
 

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 

 

OPRÁVNENÉ AKTIVITY PROJEKTU: 

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.) 

 

Aktivita 2: výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne 

odpadových vôd. Podrobnejšie: stokové siete (kmeňové stoky, zberače a uličné stoky, výustné stoky a 

odľahčovacie stoky), čistiarne odpadových vôd, obecné, skupinové a ostatné vodovody lokálneho 

charakteru, miestne potrubné rozvody teplej vody, súvisiace vodárenské stavby miestneho významu 

(úpravne vody, čerpacie stanice). 

 

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

pešie zóny, nábrežia (v prípade, že je súčasťou takejto investície aj parkovisko v menšom rozsahu, tak 

sú výdavky oprávnené aj vrátane parkovísk) a pod. 

 

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

obecných studní   

 

 

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU:  

 

- 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. 

- Všeobecné náklady súvisiace s bodom 1 (v prípade investičných opatrení): 

o výstavba, obstaranie (vrátane leasingu) alebo zlepšenie nehnuteľného majetku 

o kúpa alebo kúpa na leasing nových strojov a zariadení, ako i strojov a zariadení do výšky 

ich trhovej hodnoty 

o všeobecné náklady súvisiace s výdavkami uvedenými v bode a) a v bode b) ako sú 

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

environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti. Štúdie 

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

nebudú realizovať žiadne výdavky uvedené v bodoch a) a b) – max. do 15% z výšky 

projektu 

o nehmotné investície ako obstaranie alebo vývoj počítačového softvéru, získanie patentov, 

licencií, autorských práv a obchodných značiek 

 



 

NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU:  

- výdavky pri ktorých verejné obstarávanie bolo začaté pred dňom 19.04.2016, vynaložené až po 

predložení ŽoNFP na MAS;  

- náklady mimo nákladov uvedených v rámci oprávnených výdavkov 

- úroky z dlžných súm;  

- kúpa nezastavaného a zastavaného pozemku;  

- DPH s výnimkou prípadov, keď nie je vymáhateľná podľa vnútroštátnych právnych predpisov o 

DPH; V rámci uplatnenia DPH ako oprávneného výdavku je na webovom sídle zverejnené 

Usmernenie PPA č. 1/2015 (http://www.apa.sk/index.php?navID=529&id=6858 )  

PODMIENKY OPRÁVNENOSTI VÝDAVKOV: 

 

1. Výdavky sú považované za oprávnené, ak vznikli a boli uhradené v čase od podania ŽoNFP na 

základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená 

príslušnou MAS s výnimkou všeobecných nákladov súvisiacich s investíciou vymedzených v článku 

45 ods. 2 písm. c) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1305/2013, kde sa za oprávnené budú považovať 

vzniknuté a uhradené výdavky v čase pred podaním ŽoNFP na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP 

v rámci implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená príslušnou MAS, a to od 1. januára 2016. 

2. Oprávnené sú výdavky vzniknuté pri uskutočnení verejného obstarávania/obstarávania, ktoré 

sa začalo najskôr dňa 19. apríla 2016. Uvedené sa vzťahuje aj na všeobecné náklady súvisiace s 

investíciou vymedzené v článku 45 ods. 2 písm. c) nariadenia EPFRV, z ktorých sú oprávnené 

výdavky tie, pri ktorých bolo verejné obstarávanie začaté najskôr dňa 19. apríla 2016. 

3. Žiadateľ projektov v rámci implementácie stratégie CLLD nachádzajúci sa na území MAS je 

oprávnený aj na podporu v rámci štandardných opatrení PRV, pokiaľ výdavky z jeho projektu nie sú 

financované prostredníctvom stratégie CLLD príslušnej MAS. 

4. Výdavok je v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. zákon o 

rozpočtových pravidlách, ZVO, Zákonník práce a pod.). 

5. Výdavok je vynaložený na projekt (existencia priameho spojenia s projektom) realizovaný v zmysle 

podmienok PRV SR 2014 – 2020, Systému riadenia CLLD, výzvy na predkladanie ŽoNFP pre 

podopatrenie 19.4, podmienok zmluvy o poskytnutí NFP, resp. rozhodnutia o schválení ŽoNFP. 

6. Výdavky sú vynaložené v súlade s ustanoveniami PRV SR 2014 – 2020, Systémom riadenia CLLD 

a príručkou pre žiadateľa/prijímateľa na oprávnené aktivity. 

7. Výdavky sú v súlade s cieľmi projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov projektu. 

8. Výdavok je primeraný, t.j. zodpovedá obvyklým cenám v danom mieste a čase a zodpovedá potrebám 

projektu. 

9. Výdavky musia byť identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené účtovnými dokladmi, 

ktoré sú riadne evidované u prijímateľa v súlade s platnou legislatívou. 

10. Výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej 

hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve prijímateľa v súlade s platnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a zmluvou o NFP. Preukázanie výdavkov faktúrami alebo 

účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované  

paušálnou sadzbou pri ŽoP. 



 

11. Výdavky spĺňajú zásadu riadneho finančného hospodárenia, ktorá zahŕňa zásady hospodárnosti, 

efektívnosti a účinnosti, podľa čl. 30 nariadenia 966/2012. V Slovenskej republike výdavky musia 

zároveň spĺňať aj účelnosť napr. v zmysle § 2 ods. 2 písm. o) zákona o finančnej kontrole. 

 

 

OPRÁVNENOSŤ SPOSOBU FINANCOVANIA 

- Refundácia 

- Žiadateľ musí dodržať minimálnu 5 000 € a maximálnu výšku 25 000 € 

- Intenzita podpory (pomoci): 100% 


