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Opatrenie 6.4 (PRV) 

FO a PO, mikropodniky a malé podniky 

  



MAS SKALA, o.z. 
   

082 33 Chminianska Nová Ves 32 

________________________________________________________________ 

. 

___________________________________________________________________________________ 
IČO: 42344735                                                                                                                               DIČ: 2024094215 

Fokusová oblasť PRV:  6A) Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých 

podnikov, ako aj vytvárania pracovných miest 

 

Podopatrenie 6.4: Podpora na investície do vytvárania a rozvoja 

nepoľnohospodárskych činností 
 

C: Podpora investícií do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností 

 

Popis oprávnenej aktivity/činnosti: 

- Oblasť 1: činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou 

zamerané na vytváranie podmienok pre rekreačné a relaxačné činnosti, vrátane 

vytvárania podmienok na poskytovanie vzdelávania a vytvorenie konferenčných 

priestorov. V rámci danej činnosti je oprávnená výstavba ubytovacích zariadení, 

rekonštrukcia a modernizácia existujúcich ubytovacích zariadení, ako aj nevyužívaných 

objektov na ubytovacie zariadenie, a to s kapacitou od 5 do 30 lôžok, len v nadväznosti 

na investície do rozvoja rekreačných a relaxačných činností. V prípade 

obhospodarovateľov lesa je činnosť 1 oprávnená s výnimkou budovania a obnovy 

občianskej a poznávacej infraštruktúry (náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, 

odpočívadlá, pozorovateľne, mostíky, turistické značenie, mapové panely, informačné 

tabule, turistické útulne, ohniská, odpadkové koše, vyhliadkové veže, lanové dráhy, 

schody, rebríky, chodníky, objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie – mokrade, 

malé vodné plochy, ukážkové lesné biotopy). 

o hmotné a nehmotné aktíva spojené s vidieckym cestovným ruchom a 

agroturistikou (oblasť 1) – v rámci danej činnosti je oprávnené obstaranie a 

výstavba nových alebo rekonštrukcia alebo modernizácia priestorov a areálov 

na daný účel alebo predmet projektu, vrátane vnútorného vybavenia, nákupu 

technológií, strojov, zariadení a pod., v nadväznosti na založenie nového 

podniku, rozšírenie kapacity existujúceho podniku alebo diverzifikáciu činnosti 

podniku na produkty alebo služby, ktoré predtým neboli predmetom jeho 

činnosti 
- Oblasť 2: činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, seniori a 

občania so zníženou schopnosťou pohybu. V rámci danej oblasti je možné sa zamerať 

aj na terapie (hipoterapia, animoterapia), lesnú pedagogiku a pod., ktoré prispievajú 

k rekonvalescencii, lepšiemu začleneniu do spoločenského života, zvýšeniu motoriky 

cieľovej skupiny. 

o hmotné a nehmotné aktíva spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: 

deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu (oblasť 2) – v rámci 

danej činnosti je oprávnené obstaranie a výstavba nových alebo rekonštrukcia 

alebo modernizácia priestorov a areálov na daný účel alebo predmet projektu, 

na vykonávanie činností alebo poskytovanie služieb spojených s danou cieľovou 

skupinou, vrátane vnútorného vybavenia, nákupu zariadení a pod. v nadväznosti 

na založenie nového podniku, rozšírenie kapacity existujúceho podniku alebo 

diverzifikáciu činnosti podniku na produkty alebo služby, ktoré predtým neboli 

predmetom jeho činnosti 
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*Za počiatočnú investíciu sa považuje (v rámci zamerania projektu pri dodržaní podmienok 

uvedených v časti “oprávnené  projekty”) investícia do hmotných a nehmotných aktív, ktorá sa týka 

založenia nového podniku, rozšírenia kapacity existujúceho podniku, diverzifikácie výroby podniku na 

produkty alebo služby, ktoré sa predtým v podniku nevyrábali alebo neposkytovali: 

• začatie vykonávania činností, ktoré pred dátumom vyhlásenia výzvy nemal uvedené ako 

predmet činnosti v oprávnení podnikať (napr. nemal ich zapísané v obchodnom registri, t.j. 

nemal zapísané napr. služby ubytovania a projekt rieši investíciu do ubytovacieho zariadenia) 

alebo 

• začatie poskytovania služieb, ktoré predtým neposkytoval (napr. poskytoval ubytovacie služby, 

ale neposkytoval služby wellness a predmetom projektu sú sauny) alebo  

• začatie produkcie výrobkov, ktoré predtým neboli predmetom jeho činnosti (napr. vyrábal 

hliníkové okná a teraz diverzifikoval výrobu aj na plastové okná a predmet projektu je nákup 

stojov na túto výrobu ).  

