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Špecifický cieľ 5.1.1 (IROP) 

SZČO a podnikatelia 
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Špecifický cieľ:  5.1.1. Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou 

podnikania a inovácií 
 

Aktivita: A. Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, 

samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev 

 

A1: Podpora podnikania a inovácií 
 

Popis oprávnenej aktivity:  

- obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest 

- nutné stavebno-technické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej 

technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb 

 

Oprávnení užívatelia: 

- samostatne zárobkovo činné osoby z územia MAS,  

- mikro a malé podniky z územia MAS s počtom do 49 zamestnancov, 

 

Oprávnené výdavky: 

 

Skupina oprávnených výdavkov Vecný popis výdavku 

021 - Stavebné práce vo výške 

obstarávacej ceny 
• stavebné úpravy priestorov, spevnenie podložia stroja, elektroinštalácie, odsávania a ďalších 

stavebných úprav súvisiacich s umiestnením technológie, 

022 – Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí vo výške 

obstarávacej ceny 

• nákup prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení vrátane prvého zaškolenia 

obsluhy (napr. CNC stroje, brúsky, frézy a iné výrobné zariadenia) vrátane obslužného 

softvéru, ak tvorí súčasť obstarávacej ceny zariadenia, 

• nákup technológií alebo časti technológií tvoriacich navzájom funkčný celok vrátane 

obslužného softvéru, ak tvorí súčasť obstarávacej ceny zariadenia, 

029  Ostatný dlhodobý hmotný  

majetok vo výške obstarávacej ceny 
• nákup prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení vrátane prvého zaškolenia 

obsluhy (napr. CNC stroje, brúsky, frézy a iné výrobné zariadenia), 

• nákup technológií alebo časti technológií tvoriacich navzájom funkčný celok, 

 

Upozornenie: 

Oprávnené sú iba tie výdavky, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu a dosiahnutie cieľov 

projektu. 

Daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) sa považuje za neoprávnený výdavok v prípade, ak: 

• ReS/užívateľ má nárok na vrátanie (odpočet) DPH za nadobudnutý a/alebo zhodnotený 

majetok, ktorý je financovaný z príspevku; 

• z prevádzkovania majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z poskytnutého 

príspevku plynú akékoľvek príjmy z ekonomickej činnosti, pričom na účely tejto 

činnosti sa prevádzkovateľ tohto majetku stáva zdaniteľnou osobou podľa § 3 zákona 

o DPH.  
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Výdavky, obstarávané dodávateľským spôsobom, na ktorých obstaranie sa vzťahujú pravidlá 

verejného obstarávania, musia byť obstarané v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a 

usmerneniami RO pre IROP k procesom verejného obstarávania. 

ReS je povinný zostaviť rozpočet projektu, pričom ako oprávnené výdavky si môže nárokovať 

len tie, ktoré spadajú do definičného rámca. ReS v rozpočte projektu vecne odôvodní, že jeho 

výdavky spadajú do uvedeného rámca a tiež zdôvodní ich potrebu, resp. nevyhnutnosť pre 

úspešnú realizáciu projektu. 

Žiadateľ je povinný ukončiť práce na projekte do 9 mesiacov od nadobudnutia účinnosti 

zmluvy o poskytnutí príspevku. 

 

Financovanie projektu 

Príspevok na projekt sa vypláca systémom: 

- refundácie, 

- predfinancovania, 

- kombinácie refundácie a predfinancovania. 

Systém refundácie 

Pri systéme refundácie sa finančné prostriedky príspevku preplácajú v pomere stanovenom na 

projekt na základe skutočne vynaložených oprávnených výdavkov, tzn. že žiadateľ (v tom čase 

užívateľ) je povinný realizovať výdavky najskôr z vlastných/úverových zdrojov a tie mu budú 

následne refundované (preplatené) v pomernej výške spolufinancovania príspevku na jeho účet 

uvedený v zmluve o poskytnutí príspevku. 

Systém refundácie je oprávnený využiť každý oprávnený žiadateľ. 

Systém predfinancovania 

Pri systéme predfinancovania sa žiadateľovi (v tom čase užívateľovi) vypláca príspevok na 

základe ním predložených a ešte neuhradených účtovných dokladov preukazujúcich oprávnené 

náklady súvisiace s projektom a to v pomernej výške spolufinancovania príspevku na jeho účet 

uvedený v zmluve o poskytnutí príspevku. Následne je žiadateľ (v tom čase užívateľ) povinný 

zúčtovať (preukázať) použitie prostriedkov na úhradu príslušných účtovných dokladov. 

Systém predfinancovanie je oprávnený využiť oprávnený žiadateľ, iný než sú fyzické alebo 

právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov (osoby zapísané v obchodnom registri, osoby, ktoré podnikajú na 

základe živnostenského oprávnenia). 

