmu a poskytuje akúkoľvek sociálnu službu. Ak je poskytovateľom viacerých 

sociálnych služieb, je potrebné vyplniť údaje za všetky tieto sociálne služby.  

[10:30] otázka 85 

Pochopili sme správne, že finálna indikatívna výška rozpočtu má byť na celkový počet 30 

klientov ak teraz máme kapacitu 20 a  plánujeme ju rekonštrukciou navýšiť o 10 miest, čiže 

spolu 30 klientov?  

Áno, je to tak. 

 

[10:32] otázka 86 

Dobrý deň, ak komerčná cena pozemku presahuje hodnotu znaleckého posudku, bude to 

neoprávnený výdavok, ak by sa aj celková výstavba zariadenia dokázala uskutočniť za určené 

finančné prostriedky? 

Oprávnený výdavok bude iba do výšky znaleckého posudku. 
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[10:34] otázka 87 

Pekný deň, chceme existujúcu ZOS presunúť do novostavby s kapacitou 30 lôžok, ako 

zabezpečíme zmluvu zo zdravotnou poisťovňou? Má poisťovňa povinnosť nás zazmluvniť po 

splnení podmienok? Vďaka, Peter.  

MPSVR SR bude do toho vstupovať a snažiť sa o intervenciu kvôli zazmluvneniu. 

 

[10:35] otázka 88  

Pri určovaní tried globálneho ukazovateľa primárnej energie - do akej kategórie budov zaradiť 

"nízkokapacitné" a "zdravotno-sociálne zariadenie" - sú tam kategórie rodinné domy, bytové 

domy, budovy nemocníc...každá má inú hodnotu A0. Ďakujem.  

Otázku prosíme poslať mailom s uvedením podrobnejších informácií. Na otázku budeme 

odpovedať individuálne. 

[10:36] otázka 89 

Pri nákupe pozemkov sú oprávnené výdavky v zmysle prílohy č. 5, ak budú ohodnotené 

znaleckým posudkom a budú dodržané postupy a podmienky verejného obstarávania. Čo 

konkrétne znamená vyjadrenie: boli dodržané postupy a podmienky verejného obstarávania pri 

pozemkoch.  

VO prebehlo v súlade so zákonom o VO. Ak platí výnimka, uplatní sa. 

[10:39] otázka 90 

Dobrý deň, katalóg architektonických štúdií na MPSVR obsahuje niekoľko štúdií. Pri vašej 

prezentácii som videla aj iné objekty, resp. iné tvary budov na rôzne osadenia. Sú k dispozícií 

aj iné architektonické štúdie? Resp. je možná úprava /napr. zmeniť hlavný vstup/ už 

jestvujúceho projektu cez STUFAD?   

Všetky štúdie sú zverejnené na webovej stránke MPSVR SR v časti Plán obnovy 

a odolnosti/ Výzva na predkladanie projektových zámerov -  a bude možná úprava na 

základe licenčnej zmluvy medzi MPSVR SR a žiadateľom. 

[10:39] otázka 91 

DSS Méta je dodržané personálne oddelenie prevádzok ak jeden zamestnanec bude mať 

čiastkové úväzky v ambulantnom aj pobytovom zariadení?  

Musí to byť v súlade s legislatívou. 

[10:41] otázka 92 

Dobrý deň, v prípade ak do projektového zámeru zahrnieme tri objekty, bude možné v rámci 

výzvy predkladať žiadosti o NFP na  jednotlivé objekty postupne? Teda nie v rámci jednej 

žiadosti? Alebo je nevyhnutný absolútny súlad medzi zámerom a žiadosťou o NFP. Ďakujem. 

Je na žiadateľovi, ako sa rozhodne predložiť žiadosť. Je možné predložiť len jednu 

žiadosť na viac objektov alebo viac žiadostí na jednotlivé objekty. Je potrebné, aby každý 

objekt uvedený v žiadosti o prostriedky mechanizmu bol posúdený hodnotiacou správou 

v rámci posúdenia projektového zámeru. 