 

Oprávnené výdavky na:  

• výstavbu, obstaranie (vrátane leasingu) alebo rozšírenie kapacity nehnuteľného majetku 

vrátane prípravy staveniska, terénnych úprav a úpravy okolia a vrátane vnútorného vybavenia; 

u obstarania nehnuteľného majetku (okrem nezastavaného a zastavaného pozemku ) najviac 

za sumu nepresahujúcu 30 % celkových oprávnených výdavkov na príslušnú operáciu zistenú 

znaleckým posudkom,  

• kúpu nezastavaného a zastavaného pozemku za sumu nepresahujúcu 10 % celkových 

oprávnených výdavkov na príslušnú operáciu zistenú znaleckým posudkom, 

• obstaranie nových strojov a zariadení vrátane leasingu do výšky ich trhovej hodnoty o 

nehmotné investície - len obstaranie alebo vývoj počítačového softvéru,  

• za oprávnené vnútorné vybavenie nehnuteľného majetku sa pre potreby tejto výzvy pokladajú 

len elektrospotrebiče, prístroje a technológie (napr. sauna, zariadenie posilňovne) súvisiace s 

cieľom projektu. Pokiaľ nie sú súčasťou stavby musí ísť o majetok zaradený do dlhodobého 

hmotného majetku ( t.j. samostatné hnuteľné veci, alebo súbory hnuteľných vecí so 

samostatným technicko-ekonomickým určením s obstarávacou cenou nad 1700 EUR resp. s 

cenou pod 1700 EUR, pokiaľ doba ich použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok), 

• za oprávnené stroje sa pre potreby tejto výzvy pokladajú len stroje slúžiace na výrobu alebo 

poskytovanie služieb v súlade s cieľom projektu, pričom v oblasti 1 maximálne spolu do 30 % 

oprávnených výdavkov projektu, 

• za oprávnené zariadenia sa pre všetky oblasti pre potreby tejto výzvy považujú všetky výrobné 

a obslužné zariadenia a technológie súvisiace s oprávneným predmetom projektu, 

• za oprávnené výdavky sa považujú aj výdavky súvisiace s úpravou okolia vrátane zelenej 

infraštruktúry – stromy, kríky a pod ak sú súčasťou stavebnej investície max do výšky 5 % z 

oprávnených výdavkov projektu, 

• za oprávnené výdavky v súvislosti s oblasťou 1 a 2 sa považujú aj výdavky súvisiace 

poskytovaním stravovacích a reštauračných služieb. V rámci oblasti 1 len do výšky 30 % 

oprávnených výdavkov projektu. V oblasti 2 výhradne na účel a pre cieľovú skupinu. 

- Výdavky spojené s lízingom hmotných aktív možno zohľadniť za týchto podmienok: 

• v prípade pozemkov a budov musí prenájom pokračovať najmenej 3 roky a v prípade veľkých 

podnikov najmenej 5 rokov, po očakávanom dátume ukončenia projektu;  

• v prípade zariadenia a strojov musí mať prenájom formu finančného lízingu a musí zahŕňať 

záväzok pre príjemcu pomoci odkúpiť tieto aktíva po uplynutí doby prenájmu. 

 

Oprávnení prijímatelia: 

- fyzické a právnické osoby na území MAS 
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- mikropodniky a malé podniky vo vidieckych oblastiach 

 

Podmienky poskytnutia príspevku: 

- prílohy v závislosti od činností/oblastí 

- splnenie podmienok uvedené vo výzve (napr. nebyť dlžníkom na daniach, dlžníkom 

poistného na zdravotnom poistení, na sociálnom poistení, nie je vedené konkurzné 

konanie, nie je podnikom v ťažkostiach...) 

- osvedčenie, že žiadateľ vykonáva činnosť ako samostatne hospodáriaci roľník 

(príslušný obecný úrad) 

- výpis z registra pozemkových spoločenstiev vedeného príslušným obvodným lesným 

úradom 

- povinnosť byť registrovaný v registri partnerov verejného sektora, ak sa na žiadateľa 

táto povinnosť vzťahuje 

- projektová dokumentácia s rozpočtom (nepredkladá sa v prípade investícií do strojov) 

- zmluva o vedení bankového účtu žiadateľa 

- posúdenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie 

- doklad preukazujúci vlastnícky alebo iný právny vzťah (list vlastníctva, nájomná 

zmluva, kópia katastrálnej mapy, ohlásenie stavebnému úradu, stavebné povolenie...) 