Kombinácia refundácie a predfinancovania 

Kombináciu je oprávnený využiť každý oprávnený žiadateľ, ak je oprávnený na použitie oboch 

systémov financovania podľa vyššie uvedených podmienok. 
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Schvaľovací proces Žiadosti o príspevok 

Žiadateľ môže predložiť žiadosť o poskytnutie príspevku (ďalej len „ŽoPr“) kedykoľvek od 

vyhlásenia výzvy až do uzavretia výzvy. Doručením ŽoPr na adresu uvedenú vo výzve začína 

proces schvaľovania ŽoPr, ktorý zahŕňa: 

a) administratívne overenie, 

b) odborné hodnotenie,  

c) výber a  

d) revízne postupy.  

Schvaľovanie ŽoPr prebieha systémom tzv. hodnotiacich kôl. Možnosť priebežného 

predkladania ŽoPr nie je obmedzená stanovenými konečnými termínmi jednotlivých 

hodnotiacich kôl. Žiadateľ je o výsledku schvaľovania ŽoPr informovaný prostredníctvom 

oznámenia MAS o schválení, resp. neschválení ŽoPr. 

ŽoPr budú vyhodnocované v rámci jednotlivých hodnotiacich kôl výzvy, v ktorých budú 

predložené. V prípade, ak na základe preskúmania ŽoPr (a jej príloh) vzniknú pochybnosti o jej 

pravdivosti alebo úplnosti, MAS zašle žiadateľovi Výzvu na doplnenie ŽoPr, čím poskytne 

žiadateľovi možnosť v stanovenej lehote odstrániť nedostatky dokumentácie ŽoPr. ŽoPr a jej 

prílohy musia byť pravdivé, úplné a predložené najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich 

náležitostí ŽoPr v zmysle Výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoPr. Doplnené 

náležitosti sa stávajú súčasťou predloženej ŽoPr. Schvaľovací proces ŽoPr bude podrobnejšie 

popísaný v samotnej Výzve. 

 

Podmienky poskytnutia príspevku: 

 

Podmienky poskytnutia príspevku predstavujú súbor podmienok overovaných v procese 

schvaľovania ŽoPr, ktoré musí žiadateľ splniť na to, aby mu bol schválený príspevok. 

Príspevok sa poskytuje v súlade so zmluvou o príspevku. 

 

1. Oprávnenosť žiadateľa 

a. Právna forma a veľkosť podniku 

b. Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach 

c. Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu 

d. Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho 

orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa 

v procese schvaľovania žiadosti o príspevok neboli právoplatne odsúdení za 

niektorý z vybraných trestných činov 

e. Podmienka, že žiadateľ, ktorým je právnická osoba, nemá právoplatným 

rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu 

prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest 

zákazu účasti vo verejnom obstarávaní 

2. Oprávnenosť aktivít projektu 

a. Oprávnenosť aktivít projektu 

b. Podmienka, že žiadateľ nezačal práce na projekte pred nadobudnutím účinnosti 

zmluvy o príspevku 
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c. Podmienka, že projekt je realizovaný na území MAS 

d. Súlad s horizontálnymi princípmi 

3. Oprávnenosť výdavkov projektu 

a. Oprávnenosť výdavkov projektu 

4. Kritériá pre výber projektov 

a. Kritériá pre výber projektov (hodnotiace kritériá MAS) 

5. Podmienky vyplývajúce z osobitných predpisov 

a. Podmienky vyplývajúce zo schémy pomoci 

b. Podmienka neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho 

príslušníka tretej krajiny 

c. Vyhlásené VO na hlavnú aktivity projektu 

d. Podmienka mať povolenia na realizáciu aktivít projektu 

6. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku 

a. Podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy 

b. Maximálna a minimálna výška príspevku 

c. Časová oprávnenosť realizácie projektu 

d. Podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska definovania merateľných 

ukazovateľov projektu 

e. Súlad s požiadavkami v oblasti dopadu projektu na územie sústavy NATURA 

2000  

f. Súlad s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie 

 

 
Názov merateľného ukazovateľa Hodnota zo stratégie CLLD Plánovaná hodnota z konceptu 
Počet podnikov, ktoré dostávajú 

podporu s cieľom predstaviť 

výrobky, ktoré sú pre firmu 

nové   

2 2 

Počet podnikov, ktoré dostávajú 

podporu s cieľom predstaviť 

výrobky, ktoré sú pre trh nové 
2 2 

Počet podnikov, ktorým sa 

poskytuje podpora 
4 4 

Počet vytvorených pracovných 

miest 
8 8 

• pracovné miesto pre dlhodobo nezamestnaného a znevýhodneného uchádzača 

• pracovné miesto nebude hradené z 5.1.1, žiadateľ musí financovať mzdy sám príp. 

môže využiť iný fond napr. ESF 

• investovanie do inovatívnych technológií 

 

Intenzita pomoci: 55% 

Základná alokácia pre šc 5.1.1: 254 009,80 EUR 

 

254 009,80 EUR / 4 = 63 502,45 EUR → max. NFP na 1 projekt 
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Hodnotiace kritériá 

 
P.č. Kritérium Predmet hodnotenia 

1. Príspevok navrhovaného projektu k cieľom a výsledkom IROP a CLLD 

1. 

