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Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie projektových 

zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb 

a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach 

na komunitnej úrovni 

IROP-PO2-SC221-PZ-2018-6 

 

OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽA / OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT PROJEKTU 

Otázka č. 1:  

Dajú sa v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-PZ-2018-6 rekonštruovať veľkokapacitné zariadenia bez 

toho, aby bol dodržaný princíp deinštitucionalizácie? 

Odpoveď: 

Nie, predmetom podpory sú zariadenia na komunitnej úrovni. Veľkokapacitné zariadenia musia 

prejsť úplným procesom deištitucionalizácie. Výzva pre deinštitucionalizáciu existujúcich 

zariadení,  kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17,  bola vyhlásená 22. 05. 2017 a je stále 

otvorená.  

 

Otázka č. 2:  

Je možné v rámci tejto výzvy podporiť vytvorenie poskytovania novej služby? 

Odpoveď: 

Áno, výzva umožňuje aj vznik nových sociálnych služieb. 

 

Otázka č. 3: 

Ak je žiadateľom v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-PZ-6 zariadenie, ktoré v zmysle prílohy č. 1 

dokumentu Národné priority rozvoja sociálnych služieb pre roky 2015-2020 spĺňa už dnes komunitnú 

úroveň (napr. zariadenie pre seniorov do 40 miest v jednom objekte; alebo špecializované zariadenie 

do 40 miest v jednom objekte), je nutné, aby spĺňali tieto zariadenia aj podmienku č. 32 výzvy 

(kapacitné zabezpečenie objektov sociálnych služieb spojených s bývaním s max. 12 miestami v jednom 

objekte/max 6 v jednej bytovej jednotke), alebo nie? 

Je nutné, aby sa stavali nejaké ďalšie objekty pre klientov a znižovali počet súčasných klientov 

v hlavnom zariadení? 

Bol by projektový zámer zariadenia pre seniorov s kapacitou do 40 miest oprávnený, pokiaľ by sa 

vykonala len rekonštrukcia stavebného objektu a nákup MTZ?  

Odpoveď: 

Objekty zariadenia, ktoré sú predmetom projektu musia spĺňať podmienku č. 32 výzvy.  Realizáciou 

projektu sa nesmú budovať nové objekty za účelom znižovania počtu súčasných klientov v pôvodnom 

objekte (hlavnom zariadení). 
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Otázka č. 4:  

Je možné podať projektový zámer samostatne na nákup automobilu? Prípadne samostatne na 

rekonštrukciu jedálne? 

Odpoveď: 

Nie, nie je možné podať projektový zámer iba na nákup automobilu. Výzva je zameraná na podporu 

poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb v zariadeniach a nie na nákup motorových 

vozidiel.  

Samotná rekonštrukcia jedálne nie je oprávnená. Jedáleň sa nenachádza v tabuľke prílohy č. 9 výzvy, 

pričom podmienka č. 30 výzvy určuje, že predmetom projektu musia byť sociálne služby, ktoré sú 

uvedené v tabuľke prílohy č. 9 výzvy.  

Jedáleň je možné kombinovať len so službami z oblasti č. 1,  s domovom sociálnych služieb, s 

rehabilitačným strediskom, so špecializovaným zariadením, so zariadením opatrovateľskej služby a so 

zariadením pre seniorov.  

 

Otázka č. 5:  

Nezisková organizácia je registrovaným poskytovateľom sociálnej služby na príslušnom vyššom 

územnom celku  - poskytuje sociálnu službu v zariadení pre seniorov s kapacitou 26 miest. Môže byť 

táto nezisková organizácia žiadateľom o NFP v tejto výzve, ak by v projektovom zámere plánovala 

výstavbu 2 nových objektov po 12 ľudí v katastrálnom území tej istej obce a súčasne by tiež na tom 

istom území poskytovala službu v už existujúcom zariadení pre seniorov? 

Odpoveď: 

Výzva definuje nasledovných oprávnených žiadateľov:  

a)   obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy), 

b)   právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou / mestom / mestskou časťou, 

c)   samosprávny kraj,  

d)   právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom,   

e)   iná osoba bez cieľa dosahovania zisku - neverejný poskytovateľ/zriaďovateľ sociálnej služby 

(cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu 

od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nezisková organizácia). 

Zároveň výzva neobmedzuje už existujúcich poskytovateľov sociálnej služby sa prihlásiť do výzvy. 