 

[10:41] otázka 93  

Dobrý deň, sme vlastníkom budovy, ktorú potrebujeme zrekonštruovať, avšak pozemok pod 

budovou máme v dlhodobom nájme na 30 rokov od Hlavného mesta SR. Pred dvomi rokmi 

sme mali záujem pozemok pod budovou odkúpiť, ale keďže sme nemali dostatok zdrojov, tak 

sme sa dohodli na dlhodobom najme. Pokiaľ budeme mat zdroje, požiadame opäť o odkup 

pozemku. Uzavretie zmluvy o partnerstve s Mestom Bratislava by nebol problém, avšak 

https://www.mpsvr.sk/sk/uvodna-stranka/plan-obnovy-odolnosti/vyzva-predkladanie-projektovych-zamerov/
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administratívne vzhľadom na prichádzajúce voľby to bude určite trvať aspoň rok. Môžeme sa 

zapojiť do výzvy už v tomto kole a vysvetliť nás záujem o odkup pozemku? Ďakujem.  

Otázku prosíme poslať mailom s uvedením podrobnejších informácií. Na otázku budeme 

odpovedať individuálne. 

[10:42] otázka 94 

Môžeme do oprávnených výdavkov zahrnúť aj nákup vybavenia kuchyne, ktorá bude slúžiť 

čisto pre potreby klientov zariadenia DSS? Ďakujem.  

Áno, môžete. Ale nie iba vybavenie. Cieľom výzvy je rozšírenie kapacity v zariadeniach 

komunitného typu a v ambulantných zariadeniach. 

[10:42] otázka 95 

Dobrý deň, akým spôsobom bude prebiehať financovanie? refundáciou, predfinancovaním, 

alebo kombináciou? Ďakujem.  

Budú možné refundácie, zálohy aj kombinácia systémov. Bude sa to riešiť individuálne 

s každým žiadateľom. 
 

[10:47] otázka 96 

DSS Méta Akým spôsobom má byť projekt napojený na komunitný plán obce? 

Ak majú územné jednotky (samosprávy) zverejnené potrebné komunitné plány na svojich 

webových stránkach, postačí odkaz na hypertextové prepojenie (link). Pokiaľ informácie 

zverejnené nie sú, je nevyhnutné komunitný plán (relevantné časti komunitného plánu) 

predložiť ako prílohu. 

 

[10:50] otázka 97 

Všetky výdavky týkajúce sa výstavby a celkovej realizácie projektu sú v rámci refundácie alebo 

budú pridelené prostriedky na účet žiadateľa vopred?  

Budú možné refundácie, zálohy aj kombinácia systémov. Bude sa to riešiť individuálne 

s každým žiadateľom. 

 

[10:53] otázka 98 

Dobrý deň, musí byť schválený projektový zámer nato aby bola schválená žiadosť aj vtedy ak 

na základe prípadných chýb v zámere budú chyby v žiadosti odstránené? Ďakujem.  

Každý objekt uvedený v žiadosti o prostriedky mechanizmu musí byť predtým posúdený 

v hodnotiacej správe. 

V hodnotiacej správe sa uvedie, či sú alebo nie sú splnené podmienky poskytnutia 

príspevku, prípadne odporúčania. Ak nie sú podmienky splnené, žiadateľ má možnosť 

opäť predložiť upravený projektový zámer alebo predložiť žiadosť o peňažné 

prostriedky mechanizmu. Ak sa žiadateľ rozhodne predložiť žiadosť o peňažné 

prostriedky mechanizmu, odporúčame ju vypracovať tak, aby splnila podmienky výzvy 

a neopakovali sa chyby z projektového zámeru. 

 

[10:54] otázka 99 

Takže aby som bol oprávnený žiadateľ a nechceme ísť do partnerstva VÚC alebo obce, tak mi 

postačuje na splnenie majetkovej podmienky aj zmluva o budúcej zmluve k pozemku?  

Pri projektových zámeroch áno, pri žiadostiach o PPM už bude potrebná kúpna zmluva 

a do stanoveného času aj preukázanie vlastníctva. 
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[10:54] otázka 100 

V prípade, že náklady na 1 miesto presiahnu vo výzve uvedenú sumu, máme ich v rozpočte 

uvádzať ako neoprávnený výdavok hradený z vlastného rozpočtu? 

V indikatívnom rozpočte projektového zámeru odporúčame uvádzať celkovú sumu 

plánovaných výdavkov v členení na skupiny výdavkov v zmysle výzvy, aj keď presiahnu 

orientačnú sumu na 1 miesto určenú vo výzve Táto suma sa bude upravovať v súvislosti 

s aktualizáciou Plánu obnovy a odolnosti. 

 

[10:56] otázka 101 

Výdavky na stavebný dozor sú teda oprávnenými výdavkami? Ďakujem.  

Áno. 