Súlad projektu s 

programovou 

stratégiou IROP 

Posudzuje sa súlad projektu s programovou stratégiou IROP, prioritnou 

osou č. 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou, t.j. súlad s: 

▪ očakávanými výsledkami 
▪ definovanými oprávnenými aktivitami. 

2. 

Súlad projektu 

so stratégiou 

CLLD 

Posudzuje sa súlad projektu so Stratégiou CLLD. 

3. 

Posúdenie 

inovatívnosti 

projektu 

Posudzuje sa, či má projekt inovatívny charakter. Inovatívny charakter 

predstavuje zavádzanie nových postupov, nového prístupu, 

predstavenie nových výrobkov, štúdií alebo spôsobu realizácie 

projektu, ktoré na danom území neboli doteraz aplikované. 

4. 

Vytvorenie 

pracovného 

miesta 

Posudzuje sa, či žiadateľ vytvorí minimálne 0,5 úväzkové pracovné 

miesto FTE alebo 1 pracovné miesto FTE, v závislosti od výšky 

poskytovaného NFP. 

5. 

Hodnota 

vytvoreného 

pracovného 

miesta 

Posudzuje sa hodnota vytvoreného pracovného miesta. Hodnota 

pracovného miesta sa vypočíta ako výška schváleného príspevku 

k plánovanej hodnote merateľného ukazovateľa A104 Počet 

vytvorených pracovných miest. 

6. 

Projekt má 

dostatočnú 

pridanú hodnotu 

pre územie 

Projekt má dostatočnú úroveň z hľadiska zabezpečenia komplexnosti 

služieb v území alebo z hľadiska jeho využiteľnosti v území 

7. 

Projekt vytvorí 

nové pracovné 

miesto pre 

osobu zo 

znevýhodnených 

skupín 

Posudzuje sa na základe preukázanej garancie užívateľa, že projektom 

vytvorené pracovné miesto obsadí zamestnancom zo znevýhodnených 

skupín ako sú tieto definované vo výzve MAS. 
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P.č. Kritérium Predmet hodnotenia 

8.  

Projektom 

dosiahne 

žiadateľ nový 

výrobok pre 

firmu 

Posudzuje sa na základe uznanej hodnoty merateľného ukazovateľa 

A101 Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové. 

V prípade, ak hodnotiteľ dospeje k záveru, že plánovaná hodnota nie je 

reálna túto hodnotu zníži. 

V prípade zníženia na nulu, t.j. žiadny z výrobkov nie je nový pre firmu, 

zníži plánovanú hodnotu merateľného ukazovateľa na úroveň nula. 

9. 

Projektom 

dosiahne 

žiadateľ nový 

výrobok na trh 

Posudzuje sa na základe uznanej hodnoty merateľného ukazovateľa 

A102 Počet produktov, ktoré sú pre trh nové. 

V prípade, ak hodnotiteľ dospeje k záveru, že plánovaná hodnota nie je 

reálna túto hodnotu zníži. 

V prípade zníženia na nulu, t.j. žiadny z výrobkov nie je nový pre trh, 

zníži plánovanú hodnotu merateľného ukazovateľa na úroveň nula. 

10. 

Žiadateľovi 

nebol doteraz 

schválený žiaden 

projekt v rámci 

výziev MAS. 

Posudzuje sa na základe databázy schválených projektov v CLLD 

príslušnej MAS 

2. Navrhovaný spôsob realizácie projektu 
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P.č. Kritérium Predmet hodnotenia 

11. 

Vhodnosť a 

prepojenosť 

navrhovaných 

aktivít projektu 

vo vzťahu k 

východiskovej 

situácii 

a k stanoveným 

cieľom projektu 

Posudzuje sa: 

▪ či aktivity nadväzujú na východiskovú situáciu, 
▪ či sú dostatočne zrozumiteľné a je zrejmé, čo chce žiadateľ 

dosiahnuť, 
▪ či aktivity napĺňajú povinné merateľné ukazovatele. 

12. 

Projekt 

zohľadňuje 

miestne 

špecifiká 

Posudzuje sa na základe žiadateľom poskytnutých informácií 

o realizácii projektu. 