V prípade budovania nových objektov zariadenia sociálnych služieb je potrebné dodržať okrem iných 

podmienok aj podmienky stanovené v podmienke č.  „Podmienka podpory zariadenia sociálnych služieb 

a zariadenia SPODaSK na komunitnej úrovni“  

Podporené zariadenie musí spĺňať podmienky výzvy a zároveň musí byť fyzicky a personálne oddelené 

od  iných druhov sociálnych služieb. 

 

Otázka č. 6: 

Je v rámci výzvy nákup automobilu pri dodržaní finančných limitov oprávnený pre akýkoľvek typ 

poskytovaných sociálnych služieb a zariadenie sociálnych služieb? 

Odpoveď: 

Výzva umožňuje nákup automobilu pre druh sociálnej služby uvedenej v tabuľke prílohy č.9 výzvy. 

Príloha č. 5 výzvy „Zoznam oprávnených výdavkov“ v poznámke pod čiarou č. 8 stanovuje podmienku, 
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že na jedeného poskytovateľa sociálnych služieb / jedno zariadenie SPODaSK je oprávnené max. jedno 

motorové vozidlo.  

 

Otázka č. 7: 

Žiadateľom v rámci výzvy by bolo komunitné centrum, resp. zariadenie, ktoré poskytuje pomoc pri 

osobnej starostlivosti o dieťa a podporuje zosúlaďovanie rodinného života a pracovného života, t.j. 

poskytovateľ sociálnych služieb, ktorý neposkytuje sociálne služby v oblasti bývania. Bol by takýto 

žiadateľ oprávnený  žiadať v rámci výzvy NFP na rekonštrukciu objektu, kde sídlia a nákup 

MTZ? Týka sa podmienka č. 32 všetkých žiadateľov bez rozdielu, alebo iba tých, ktorí poskytujú 

sociálne služby spojené s bývaním? Vo vyzve PZ nie sú uvedené žiadne výnimky, resp. poznámky pod 

čiarou, ktoré by vynímali z tejto podmienky sociálne služby, ktoré neposkytujú bývanie. 

Odpoveď: 

Predmetom projektu musia byť sociálne služby, ktoré sú uvedené v tabuľke prílohy č. 9 výzvy. 

Podmienka č. 32 sa vzťahuje na sociálne služby a objekty SPODaSK spojené s bývaním. Zariadenie, 

ktoré podporuje zosúlaďovanie rodinného života a pracovného života (jasle), v rámci tejto výzvy nie je 

oprávnené. Podpora zariadenia, ktoré poskytuje sociálnu službu komunitné centrum podľa § 24d zákona 

č. 448/2008 Z. z. je oprávnená.  

V prípade, že cieľom projektu je skvalitnenie súčasne poskytovanej registrovanej sociálnej služby, je 

možné predložiť projekt na rekonštrukciu a nákup MTZ daného zariadenia sociálnej služby.  

Oprávnení žiadatelia v oblasti sociálnych služieb sú uvedení vo výzve v podmienke poskytnutia 

príspevku č. 1.  

Zároveň upozorňujeme, že projekt musí byť v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách. 

 

Otázka č. 8: 

Je v rámci danej výzvy možné zriadiť objekt s poskytovaním ubytovacích sociálnych služieb (typu ZPS, 

ZOS, DSS a pod.) pri dodržaní všetkých uvedených podmienok, pričom však objekt nebude samostatný 

a samostatne stojaci, ale bude súčasťou väčšej budovy (napr. prenajaté priestory v inom väčšom 

objekte), prípadne spojený s inou budovou, ale s vlastným popisným číslom. V rámci danej lokalizácie 

môže objekt zriadený v rámci výzvy disponovať samostatným vchodom a byť prípadne oddelený od 

zvyšku budovy vnútornými stenami. 

Odpoveď: 

Áno, v rámci výzvy je možné zriadiť zariadenie sociálnych služieb pobytového charakteru. Objekt 

nemusí by samostatne stojaci. Môže byť súčasťou inej budovy, avšak náklady spojené s prenájmom 

priestorov nie sú oprávnené. Objekt musí disponovať samostatným vchodom do zariadenia sociálnych 

služieb. V rámci kombinácie služieb je potrebné zohľadniť pravidlá výzvy – tabuľka prílohy č. 9 

a podmienku č. 30. 

