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Opatrenie 7.2 (PRV) 

Obce/združenia obcí 
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Fokusová oblasť PRV:  6B) Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach 

 

Podopatrenie 7.2: Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania 

všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných 

zdrojov a úspor energie  

 

Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr 

malých rozmerov 

 

Popis oprávnenej aktivity/činnosti: 

- Aktivita 1: výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, 

chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok, V prípade investícií do 

miestnych komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, 

že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže zlepšiť 

prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp. budú 

prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho 

cestovného ruchu a pod.) Investícia do miestnych komunikácii musí mať jasné 

odôvodnenie príspevku k miestnemu rozvoju, zrekonštruovaná alebo postavená 

komunikácia musí spĺňať deklarovaný účel (napojenie na inú cestu, spojenie bodu 

A s bodom B, a pod.). 

- Aktivita 2: výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, 

alebo čistiarne odpadových vôd 

- Aktivita 3: zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, 

parkov a pod.  

- Aktivita 4: výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie 

existujúcich obecných studní   

 

Oprávnené výdavky na:  

1. Výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s podporovanými činnosťami 

v rámci tohto podopatrenia, vrátane výdavkov na začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry – 

náklady na následné "ozelenenie" objektov a ich začlenenie do zelenej infraštruktúry obce. 

2. Súvisiace všeobecné náklady súvisiace s výdavkami uvedenými v bode 1 ako sú poplatky 

architektom, inžinierom a konzultantom, poplatky za poradenstvo v oblasti environmentálnej 

a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti (výdavky na prípravné práce). 

Tieto výdavky sú oprávnené max. do 15 % z výšky oprávneného projektu. Výdavky na 

prípravné práce mohli byť vynaložené aj pred predložením ŽoNFP na MAS. Štúdie 

uskutočniteľnosti zostávajú oprávnenými aj v prípade, ak sa na základe ich výsledkov 

nebudú realizovať žiadne výdavky uvedené v písm. a) a b): 

a) výstavba, obstaranie (vrátane leasingu) alebo zlepšenie nehnuteľného majetku;  

b) kúpa alebo kúpa na leasing nových strojov a zariadení, ako i strojov a zariadení z "druhej 

ruky".  

3. Výdavky vzniknuté a zaplatené od podania ŽoNFP na základe výzvy na predkladanie  

ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená príslušnou MAS s 

výnimkou všeobecných nákladov vymedzených v článku 45 ods. 2 písm. c) uvedeného 

nariadenia, kde  sa za oprávnené budú považovať vzniknuté  a zaplatené oprávnené 
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výdavky pred podaním ŽoNFP na základe výzvy na predkladanie  ŽoNFP v rámci 

implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená príslušnou MAS, a to od 19. apríla 2016.  

4. Splnenie podmienok poskytnutia príspevku vyplývajúcich z osobitných predpisov a  

všeobecné podmienky poskytnutia príspevku pre podopatreni 7.2 

5. Nehmotné investície ako obstaranie alebo vývoj počítačového softvéru, získanie patentov, 

licencií, autorských práv a obchodných značiek. 

 

Oprávnení prijímatelia: 

- obce z územia príslušnej MAS 

- občianske združenia 

- združenia obcí s právnou subjektivitou z územia príslušnej MAS 

 

Podmienky poskytnutia príspevku: 

- prílohy v závislosti od činností/oblastí/aktivít 

- stanovy združenia s vyznačením dňa registrácie Ministerstvom vnútra SR 

- v prípade združení obcí – Zmluva o spolupráci 

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

táto povinnosť vzťahuje – na obce sa nevzťahuje! 

- projektová dokumentácia s rozpočtom 

- stavebné povolenie/ohlásenie stavebnému úradu 

- katastrálna mapa s vyznačením nehnuteľností  

- 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 

 

Intenzita pomoci: 100% 

Základná alokácia pre opatrenie 7.2: 135 400,00 EUR 

Počet obyv., ktorí majú prospech zo zlepšenia infraštruktúry: 2 500  

 

135 400,00 EUR / 5 = 27 080 EUR → max. NFP na 1 projekt 
 

Hodnotiace (bodovacie) kritériá 

 
 

P. 

č. 

Kritérium Body Poznámka 
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1. Projekt sa realizuje v obci 

s priemernou mierou evidovanej 

nezamestnanosti k 31.12. roku 

predchádzajúcom roku vyhlásenia 

výzvy:  

- do 15 % vrátane 

- nad 15% 

 

 

    16 

    18 

Maximálny počet 18. 