 

[10:57] otázka 102 

Prepáčte, ale nezachytil som odpoveď na otázku - Sme OZ, ktoré poskytuje podporu aj 

seniorom, ale nie sme zapísaný v registri sociálnych služieb. Bude postačujúce ak sa dáme do 

registra zapísať do kolaudácie, alebo byť treba registrovaný už pri podaní žiadosti.  

Až po kolaudácii. Pred kolaudáciou a splnením ďalších podmienok, napr. personálnych, 

by Vás do registra poskytovateľov sociálnych služieb nezapísali. 

 

[10:59] otázka 103 

Dobrý deň, chceme vybudovať nové ZPS v nevyužívanej budove, kde z pôvodnej budovy 

zostanú iba obvodové múry, všetky prípojky, vykurovanie, elektroinštalácia,.. ideme robiť 

nové. Bude sa jednať o nové zariadenie (aj keď budova ako taká existuje)? 

Mala by to byť rekonštrukcia, odporúčame si overiť, ako to budete účtovať. 

 

[11:00] otázka 104 

Čiže spôsob financovania pre obce: predfinancovanie bude možné? alebo platí refundácia a 

zálohové platby? 

Budú možné refundácie, zálohy alebo kombinácia systémov. Bude sa to riešiť 

individuálne s každým žiadateľom. 
 

[11:00] Otázka 105 

Platí sa za projekt z katalógu? 

Nie, neplatí sa. 

 

[11:00] otázka 106  

Pri nákupe pozemkov sú oprávnené výdavky v zmysle prílohy č. 5, ak budú ohodnotené 

znaleckým posudkom a budú dodržané postupy a podmienky verejného obstarávania. Čo 

konkrétne znamená vyjadrenie: boli dodržané postupy a podmienky verejného obstarávania pri 

pozemkoch. 

VO prebehlo v súlade so zákonom o VO. Ak platí výnimka, uplatní sa. 

 

Odpoveď od účastníka seminára: 

Zákon o VO: § 1, ods. 2, písmeno b), tento zákon sa nevzťahuje na nadobúdanie existujúcich 

stavieb alebo nájom existujúcich stavieb a iných nehnuteľností alebo nadobúdanie práv k nim 

akýmkoľvek spôsobom financovania. 
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[11:09] otázka 107 

Ak máme potvrdenie súladu s Komunitným plánom obce od p. starostu obce, je nevyhnutné aj 

potvrdenie o súlade s Koncepciou rozvoja SS príslušnej VÚC.  

Záleží od druhu sociálnej služby, na ktorý dokument sa odvolávate. 

Ak majú územné jednotky (samosprávy) zverejnené potrebné komunitné plány na svojich 

webových stránkach, postačí odkaz na hypertextové prepojenie (link). Pokiaľ informácie 

zverejnené nie sú, je nevyhnutné komunitný plán (relevantné časti komunitného plánu) 

predložiť ako prílohu. 

[11:11] otázka 108 

Môže byť indikatívna výška rozpočtu vyššia ako orientačná suma výdavkov na 1 miesto  podľa 

výzvy?  

Áno. 

 

[11:12] otázka 108  

Môžeme v rámci rekonštrukcie alebo renovácie okrem energeticky úsporných úprav realizovať 

aj zriadenie izolačných izieb, modifikovať súčasné 4 lôžkové izby na menšie presunutím 

administratívnych priestorov do novovybudovaného podkrovia v rámci toho istého objektu pri 

tomto projekte pri nezmenenej kapacite ?  

Pravdepodobne áno, ak v rámci projektu budete vedieť dodržať stanovenú kapacitu pre 

konkrétnu sociálnu službu. Je potrebné to podrobnejšie popísať v projektovom zámere. 

 

[11:15] otázka 109 

Prosíme o intervencie MPSVaR v otázke zazmluvnenia novovybudovaných kapacít už teraz, 

pretože vzhľadom na naše skúsenosti s prolongovaným navýšením ošetrov. paušálu sa dajú 

očakávať prolongácie a komplikácie v jednaní so ZP, ak nebudú mať na daný účel poskytnuté 

prostriedky zo ŠR.  

MPSVR SR bude do toho vstupovať a snažiť sa o intervenciu kvôli zazmluvneniu. 

 

[11:16] otázka 110 

V prípade, že stále nemáme vyjadrenie k schváleniu/neschváleniu  k projektu budovania 

nových kapacít (podaný v 12/2021 v IROP), môžeme predložiť projektový zámer na budovanie 

kapacít tu istú parcelu ? Mame k dispozícii zmluvu o budúcej kúpnej zmluve. Do výzvy na 

ŽoPPM by sme išli iba v prípade, ak nebudeme úspešní v IROP a budeme mat správu k PZ. 