 

Otázka č. 9:  

V súvislosti s oprávnenosťou žiadateľa v rámci predkladania projektových zámerov na výzvu IROP-

PO2-SC211-PZ-2018-6 si dovoľujem požiadať o vysvetlenie nasledovného prípadu, ktorý sa viaže na 

str. 10 výzvy a poznámku pod čiarou č. 30: V prípade podpory existujúcich zariadení sociálnych služieb/ 

SPODaSK sú oprávnené len zariadenia, ktoré spĺňajú podmienky poskytovania služieb na komunitnej 
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úrovni v súlade so strategickým dokumentom….. V rámci výzvy nie sú oprávnené, resp. podpora sa 

neudelí pre existujúce veľkokapacitné zariadenia, ktoré neprešli úplnou deinštitucionalizáciou….. 

Chápem správne, že existujúci subjekt (napr. nezisková organizácia), ktorý je registrovaný ako 

poskytovateľ sociálnych služieb na príslušnom VUC s veľkokapacitným zariadením bez plánu 

deinštitucionalizácie je oprávneným žiadateľom v prípade, že ide budovať nové zariadenie, ktoré bude 

mať komunitný charakter a následne v rámci prvého obdobia udržateľnosti projektu ho zaregistruje ako 

zariadenie sociálnych služieb komunitného charakteru? Čiže jeden právny subjekt môže byť vlastníkom 

viacerých zariadení sociálnych služieb s rôznym charakterom poskytovaných služieb? 

Odpoveď: 

Jeden poskytovateľ môže prevádzkovať aj viac zariadení sociálnych služieb, pričom podporené 

zariadenie musí spĺňať podmienky výzvy a zároveň musí byť fyzicky a personálne oddelené od iných 

druhov sociálnych služieb. 

Snahou RO pre IROP ako aj MPSVR SR bolo zamedziť, aby sa neobchádzala výzva na 

deinštitucionalizáciu existujúcich zariadení vyhlásená 22. 05. 2017. Vo výzve IROP-PO2-SC211-PZ-

2018-6  sú obmedzené finančné prostriedky, ktoré by sa mali použiť na iný účel ako na DI. Preto je tejto 

výzve obmedzenie, že podpora nebude smerovať do existujúceho veľkokapacitného zariadenia. 

Realizáciou projektu sa nesmú budovať nové objekty za účelom znižovania počtu súčasných klientov 

vo veľkokapacitnom zariadení. . 

 

PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU 

 

Otázka č. 10: 

Aká je definícia bytovej jednotky v rámci tejto výzvy,  ak objekt = rodinný dom? 

Odpoveď: 

Pod bytovou jednotkou sa rozumie „obytný priestor v bytovom alebo rodinnom dome, kde žije a býva 

prijímateľ pobytovej formy sociálnej služby. Bytová jednotka má samostatný vstup a je svojím 

charakterom podobná bežnej domácnosti“. Bytové jednotky umožňujú užívateľom vykonávanie 

bežných činností, napríklad spanie, vykonávanie hygieny, prípravu stravy, pranie bielizne a vytváranie 

spoločenských kontaktov. V bytovej jednotke majú užívatelia právo viesť samostatný život.“ 

Bytová jednotka musí poskytovať užívateľom požadovaný komfort a intimitu bez ohľadu na ich 

mentálne, pohybové alebo zmyslové schopnosti. 

Bližšie na: 

https://www.ia.gov.sk/data/files/np_di/publikacie/Tvorba_inkluzivneho_prostredia_v_procese_deinstit

ucionalizace.pdf 

 

Rodinný dom v súlade s § 43b zákona č. 50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) stanovuje nasledovné: Rodinný dom je budova určená predovšetkým na 

rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve 

nadzemné podlažia a podkrovie. 

 

Otázka č. 11: 

Mesto trpí akútnym nedostatkom pobytových sociálnych služieb. Mesto chce zrekonštruovať 

nepoužívanú budovu bývalej výmenníkovej stanice na domov opatrovateľskej služby – 2 bytové 

jednotky a 12 miest v objekte v kombinácii s denným stacionárom v zmysle podmienok výzvy. Ide 

https://www.ia.gov.sk/data/files/np_di/publikacie/Tvorba_inkluzivneho_prostredia_v_procese_deinstitucionalizace.pdf
https://www.ia.gov.sk/data/files/np_di/publikacie/Tvorba_inkluzivneho_prostredia_v_procese_deinstitucionalizace.pdf
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o jedinú vhodnú budovu, ktorá spĺňa všetky požadované podmienky na priestorové riešenie ako aj 

umiestnenie v zastavanej časti obce. V zmysle výzvy je na str. 20 uvedená podmienka 34, bod 1, že 

objekt musí byť primerane vzdialený od iného objektu, v ktorom sa poskytuje sociálna služba, v zmysle 

poznámky č. 54 citujem: 

Projekt musí byť realizovaný v intraviláne obce. V prípade výstavby viacerých objektov, tieto objekty 

nesmú byť koncentrované v susedstve s iným zariadením sociálnych služieb a SPODaSK a/alebo so 

zariadením podporeným v rámci tejto výzvy.   