– pretrvávajúci najmenej 5 rokov po predložení ŽoNFP 

- dokumentácia k verejnému obstarávaniu (ku dňu predloženia ŽoNFP povinný mať 

ukončené VO) – začaté najskôr dňom 19.04.2016 a vynaložené až po predložení 

ŽoNFP na MAS 

o  sociálny aspekt pri VO - vzťahuje sa na všetky výdavky okrem všeobecných 

výdavkov na prípravné práce 

o  zmluvy podpisovať len so subjektami, ktoré sú registrované v registri 

partnerov verejného sektora, ak majú túto povinnosť 

- realizáciou projektu sa žiadateľ zaviaže zvýšiť počet pracovných miest súvisiacich 

s projektom a to najneskôr do 6 mesiacov od doby realizácie investície (pracovné 

miesto na celý úväzok (40-hodinový pracovný týždeň) alebo na čiastočný úväzok 

(min. 20-hodinový týždenný úväzok) resp. sezónne zamestnanie (min. na 1 kalendárny 

mesiac)) 

o  pracovné miesto nebude hradené z príspevku, žiadateľ musí mzdy financovať 

sám príp. môže využiť iný fond napr. ESF 

o Preukazuje sa Potvrdením zo sociálnej poisťovne o zaplatení odvodov a 

Zmluvou s novým pracovníkom s vyznačením „PRV – CLLD“ (preukazuje sa 

po 6 mesiacoch odo dňa predloženia záverečnej ŽoP) 

o Pracovné miesto musí byť s udržateľnosťou minimálne 2 roky. Udržateľnosť 

projektu v prípade operácií zložených z investície do infraštruktúry alebo 

investície do výroby sa musí zabezpečiť počas doby do 5 rokov od záverečnej 

platby poskytnutej prijímateľovi, alebo prípadne v období stanovenom 

v pravidlách o štátnej pomoci v prípade nasledujúcich skutočností: 

i. skončenia alebo premiestnenia výrobnej činnosti mimo oblasti 

programu, 

ii. zmeny vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje firme alebo 

orgánu verejnej moci neoprávnené zvýhodnenie,  
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iii. podstatnej zmeny, ktorá ovplyvňuje jej povahu, ciele alebo podmienky 

realizácie, čo by spôsobilo narušenie jej pôvodných cieľov.  

Uvedená lehota sa môže skrátiť na tri roky od záverečnej ŽoP 

poskytnutej prijímateľovi v prípadoch súvisiacich so zachovaním 

investícií alebo pracovných miest vytvorených MSP. 

 

Intenzita pomoci: 55% 

Základná alokácia pre opatrenie 6.4: 117 000 EUR 

Počet vytvorených pracovných miest: min. 1 

 

117 000,00 EUR / 3 = 39 000,00 EUR → max. NFP na 1 projekt 
 

Hodnotiace (bodovacie) kritériá 

 

Oblasť 1: Činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou 

 
P. č. Kritérium Body Poznámka 

1. Projekt súvisí aj s ekonomickým 

rozvojom alebo projekt kombinuje 

viacero akcií vytvárajúcich 

konkrétne podmienky pre 

ekonomický rozvoj vidieckych obcí 

(t. z. napr., že podporené investície 

budú mať pozitívny vplyv na 

zamestnanosť, rozvoj podnikania a 

pod.), za predpokladu súladu 

ekonomického rozvoja s ochranou 

životného prostredia a racionálneho 

využitia prírodných zdrojov 

 

 

10 

 

Žiadateľ uvedené popíše v 

projekte realizácie. 

2. 

Realizáciou projektu sa žiadateľ 

zaviaže zvýšiť počet pracovných 

miest  súvisiacich s projektom 

minimálne o 1 zamestnanca 

minimálne na 2 roky  a to najneskôr 

do 6 mesiacov od doby realizácie 

investície 

 

13 

 Vykazujú sa miesta súvisiace so 

samotnou realizáciou projektu nie 

celkové miesta v podniku. Za 

počiatočný stav sa berie stav pred 

investíciou.  Žiadateľ musí 

preukázateľne označovať 

uvedené miesta označením 

miesto PRV. Berie sa pracovné 

miesto na celý úväzok. V prípade 

čiastočných úväzkov resp. 

sezónnych zamestnancov sa 

metodika posudzovania uvedie vo 

výzve. Miesto sa musí vytvoriť 
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najneskôr do 6 mesiacov od 

realizácie investície ( odo dňa 

predloženia ŽoP)   

3. 