Zdroj: štatistický úrad SR. 

2. Vidieckosť (hustota obyvateľstva na 

km2): 

Projekt je realizovaný v obci 

s nasledovnou hustotou obyvateľov 

na km2: 

– do 50 vrátane 

– nad 50 do 100 vrátane 

– nad 100   

 

      6 

      4 

      2 

 

 

Maximálny počet 6. 

Zdroj: štatistický úrad SR. 

3. Deklarované oprávnené výdavky 

žiadateľom  v súvislosti s projektom 

sú pri obciach: 

a) menej ako 30 000 EUR 

b) 30 001 – 35 000 EUR  

c) viac ako 35 001  

   

   

   19 

   17   

   15 

Deklarované rozpočtom 

projektu a opisom v Projekte 

realizácie. 

4. 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 

 

      8 

 

V súlade s Projektom 

realizácie. 

5. Projekt rieši aj uľahčenie prístupu 

marginalizovaných skupín  ( vrátane 

marginalizovaných rómskych 

komunít) alebo jeho súčasťou sú 

prvky zelenej infraštruktúry 

 

      5 

 

V súlade s Projektom 

realizácie. 

6. Obec ešte nemá schválený žiadny 

projekt  v rámci podopatrení  7.4, 

7.2, 7.5 PRV SR 2014-2020 

a v rámci stratégie CLLD nepodalo 

viac žiadostí o NFP v rámci tohto 

opatrenia.  

 

      4 

 

Žiadateľ uvedené popíše v 

projekte realizácie. 

7. Hodnotenie kvality projektu – 

kvalitatívne hodnotenie 

    max  

    40 

Spolu maximálne 40 bodov. 

Na základe Projektu 

realizácie bude hodnotená 
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a) vhodnosť, účelnosť 

a komplexnosť projektu 

b) spôsob realizácie projektu 

c) rozpočet a nákladová 

efektívnosť 

d) administratívna, odborná 

a technická kapacita 

e) udržateľnosť projektu 

kvalita predloženého projektu 

(pozri tabuľku nižšie). 

 

Princípy uplatnenia výberu:  

Projekty bude vyberať MAS na základe uplatnenia hodnotiacich kritérií (bodovacieho 

systému), t.j. projekty sa zoradia podľa počtu dosiahnutých bodov v zmysle hodnotiacich 

kritérií a vytvorí sa hranica finančných možností. (posúdi sa súčet finančných požiadaviek 

všetkých zoradených projektov s finančnou alokáciou). 

Minimálna hranica požadovaných bodov z dôvodu, aby sa zamedzilo schváleniu vyslovene 

zlých projektov, je 60. 

Výberové kritériá 

p.č. Výberové kritériá – Opatrenie 7.2 Podpora investícií do vytvárania, zlepšovania 

alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov 

 

Áno/Nie/I

relevantné 

1 Príspevok k aspoň jednej fokusovej oblasti daného opatrenia.  

2 Investície v rámci tejto operácie sú oprávnené na podporu, ak sa príslušné operácie 

vykonávajú v súlade s programami rozvoja obcí vo vidieckych oblastiach a ich základných 

služieb a sú konzistentné so stratégiou miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS 

SKALA. 

 

3 V prípade investícií do miestnych komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu 

a za predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže 

zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou príp. budú 

prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného 

ruchu a pod.). Investícia do miestnych komunikácii musí mať jasné odôvodnenie 

príspevku k miestnemu rozvoju, zrekonštruovaná alebo postavená komunikácia musí 

spĺňať deklarovaný účel (napojenie na inú cestu, spojenie bodu A s bodom B, a pod.). 

 

4 Neumožňuje sa umelé rozdeľovanie projektu na etapy, t.z. každý samostatný projekt musí 

byť po ukončení realizácie funkčný, životaschopný a pod.. 

 

5 Povinnosť uplatňovať sociálny aspekt pri verejnom obstarávaní.  

6 Posledná žiadosť o platbu sa musí podať v lehote do  štyroch rokov od nadobudnutia 

účinnosti zmluvy. V prípade výziev, kedy lehota na podanie poslednej žiadosti o platbu 
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nemôže byť dodržaná (napr. v súvislosti s končiacim sa programovým obdobím), je termín 

na podanie poslednej žiadosti o platbu najneskôr do 30.06.2023. 

 

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 

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": 
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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. 
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  
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▪ 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, 

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, 
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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,  

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 

 
 