Zvažovaný objekt, ktorý je predmetom projektu je umiestnený cca 150-200 m od veľkokapacitného 

zariadenia pre seniorov, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti vyššieho územného celku a neposkytuje 

služby, ktoré by boli predmetom predkladaného projektu v danom zariadení. Podmienka v poznámke č. 

34 by mala byť splnená, lebo nejde o výstavbu viacerých objektov, ale iba jedného objektu, ale nevieme 

čo je primeraná vzdialenosť podľa bodu 1. v podmienke 34 – existujúce zariadenie poskytuje vo 

vzdialenosti cca 150-200 m iný druh služieb (ZpS) ako plánované v rámci projektu (ZoS a denný 

stacionár) a navyše je v zriaďovateľskej pôsobnosti iného subjektu. Najbližšie zariadenie 

opatrovateľskej služby sa nachádza cca 7 km od mesta a jeho zriaďovateľom je obec pre svojich 

obyvateľov.  

Je rekonštrukcia uvedeného objektu na ZOS a denný stacionár oprávnená v zmysle podmienky č. 34? 

Odpoveď: 

V zmysle podmienky č. 34 „Podporený objekt musí byť včlenený do bežnej zástavby obce a primerane 

vzdialený od iného objektu, v ktorom sa poskytuje sociálna služba a zabezpečuje výkon opatrení 

SPODaSK v zariadení“. Na vysvetlenie tejto podmienky je uvedená v poznámke pod čiarou, že projekt 

musí byť realizovaný v intraviláne obce. V prípade výstavby viacerých objektov, tieto objekty nesmú 

byť koncentrované v susedstve s iným zariadením sociálnych služieb a SPODaSK a/alebo so 

zariadením podporeným v rámci tejto výzvy. V prípade susedstva sa myslí, že zariadenia nesmú byť 

umiestnené na vedľajších parcelách, ktoré majú spoločnú hranicu.   

V súlade s prílohou č. 9 výzvy je zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár oprávnený na 

podporu.  

 

Otázka č. 12:  

Môže byť v zmysle tejto výzvy v projekte 1 objektu zariadenia pre seniorov napr. 12 bytových jednotiek 

za predpokladu, že v každej bytovej jednotke bude ubytovaný 1 obyvateľ, resp. prijímateľ sociálnej 

služby? 

Odpoveď: 

Podmienka č. 32 výzvy „Podmienka kapacitného zabezpečenia objektov sociálnych služieb a objektov 

SPODaSK spojených s bývaním“ stanovuje podporu objektov v sociálnych službách spojených 

s bývaním, ktoré budú mať maximálnu kapacitu 12 miest v jednom objekte s maximálnou kapacitou 6 

miest v jednej bytovej jednotke. V prípade, ak v každej bytovej jednotke bude ubytovaný 1 prijímateľ 

sociálnej služby, je potrebné zvážiť, či žiadané výdavky projektu sú hospodárne a efektívne a či spĺňajú 

cieľ minimalizácie nákladov pri dodržaní požadovanej kvality výstupov.  

V rodinnom dome môžu byť maximálne 3 bytové jednotky. 

Otázka č. 13: 

Môže mať 1 objekt spoločné priestory, kde bude výdajná kuchyňa a jedáleň, keď vychádzame zo zákona 

o sociálnych službách, kde je uvedené, že prijímateľ sociálnej služby v pobytovom zariadení (napr. 

zariadení pre seniorov) s celoročným pobytom je v zmysle § 17 ods. 4 povinný odoberať min. 2 jedlá 

denne a poskytovateľ sociálnej služby má povinnosť pre svojich prijímateľov toto stravovanie 

zabezpečiť i napriek tomu, že v jednotlivých bytových jednotkách by boli vlastné kuchynky? 
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Odpoveď: 

Je potrebné vychádzať zo zákona č. 448/200 Z. .z. o sociálnych službách a vyhlášky Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z.  o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné 

prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. 