Deklarované oprávnené výdavky 

žiadateľom  v súvislosti s projektom 

sú: 

a) menej ako 70 000 EUR vrátane 

b) viac ako 70 000 EUR        

 

 

19 

16 

 

 

Maximálny počet bodov je 19. 

4. Súčasťou investície v projekte je 

ubytovacie zariadenie s nižšou 

kapacitou ako 15 lôžok alebo projekt 

zahŕňa aspoň 50 % oprávnených 

výdavkov len na doplnkové služby 

spojené s cestovným ruchom. 

 

5 

Žiadateľ deklaruje uvedený 

pomer rozpočtom a popisom 

v Projekte realizácie. 

5. Súčasťou projektu (oprávnených 

výdavkov) je aj vybudovanie zelenej 

infraštruktúry (zeleň, úprava okolia, 

výsadba stromov) alebo projekt rieši 

aj uľahčenie prístupu 

marginalizovaných skupín 

 

8 

Žiadateľ deklaruje rozpočtom 

a popisom v Projekte realizácie. 

6. Žiadateľ nemal schválený projekt v 

rámci opatrenia 3.1 PRV 2007-2013 

resp. podopatrenia 6.4 PRV 2014-

2020 v súvislosti s vidieckym 

cestovným ruchom a agroturistikou 

 

5 

Žiadateľ uvedené popíše v 

projekte realizácie. 

7. Hodnotenie kvality projektu – 

kvalitatívne hodnotenie 

a) vhodnosť, účelnosť 

a komplexnosť projektu 

b) spôsob realizácie projektu 

c) rozpočet a nákladová efektívnosť 

d) administratívna, odborná 

a technická kapacita 

e) udržateľnosť projektu 

max 

40 

Spolu maximálne 40. 

Na základe Projektu realizácie 

bude hodnotená kvalita 

predloženého projektu (pozri 

tabuľku nižšie). 

 

Oblasť 2: Činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, 

seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu a spracovanie a uvádzanie na 

trh produktov, ktorých výstup spracovania nespadá do prílohy I ZFEÚ 
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P. č. Kritérium Body Poznámka 

1. Projekt súvisí aj s 

ekonomickým rozvojom alebo 

projekt kombinuje viacero 

akcií vytvárajúcich konkrétne 

podmienky pre ekonomický 

rozvoj vidieckych obcí (t. z. 

napr., že podporené investície 

budú mať pozitívny vplyv na 

zamestnanosť, rozvoj 

podnikania a pod.), za 

predpokladu súladu 

ekonomického rozvoja s 

ochranou životného prostredia 

a racionálneho využitia 

prírodných zdrojov 

 

 

13 

 

Žiadateľ uvedené popíše v projekte 

realizácie. 

2. 

Realizáciou projektu sa 

žiadateľ zaviaže zvýšiť počet 

pracovných miest  súvisiacich 

s projektom minimálne o 1 

zamestnanca minimálne na 2 

roky  a to najneskôr do 6 

mesiacov od doby realizácie 

investície 

 

 

15 

 Vykazujú sa miesta súvisiace so 

samotnou realizáciou projektu nie 

celkové miesta v podniku. Za 

počiatočný stav sa berie stav pred 

investíciou.  Žiadateľ musí 

preukázateľne označovať uvedené 

miesta označením miesto PRV. Berie 

sa pracovné miesto na celý úväzok. 

V prípade čiastočných úväzkov resp. 

sezónnych zamestnancov sa metodika 

posudzovania uvedie vo výzve. Miesto 

sa musí vytvoriť najneskôr do 6 

mesiacov od realizácie investície ( odo 

dňa predloženia ŽoP)   

3. 
Deklarované oprávnené 

výdavky žiadateľom  v 

súvislosti s projektom sú: 

a) menej ako 70 000 EUR 

vrátane 

b) viac ako 70 000 EUR        

 

 

19 

16 

 

 

Maximálny počet bodov je 19. 