Ďakujeme.  

Áno, môžete predložiť projektový zámer. 

 

[11:20] otázka 111 

Pri hodnotení v žiadosti o NFP sa bude posudzovať aj výška celkových nákladov?(v prípade 

viac žiadosti ako je možné uspokojiť) Zo skúsenosti z IROP bolo možné vidieť pri 12 lôžkových 

zariadeniach aj rozdiel 50% v požadovaných výdavkoch.  

Nie je možné Plán obnovy porovnávať s IROP, nakoľko prostriedky v rámci IROP boli 

poskytované z iného fondu, kde boli stanovené iné pravidlá pre oprávnené výdavky. 

 

[11:28] otázka 112 

Dobrý deň, sme DSS ambulantná forma pre deti a mladých dospelých s počtom 25 klientov, je 

možná rekonštrukcia strechy (havarijný stav)? Ďakujem 
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Ak by išlo iba o strechu, nie. Bude potrebné splniť cieľ úspory primárnej spotreby energie 

o minimálne 30%, čo pravdepodobne len týmto opatrením nesplníte. 

 

[11:29] otázka 113 

Ak budeme rekonštruovať nevyužívanú budovu, ako vyčíslime úsporu energie, keď aktuálnu 

spotrebu nevieme určiť  

Je postačujúce to v projektovom zámere popísať.   

Splnenie požiadavky dosiahnutie úspory primárnej energie aspoň na úrovni 30 % bude 

preukázané pri predložení žiadosti o peňažné prostriedky mechanizmu výpočtovo 

určenou hodnotou spotreby 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.15 a výpočtovo určenou hodnotou  spotreby 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 rámci projektového energetického hodnotenia musí výpočet obsahovať energetické 

hodnotenie existujúceho stavu budovy pred uskutočnením projektu obnovy v súlade s 

vyhláškou č. 364/2012 Z. z. Odporúčame žiadateľovi vopred konzultovať možnosť 

splnenia tejto podmienky pri predložení žiadosti o peňažné prostriedky mechanizmu 

s organizáciou, ktorá realizuje energetické hodnotenie. 

 

[11:29] otázka 114 

Dobý deň, 

Zariadenie plánuje postaviť 2 objekty. Na jeden má stavebné povolenie na základe projektu 

mimo katalóg arch štúdií. Druhý chce realizovať z katalógu. V žiadosti, časti „Plánovaný 

spôsob realizácie projektu“ ale nie je možné kombinovať projekty z a mimo katalógu. Ako túto 

skutočnosť zariadenie uvedie v žiadosti? Ďakujem za odpoveď. V tej časti je možnosť výberu, 

ktorý pustí iba jednu voľbu. 

Po overení informujeme, že predmetný formulár bol opravený a je dostupný na tomto 

odkaze: Zmena výzvy - MPSVR SR   

 

[11:29] otázka 115 

Súlad s komunitným plánom obce resp. s inou stratégiou j - stačí len opísať alebo je nutné aj 

vyžiadať od kompetentného orgánu potvrdenie?  

Ak majú územné jednotky (samosprávy) zverejnené potrebné komunitné plány na svojich 

webových stránkach, postačí odkaz na hypertextové prepojenie (link). Pokiaľ informácie 

zverejnené nie sú, je nevyhnutné komunitný plán (relevantné časti komunitného plánu) 

predložiť ako prílohu. 

[11:31] otázka 116 

Môžeme ako nezisková organizácia kúpiť byt pre PB ?  

Nie, kúpa bytu nie je oprávnený výdavok.  

 

[11:32] otázka 117 

https://www.mpsvr.sk/sk/uvodna-stranka/plan-obnovy-odolnosti/vyzva-predkladanie-projektovych-zamerov/zmena-vyzvy/
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Pri posudzovaní žiadosti o NFP sa bude prihliadať pri hodnotení aj na výšku výdavkov? Napr. 

žiadatelia ktorí na 12 lôžkové zariadenia majú výdavky 500 tis. eur a žiadatelia, ktorí majú 

výdavky 800 tis. EUR. 

Nie, pri posudzovaní projektových zámerov sa nebude prihliadať na stanovenú výšku 

plánovaného rozpočtu. Rozpočet nebude predmetom odborného posudzovania. 

 

 