Zariadenie musí poskytovať rodinné bývanie. Stravu je možné aj dovážať. 

Každá bytová jednotka musí mať zariadenie na prípravu stravy, a ďalšia jedáleň je nehospodárny 

výdavok.  

 

Otázka č. 14: 

V prípade dlhodobej nájomnej zmluvy ako právneho základu budúceho vzťahu ostáva dokončený 

zrekonštruovaný objekt zariadenia sociálnych služieb v majetku súčasného vlastníka rozostavanej 

budovy a jej technické zhodnotenie sa vysporiada nájmom resp. nájomným vzťahom? Resp. ako je 

potrebné majetkovoprávne takýto stav pre správne podanie projektového zámeru riešiť? 

Odpoveď: 

Riešenie majetkovo právnych vzťahov k majetku zhodnoteného v rámci výzvy je riešený v Príručke pre 

žiadateľa. 

V zmysle Príručky pre žiadateľa, podmienka poskytnutia príspevku č. 25 „Podmienka, že žiadateľ má 

vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu“  musia byť 

nehnuteľnosti (pozemky a stavby) a hnuteľné veci, na ktorých dochádza k realizácii projektu vo 

výlučnom vlastníctve žiadateľa, resp. žiadateľ musí mať k predmetným nehnuteľnostiam a hnuteľným 

veciam iné právo, na základe ktorého je oprávnený užívať všetky nehnuteľnosti a hnuteľné veci, na 

ktorých má byť projekt realizovaný. Túto podmienku poskytnutia príspevku musí žiadateľ spĺňať počas 

realizácie projektu a zároveň počas obdobia udržateľnosti projektu, t.j. minimálne 5 rokov po ukončení 

realizácie aktivít projektu.  Túto podmienku poskytnutia pomoci deklaruje žiadateľ okrem iného aj 

predložením „Dokladu preukazujúceho  majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít 

projektu vo vzťahu k realizácii aktivít projektu“, pričom Projekt realizovaný na nehnuteľnom majetku 

musí spĺňať niektorú z  alternatív uvedených v PpŽ (alternatívy 1 až 7): 

V rámci alternatívy 2, ktorá sa týka platnej zmluvy o nájme, musia byť okrem iného uvedené tieto 

základné údaje: 

-    z ktorých vyplýva právo uskutočniť projekt v zmysle ŽoNFP (v prípade  ak zmluva o nájme resp. 

dodatok k zmluve o nájme  neobsahuje uvedené právo, RO/SO akceptuje aj súhlasné stanovisko 

prenajímateľa),  

-    uzatvorená na dobu v trvaní minimálne 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu, alebo 

uzatvorená na dobu neurčitú (ak pôjde o zmluvu na dobu neurčitú, musí obsahovať jej 

nevypovedateľnosť po uvedenú dobu povinnej udržateľností),  

-   súčasťou dokumentácie sú aj príslušné výpisy z listu vlastníctva k predmetným nehnuteľnostiam. 

RO nedefinuje žiadateľovi, ako má byť v rámci nájomnej zmluvy riešený vzájomný nájomný vzťah 

medzi majiteľom nehnuteľného majetku, ktorý je predmetom nájomnej zmluvy a žiadateľom. V rámci 

PpŽ sú uvedené základné údaje, ktoré musí obsahovať platná zmluva o nájme.  

 

Otázka č. 15: 

V prípade výstavby nového špecializovaného zariadenia s celkovou kapacitou 12 miest je toto možné 

riešiť ako štandardné zariadenie sociálnych služieb s lôžkami v obytných miestnostiach, spoločnou 

jedálňou a ostatnými potrebnými prevádzkovými priestormi alebo táto služba musí byť poskytovaná len 

v byte, resp. viacerých bytoch v budove v celkovej kapacite 12 miest?    
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Odpoveď: 

Takéto zariadenie musí mať v zmysle podmienok poskytnutia príspevku č. 32 výzvy minimálne 2 

bytové jednotky. Pričom v rodinnom dome môžu byť maximálne 3 bytové jednotky v súlade 

s príslušnou legislatívou.  

Pokiaľ ide o zariadenie sociálnych služieb, musí spĺňať vyhlášku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky č. 259/2008 Z. z.  o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o 

minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia (konkrétne § 9 

Požiadavky na ubytovacie zariadenia) a ak ide o domácnosť, rodinné ubytovanie musí spĺňať štandardy 

pre byty a rodinné byty. Zariadenie musí poskytovať rodinné bývanie. 