Miestne špecifiká sú:  

•charakteristický ráz územia 

• kultúrny a historický ráz územia 

• miestne zvyky, gastronómia 

• miestna architektúra a pod. 

3. Administratívna a prevádzková kapacita užívateľa 

13. 

Posúdenie 

prevádzkovej 

a technickej 

udržateľnosti 

projektu 

Posudzuje sa kapacita žiadateľa na zabezpečenie udržateľnosti 

výstupov projektu po realizácii projektu (podľa relevantnosti): 

zabezpečenie technického zázemia, administratívnych kapacít, 

zrealizovaných služieb a pod 

4. Finančná a ekonomická stránka projektu 
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P.č. Kritérium Predmet hodnotenia 

14. 

Oprávnenosť 

výdavkov (vecná 

oprávnenosť, 

účelnosť 

a nevyhnutnosť). 

Posudzuje sa, či sú žiadané výdavky projektu: 

▪ vecne (obsahovo) oprávnené v zmysle podmienok výzvy, 
▪ účelné z hľadiska predpokladu naplnenia stanovených cieľov 

projektu, 
▪ nevyhnutné na realizáciu aktivít projektu 
 

V prípade identifikácie výdavkov, ktoré nespĺňajú uvedené kritériá 

hodnotiteľ tieto výdavky v zodpovedajúcej výške skráti. 

15. 

Efektívnosť a 

hospodárnosť 

výdavkov 

projektu 

Posudzuje sa, či navrhnuté výdavky projektu spĺňajú podmienku 

hospodárnosti a efektívnosti, t.j. či zodpovedajú obvyklým cenám v 

danom mieste a čase.  

Uvedené sa overuje prostredníctvom stanovených benchmarkov 

(mernej investičnej náročnosti projektu) a/alebo finančných limitov, 

príp. zrealizovaného verejného obstarávania, vykonaného prieskumu 

trhu alebo ďalších nástrojov na overenie hospodárnosti a efektívnosti 

výdavkov (napr. znalecký posudok). 

V prípade identifikácie výdavkov, ktoré nespĺňajú uvedené kritériá 

hodnotiteľ tieto výdavky v zodpovedajúcej výške skráti 

16. 

Finančná 

charakteristika 

žiadateľa 

Posudzuje sa finančná situácia/stabilita užívateľa, a to podľa 

vypočítaných hodnôt ukazovateľov vychádzajúc z účtovnej závierky 

užívateľa. 

V prípade verejného sektora sa komplexne posudzujú ukazovatele 

likvidity a ukazovatele zadlženosti. 

V prípade súkromného sektora sa finančné zdravie posúdi na základe 

modelu hodnotenia firmy tzv. Altmanov index. 

17. 

Finančná 

udržateľnosť 

projektu 

Posudzuje sa zabezpečenie udržateľnosti projektu, t.j. finančného 

krytia prevádzky projektu počas celého obdobia udržateľnosti projektu 

prostredníctvom finančnej analýzy projektu. 
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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 
- Žiadateľ nesmie začať práce na projekte pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o príspevku. Pod 
začatím prác sa rozumie: 

- začatie stavebných prác alebo 

- prvý právny záväzok objednať tovar alebo službu 

Prípravné práce (pred realizáciou prác na projekte) ako napr. vypracovanie projektovej dokumentácie 

a úkony súvisiace so získavaním povolení a realizácia verejného obstarávania sa nepokladá za začatie 

prác. 

Žiadateľ je povinný najneskôr ku dňu predloženia ŽoPr vyhlásiť verejné obstarávanie súvisiace 

s predmetom projektu. 

Verejné obstarávanie sa považuje za vyhlásené dňom uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného 

obstarávania alebo iného obdobného dokumentu, ktorým sa verejné obstarávanie vyhlasuje, 

spôsobom stanoveným zákonom o verejnom obstarávaní. Zverejnenie alebo zaslanie predbežného 

oznámenia sa nepovažuje za vyhlásenie verejného obstarávania. 

Žiadateľ je povinný realizovať verejné obstarávanie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní 

a usmerneniami RO k procesom verejného obstarávania. 

- v prípade, ak žiadateľ ukončil proces VO pred predložením ŽoPr, je oprávnený preukázať 
hospodárnosť predmetných výdavkov na základe výsledku zrealizovaného VO. V takom prípade 
žiadateľ stanoví v rozpočte ŽoPr výšku oprávnených výdavkov v zmysle ukončeného verejného 
obstarávania podľa zákona o VO. 
- neoprávnené výdavky sú tie, pri ktorých bolo verejné obstarávanie začaté pred dňom 19.04.2016 
- 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. 
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Upresnenie sociálneho aspektu vo VO. 
 
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. 

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 
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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, 

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,  
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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 

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. 
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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