4. Súčasťou projektu 

(oprávnených výdavkov) je aj 

vybudovanie zelenej 

 
Žiadateľ deklaruje rozpočtom 

a popisom v Projekte realizácie. 
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infraštruktúry (zeleň, úprava 

okolia, výsadba stromov) alebo 

projekt rieši aj uľahčenie 

prístupu marginalizovaných 

skupín 

8 

 

5. Žiadateľ nemal schválený 

projekt v rámci opatrenia 3.1 

PRV 2007-2013 resp. 

podopatrenia 6.4 PRV 2014-

2020.  

 

5 

Žiadateľ uvedené popíše v projekte 

realizácie. 

6. Hodnotenie kvality projektu – 

kvalitatívne hodnotenie 

a) vhodnosť, účelnosť 

a komplexnosť projektu 

b) spôsob realizácie projektu 

c) rozpočet a nákladová 

efektívnosť 

d) administratívna, odborná 

a technická kapacita 

e) udržateľnosť projektu 

max 

40 

Spolu maximálne 40 bodov. 

Na základe Projektu realizácie bude 

hodnotená kvalita predloženého 

projektu (pozri tabuľku nižšie). 

 

Maximálny počet bodov 100 je pri uplatnení jednotlivých oblastí 1 – 7. 

Minimálna hranica požadovaných bodov je 65. 

Oznamovacia povinnosť platí pre žiadateľa (prijímateľa) o zvýšení počtu pracovných miest  

súvisiacich s projektom minimálne o 1 zamestnanca minimálne na 2 roky  a to najneskôr do 6 

mesiacov od doby realizácie investície a bude zakotvená v zmluve o poskytnutí NFP. 

 

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 
 

- žiadateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných 
prác a poskytnutie služieb potrebných pre realizáciu aktivít projektu v súlade so zákonom o verejnom 
obstarávaní, a podľa ďalších riadiacich a metodických dokumentov vydaných RO, ako aj v zmysle 
metodických pokynov CKO k verejnému obstarávaniu 
  - VO MÁ UVÁDZAŤ INFORMÁCIE O FINANCOVANÍ PROJEKTU CEZ MAS Z PRV SR 2014-2020 a IROP 
  - VO MUSÍ UPLATŇOVAŤ SOCIÁLNY ASPEKT 
  - VÝDAVKY PROJEKTU ŽIADANÉ V ŽONFP MUSIA BYŤ UHRADENÉ AŽ PO PREDLOŽENÍ ŽONFP NA 
MAS. 
- v prípade, ak žiadateľ ukončil proces VO pred predložením ŽoNFP, je oprávnený preukázať 
hospodárnosť predmetných výdavkov na základe výsledku zrealizovaného VO. V takom prípade 
žiadateľ stanoví v rozpočte ŽoNFP výšku oprávnených výdavkov v zmysle ukončeného verejného 
obstarávania podľa zákona o VO. 
- žiadateľ je povinný mať ku dňu predloženia ŽoNFP ukončené verejné obstarávanie; neoprávnené 
výdavky sú tie, pri ktorých bolo verejné obstarávanie začaté pred dňom 19.04.2016 
- žiadatelia môžu realizovať projekt aj pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí NFP, znášajú však riziko, 

že projekt na financovanie z PRV SR 2014-2020 nebude schválený; Prijímateľ môže uzavrieť zmluvu s 



MAS SKALA, o.z. 
   

082 33 Chminianska Nová Ves 32 

________________________________________________________________ 

. 

___________________________________________________________________________________ 
IČO: 42344735                                                                                                                               DIČ: 2024094215 

vybraným uchádzačom a začať realizovať projekt aj pred kontrolou obstarávania /schválenia ŽoNFP zo 

strany poskytovateľa, s rizikom, že mu môžu byť finančné prostriedky krátené alebo obstarávanie 

z titulu nedodržania postupu podľa tohto usmernenia nebude schválené.  

- Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvy alebo rámcové dohody s uchádzačmi tovarov, stavebných prác 

a služieb výlučne v písomnej forme. Tieto zmluvy musia obsahovať ustanovenie: „Oprávnení 

zamestnanci poskytovateľa, MPRV SR, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby v súlade 

s právnymi predpismi SR a EÚ môžu vykonávať voči uchádzačovi kontrolu/audit obchodných 

dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky a uchádzač je povinný poskytnúť 

súčinnosť v plnej miere.“ Okrem uvedeného musia tieto zmluvy obsahovať sankciu za nedodržanie 

termínu plnenia zmluvy na dodávku stavebných prác, tovarov a služieb, pričom prijímateľ je povinný 

túto sankciu voči uchádzačovi uplatniť a vymáhať. Uvedenú skutočnosť je povinný na písomné 

vyžiadanie poskytovateľa preukázať.  

- Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo 

uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona 

č. 315/2016 Z.z. a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Tento zákaz sa nevzťahuje na 

rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú 

fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb. 

Upresnenie sociálneho aspektu vo VO. 
 
Toto ustanovenie je opísané v hlavnom dokumente PRV SR 2014-2020 v časti 8.2.6.7, "Iné dôležité 
poznámky významné na pochopenie a vykonávanie opatrenia": 
 
V nadväznosti na ustanovenia kapitoly 3.1.5 Partnerskej dohody SR na roky 2014-2020 bude v rámci 
realizovaných operácií opatrenia č. 7 (podopatrenia 7.2 a 7.4) uplatňovaný sociálny aspekt pri VO. T. z. 
pre obstarávateľov bude povinnosť určiť doložku zákazky týkajúcu sa sociálneho aspektu vo VO, ktorá 
stanoví dodatočné špecifické podmienky zo strany obstarávateľa pre uchádzača. 
Verejné obstarávanie uplatňujúce sociálny aspekt predstavuje operácie obstarávania, ktoré 
zohľadňujú jedno alebo viac sociálnych hľadísk:  
napr. pracovné príležitosti, dôstojná práca, dodržiavanie sociálnych a pracovných práv, sociálne 
začleňovanie a pod. Pre obstarávanie môžu byť relevantné napr. nasledujúce sociálne hľadiská: 
• podpora zamestnanosti mladých ľudí; 
• podpora vyváženého zastúpenia mužov a  žien; 
• podpora pracovných príležitostí pre dlhodobo nezamestnané osoby a starších pracovníkov; 
• politika rozmanitosti a pracovné príležitosti pre osoby zo znevýhodnených skupín (napríklad 
migrujúci pracovníci, etnické menšiny, náboženské menšiny, osoby s nízkym dosiahnutým vzdelaním 
atď.); 
• podpora pracovných príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím aj prostredníctvom 
začleňujúceho a dostupného pracovného prostredia; 
Pokiaľ ide o inklúziu marginalizovaných rómskych komunít, v tejto súvislosti sa bude v podmienkach SR 
uplatňovať sociálny aspekt pri VO vo vzťahu k projektom realizovaných v obciach, ktoré sú 
identifikované v Atlase rómskych komunít 2013. T. z. obce z atlasu rómskych komunít budú mať pri VO 
povinnosť uplatniť sociálne hľadisko týkajúce sa inklúzie MRK. 
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Ďalšie potrebné informácie vzťahujúce sa k opatreniu budú uvedené v príslušných príručkách a 
výzvach. 
Info: Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, 

stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020 

Register partnerov verejného sektora 

Žiadateľ, na ktorého sa vzťahuje povinnosť registrácie v registri partnerov verejného sektora, musí byť 

zapísaný v registri podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Podmienka sa nevzťahuje: 

- Na obec ako subjekt verejnej správy 

- Na subjekty podľa § 2 ods. 2 až 4 zákona o registri partnerov VS: 

o (2) Partnerom verejného sektora podľa odseku 1 písm. a) prvého, tretieho, štvrtého, 

šiesteho a siedmeho bodu nie je ten, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné 

prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000 eur alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250 

000 eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie; to neplatí, ak výšku štátnej 

pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do registra určiť. 

o (3) Partnerom verejného sektora podľa odseku 1 písm. a) druhého a šiesteho bodu nie 

je ten, kto má jednorazovo nadobudnúť majetok, práva k majetku alebo iné majetkové 

práva, ktorých všeobecná hodnota úhrnne neprevyšuje sumu 100 000 eur. 

o (4) Partnerom verejného sektora nie je ani  

▪ a) osoba, ktorá prevažne pôsobí v neziskovom sektore; to neplatí, ak dodáva 

tovary alebo služby podľa zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy 

podľa osobitného predpisu2) s cieľom dosiahnuť zisk alebo nadobúda 

majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, ktorých všeobecná 

hodnota úhrnne prevyšuje sumu podľa odseku 3, 

▪ b) banka a pobočka zahraničnej banky, ak prijíma finančné prostriedky zo 

štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu, z rozpočtu verejnoprávnej 

inštitúcie, z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššieho územného celku, od právnickej 

osoby zriadenej zákonom, od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej 

časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou 

osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším 

územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej 

štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom 

vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo 

kontrolného orgánu, alebo od zdravotnej poisťovne na účely splnenia záväzku 

z úveru alebo pôžičky,  

▪ c) osoba, ktorá prijíma plnenie od zastupiteľského úradu Slovenskej republiky 

v zahraničí za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo 

poskytnutie služby alebo plnenie v rámci rozvojovej spoluprácu alebo 

medzinárodnej humanitárnej pomoci, 
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Zápis do registra partnerov VS môžu dotknuté osoby uskutočniť len prostredníctvom oprávnenej 

osoby, ktorou môže byť napr. advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor či daňový 

poradca so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky. 

Bez zápisu do registra partnerov VS sa nemôžu dotknuté osoby zúčastňovať na verejnom obstarávaní, 

môžu prísť o dotácie z fondov EÚ a peniaze od štátu.  

Kto je partnerom verejného sektora? 

1) Na účely tohto zákona sa rozumie  

a) partnerom verejného sektora, ak v odsekoch 2 až 4 nie je ustanovené inak, fyzická osoba alebo 

právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy a   

1. ktorá prijíma finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho účelového 

fondu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššieho územného celku, 

z európskych štrukturálnych a investičných fondov, od právnickej osoby zriadenej zákonom, od 

právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným 

celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším 

územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný 

celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej 

riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, od zdravotnej poisťovne alebo prijíma štátnu pomoc 

alebo investičnú pomoc,  

2. ktorá prijíma plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové 

práva štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku, právnickej osoby zriadenej 

zákonom alebo od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, 

vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, 

obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, 

obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako 

polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, alebo od zdravotnej poisťovne,  

3. ktorá uzatvára zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa osobitného 

predpisu, 

4. ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má so zdravotnou poisťovňou 

uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,  

5. ktorá sa povinne zapisuje do registra podľa osobitného predpisu, 

6. na ktorú bola postúpená alebo inak nadobudla pohľadávku voči štátu, štátnemu fondu, 

verejnoprávnej inštitúcii, obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej zákonom 

alebo  

7. ktorá priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb dodáva osobám podľa prvého až piateho 

bodu tovary alebo služby alebo nadobúda od nich majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva 

a súčasne vie alebo má vedieť, že ňou poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok, práva 

k majetku alebo iné majetkové práva súvisia so zmluvou 

b)oprávnenou osobou advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový poradca, 

ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ktorí sa na základe písomnej 

dohody zaviazali plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora,  
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c) konečným užívateľom výhod fyzická osoba podľa osobitného predpisu,  

d) zmluvou zmluva alebo iný právny úkon, na základe ktorého partner verejného sektora prijíma 

finančné prostriedky podľa písmena a) prvého bodu alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo 

iné majetkové práva podľa písmena a) druhého bodu. 

Info: Zákon 315 o registri partnerov verejného sektora 

Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie 

Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie na účely tohto zákona je uchádzač 

o zamestnanie, ktorý je 

a) občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú 

prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia 

nemal pravidelne platené zamestnanie (ďalej len „absolvent školy“), 

b) občan starší ako 50 rokov veku, 

c) občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich 

mesiacov (ďalej len „dlhodobo nezamestnaný občan“), 

d) občan, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie podľa osobitného 

predpisu, 

e) občan, ktorý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred zaradením do 

evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie, 

f) štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl alebo ktorému bola poskytnutá 

doplnková ochrana, 

g) občan, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou osobou odkázanou na jeho 

starostlivosť alebo s viacerými osobami odkázanými na jeho starostlivosť alebo starajúca sa 

aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky, 

h) občan so zdravotným postihnutím. 

Pravidelne platené zamestnanie na účely tohto zákona je zamestnanie, ktoré trvalo najmenej 

šesť po sebe nasledujúcich mesiacov. 

Viac informácií súvisiacich s touto agendou nájdete aj na webovom sídle Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny. 
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http://www.upsvar.sk/rs/urad-prace-socialnych-veci-a-rodiny/klienti-sluzieb-zamestnanosti/znevyhodneny-uchadzac-o-zamestnanie.html?page_id=269862