 

Otázka č. 16: 

Vzťahuje sa podmienka maximálnej kapacity objektov (12 miest v jednom objekte a 6 v jednej bytovej 

jednotke) aj na špecializované zariadenia?  

Odpoveď: 

Podmienka maximálnej kapacity sa vzťahuje iba pre pobytové zariadenia. Špecializované zariadenie 

v súlade so zákonom č. 448/200 Z. .z. o sociálnych službách a prílohou č. 9 výzvy sa poskytuje aj ako 

pobytové zariadenie s celoročným a týždenným pobytom. Z toho dôvodu sa podmienky kapacity 

vzťahuje aj na toto zariadenie, v prípade ak ide o pobytovú formu.  

 

Otázka č. 17: 

Je nákup pozemku s budovou určenou na likvidáciu oprávneným výdavkom? Žiadateľ má 

možnosť zakúpiť pozemok na ktorom stojí dom, ktorý nie je vhodný na bývanie a rekonštrukcia je 

nereálna. Chceli by sme ho zbúrať a na jeho mieste postaviť novostavbu rodinného domu vyhovujúcu 

detskému domovu i aktuálnej legislatíve. Dovoľujeme si Vás preto požiadať o Vaše stanovisko, bude 

oprávneným výdavkom cena pozemku a tiež búracie práce súvisiace s likvidáciou nevyhovujúcej 

nehnuteľnosti (starý dom)? 

Odpoveď: 

Všeobecne je oprávnenosť nákupu stavieb, ktoré sú určené na zbúranie riešená v rámci ustanovení 

prílohy 2a) Príručky pre žiadateľa kapitoly 4.1.2 Nákup stavieb. Náklady na nákup stavieb, ktoré sú pre 

účely projektu určené na zbúranie, sú oprávnené v prípade, že nákup takejto stavby je priamo 

nevyhnutný pre splnenie cieľov projektu. V prípade, ak sa nakupuje stavba určená na zbúranie, tak 

obstarávacia cena stavby určenej na búranie vrátane nákupu všetkých pozemkov v rámci projektu 

nesmie presiahnuť sumu 10% z celkových oprávnených výdavkov na projekt a v prípade plôch, ktoré 

sa v minulosti používali na priemyselné účely a ktorých súčasťou sú budovy, sa toto obmedzenie 

zvyšuje na 15%.  

 

Otázka č. 18: 

Vo výzve IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6 je uvedená nasledovná podmienka poskytnutia 

pomoci:  Podmienka kapacitného zabezpečenia objektov sociálnych služieb a objektov SPODaSK 

spojených s bývaním: 

Podmienkou kapacitného zabezpečenia objektov je podpora takých objektov v sociálnych službách 

spojených s bývaním, ktoré budú mať maximálnu kapacitu 12 miest v jednom objekte s maximálnou 

kapacitou 6 miest v jednej bytovej jednotke a objektov v SPODaSK spojených s bývaním detí, ktoré sú 
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umiestnené v detských domovoch na základe rozhodnutia súdu s maximálnou kapacitou 10 miest v 1 

bytovej jednotke a maximálne 1 bytovou jednotkou v 1 objekte (rodinnom dome, byte). 

Vzhľadom na skutočnosť, že zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách nepozná pojem „sociálne 

služby spojené s bývaním“ si Vás dovoľujeme požiadať o zadefinovanie typov takýchto služieb (t. j. 

„služieb spojených s bývaním“) v zmysle typov zariadení uvedených v piatej hlave zákona 

č. 448/2008 Z. z. 

Zákon v zmysle § 34 pozná službu „Zariadenie podporovaného bývania,“ v rámci ktorej sú definované 

vyššie uvedené priestorové podmienky (ako aj pojem „bytová jednotka“). Avšak v ďalších typoch 

zariadení sociálnych služieb (napríklad uvedených v § 35 - §39) sa pojem „bývanie“ nevyskytuje a 

takisto ani vyššie uvedené priestorové požiadavky. 

Odpoveď: 

V zmysle § 13 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa pod pobytovou formou sociálnej 

služby v zariadení rozumie: Pobytová forma sociálnej služby v zariadení (ďalej len „pobytová sociálna 

služba“) sa poskytuje, ak súčasťou sociálnej služby je ubytovanie. Pobytová sociálna služba sa poskytuje 

ako celoročná sociálna služba alebo týždenná sociálna služba. Týždenná sociálna služba sa neposkytuje 

počas sobôt a nedieľ, štátnych sviatkov a ďalších dní pracovného pokoja; ak štátny sviatok alebo ďalší 

deň pracovného pokoja pripadne na pracovný deň, možno týždennú sociálnu službu poskytovať aj počas 

týchto dní. Pobytovú sociálnu službu možno maloletému dieťaťu poskytnúť len s písomným súhlasom 

zákonného zástupcu, osobe pozbavenej spôsobilosti na právne úkony len s písomným súhlasom fyzickej 

osoby, ktorú súd ustanovil za opatrovníka. 

V zmysle § 17 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa pod ubytovaním rozumie 

poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných 

priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním alebo poskytnutie prístrešia na účel 

prenocovania. 

V súlade s prílohou č. 9 výzvy zariadenia spojené s bývaním, ktoré musia dodržať kapacitu stanovenú 

v podmienke č. 32 výzvy, sú zariadenia poskytujúce sociálnu službu pobytovou formou s celoročným 

pobytom alebo týždenným pobytom.  

Objekty zariadenia musia spĺňať vyhlášku č. 259/2008 Z. z.  Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky č. 259/2008 Z. z.  o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o 

minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia (konkrétne § 9 

Požiadavky na ubytovacie zariadenia) a ak ide o domácnosť, rodinné ubytovanie musí spĺňať štandardy 

pre byty a rodinné byty.  

 

Otázka č. 19: 

Predmetom projektu je obstaranie vybavenia – nábytok, IKT, zdravotnícke pomôcky, vybavenie 

terapeutických miestností a tiež obstaranie motorového vozidla. Príloha 3.f.2 prieskum trhových cien 

v časti aktuálna cena hovorí o cene určenej aritmetickým priemerom. 

Ako postupovať pri formulári 3.f.1 rozpočet projektu? Máme každú položku vybavenia určiť priemerom 

alebo postačuje uviesť do formulára 3.f.1 len súbor napr. IKT a k nemu cenu určenú aritmetických 

priemerom? 

Odpoveď: 

Do formuláru 3.f.1 rozpočet projektu žiadateľ v rámci Položkovitého rozpočtu uvedie cenu (aritmetický 

priemer v zmysle dokumentu 3.f.2 Prieskum trhu), ktorá mu vzišla z prieskumu trhu za každú položku 

samostatne. V rámci formuláru 3.f.1  samotného Rozpočtu projektu žiadateľ uvádza logické celky 

v rámci skupín výdavkov a aktivít žiadostí o NFP, ktorých súčet vychádza z Položkovitého rozpočtu. 

Napr. tak ako píšete, stanovenie detailnosti položiek IKT žiadateľ stanovuje s ohľadom na následný 

proces verejného obstarávania a spôsobu účtovania žiadateľa.  
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Pri predkladaný projektového zámeru nie je povinné predložiť podrobný položkový rozpočet projektu.  

 

Otázka č. 20 :  

V súvislosti s podmienkou oprávnenosti č. 20, uvedenou vo výzve na str. 14-15 si Vás dovoľujem 

požiadať o definíciu, čo sa rozumie pod pojmom nehospodárska činnosť a ktoré kategórie žiadateľov 

spadajú pod uvedenú definíciu. Je zrejmé, že to pravdepodobne budú neziskové organizácie, nevieme 

však či pre danú výzvu je do uvedenej kategórie možné zaradiť aj mesto a obec už z toho pohľadu, že 

každé takéto zariadenie je nutné stále dotovať z rozpočtu obce a nikdy nebude vykazovať zisk. 

Odpoveď: 

V súlade so zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a 

minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) sa hospodárskou 

činnosťou rozumie každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru alebo služieb, alebo v ponuke tovaru 

a služieb na trhu. Podmienka oprávnenosti sa vzťahuje pre všetkých žiadateľov v danej výzve.  

 

Otázka č. 21: 

Pre splnenie podmienky oprávnenosti je definované vo výzve nasledovnou požiadavkou: 

Pravidlá pre poskytovanie štátnej pomoci a minimálnej pomoci sa na oprávnené aktivity v rámci výzvy 

neuplatňujú za predpokladu, že  

a) na úrovni vlastníka/prevádzkovateľa zariadenia aktivita predstavuje nehospodársku činnosť, alebo 

b) na úrovni vlastníka aktivita predstavuje nehospodársku činnosť a prevádzka bude zabezpečená za 

trhových podmienok, alebo  

c) na úrovni vlastníka/prevádzkovateľa aktivita predstavuje hospodársku činnosť, ale je vyhodnotený 

lokálny charakter pomoci podľa Prílohy č. 2 výzvy resp. 5 formuláru PZ 

Z takto definovaných podmienok mi vzhľadom na slovo „alebo“ pri uvedení jednotlivých podmienok 

vyplýva, že postačuje splniť jednu z uvedených podmienok aby bol žiadateľ oprávneným. V rámci 

formuláru PZ je však od každého žiadateľa požadovaná príloha č. 5 bez ohľadu na to, či spĺňa niektorú 

z podmienok a),b). Príloha č. 5 obsahuje v časti 1. Obmedzený geografický priestor na poskytovanie 

služieb otázku č.5 „ Ak áno, sú medzi poskytovateľmi služieb v danom VÚC aj poskytovatelia z iných 

členských štátov EÚ? “, ktoré je vylučujúca z možnosti žiadať o NFP.  

Pri takto zadefinovanej prílohe  stačí jeden poskytovateľ sociálnej služby z inej členskej krajiny EÚ 

v danom VUC a kompletne zneoprávni všetkých žiadateľov v rámci celej VUC? Predkladanie všetkými 

žiadateľmi, teda aj tými ktorí spĺňajú požiadavku a) resp. b) vyvolá minimálne neistotu u žiadateľov 

oprávnených podľa bodov a) resp. b) a môže ovplyvniť rozhodovanie žiadateľa či projektový zámer 

podať alebo nie. Žiadam o vysvetlenie ako má žiadateľ postupovať v prípade, že je oprávnený podľa 

bodu a) alebo b) a v prílohe č. 5 mu vyjde neoprávnenosť? 

Odpoveď: 

V Prílohe č. 5 projektového zámeru (Lokálny vplyv projektov ...) je uvedené, že vo výzve budú 

podporené iba projekty mimo režimu štátnej pomoci/minimálnej pomoci. Na projekty, v ktorých pôjde 

o podporu výkonu opatrení SPODaSK na základe zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej 

kuratele  sa pravidlá štátnej pomoci/minimálnej pomoci nevzťahujú a žiadateľ túto prílohu výzvy 

nevypĺňa. Na projekty, v ktorých pôjde o podporu poskytovania sociálnych služieb podľa zákona 

o sociálnych službách, sa pravidlá štátnej pomoci/minimálnej pomoci nebudú vzťahovať iba ak ich 

dopad bude výlučne lokálny a nebudú mať vplyv na vnútorný obchod medzi členskými štátmi EÚ. 

Žiadateľ v oblasti sociálnych služieb teda vždy musí vyplniť Prílohu č. 5. Ak v ktorejkoľvek vylučujúcej 

otázke bude odpoveď „áno“, znamená to, že žiadateľ v projekte nespĺňa podmienku preukázania 

lokálneho vplyvu projektu na poskytovanie sociálnych služieb.    
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Otázka č. 22 

Platí podmienka č. 32 Podmienka kapacitného zabezpečenia objektov sociálnych služieb a objektov 

SPODaSK spojených s bývaním aj pre zariadenia oblasti 1. Sociálne služby krízovej intervencie?  

Odpoveď:  

V zmysle § 13 ods. 5 zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, sa pod pobytovou formou sociálnej 

služby v zariadení rozumie: Pobytová forma sociálnej služby v zariadení (ďalej len „pobytová sociálna 

služba“) sa poskytuje, ak súčasťou sociálnej služby je ubytovanie. Pobytová sociálna služba sa poskytuje 

ako celoročná sociálna služba alebo týždenná sociálna služba.  

V zmysle § 17 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa pod ubytovaním rozumie 

poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných 

priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním alebo poskytnutie prístrešia na účel 

prenocovania. 

V súlade s prílohou č. 9 výzvy zariadenia spojené s bývaním, ktoré musia dodržať kapacitu stanovenú 

v podmienke č. 32 výzvy, sú zariadenia poskytujúce sociálnu službu pobytovou formou s celoročným 

pobytom alebo týždenným pobytom. Pre zariadenia oblasti 1. Sociálne služby krízovej intervencie sa 

nevzťahuje podmienka kapacitného zabezpečenia č. 32 výzvy. 

 

 

 


