
Povinné prílohy: 
 

→ pre mikroprojekty obsahujúce investičný prvok:  
 
Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby, ktorá je v súlade s príslušným stavebným 
povolením alebo ohlásením drobnej stavby a v súlade s výpisom z listu vlastníctva: 
a) výkresová časť: mapy, skice lokalizácie projektu (môžu byť vytvorené samostatne 
partnerom),  
b)  posúdenie dopadu alebo hodnotenie vplyvu na životné prostredie a oblasť Natura 2000, 
alebo informácia potvrdená rozhodnutím príslušnej inštitúcie, že žiadateľ nemá takúto 
povinnosť1. ,  
c) technická dokumentácia (stavebný projekt), podrobný položkovitý rozpočet vrátane výkazu 
výmer,  
d) pre poľských partnerov: 

- platné stavebné povolenie alebo  
- platné povolenia na realizáciu investície do cestnej infraštruktúry alebo  
- ohlásenie stavby spolu s oznámením stavebného úradu, že nemá námietky voči 
predloženému stavebnému ohláseniu. 

e) pre slovenských partnerov  
- vydané stavebné povolenie s vyznačením dňa nadobudnutia právoplatnosti alebo 
ohlásenie stavby na všetky stavebné objekty a všetky aktivity súvisiace s projektovým 
zámerom a s platnosťou minimálne do predpokladanej doby ukončenia realizácie 
projektu  
- pri ohlásení stavby doručiť oznámenie stavebného úradu, že nemá námietky voči 
predloženému stavebnému ohláseniu . 

(1 originál + 1 kópia + elektronická verzia výkazu výmer vo formáte .xls) 
 
V prípade, že žiadateľ nemá platné dokumenty uvedené v bode d) a/alebo e) je potrebné 
predložiť kópiu žiadosti o vydanie uvedených dokumentov, ktorá bola predložená príslušným 
inštitúciám.  
 
 
 
UPOZORNENIE: 
Žiadatelia vo fáze podávania Žiadosti o finančný príspevok pre mikroprojekt musia 
predložiť žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Právoplatné stavebné povolenie musia 
predložiť na základe výzvy Prešovského samosprávneho kraja do začiatku kvalitatívneho 
hodnotenia mikroprojektu. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 V prípade poľských partnerov projektu sa uplatňujú ustanovenia zákona zo dňa 3. októbra 2008 o sprístupňovaní 
informácií o životnom prostredí a jeho ochrane, účasti obyvateľov na ochrane životného prostredia a o hodnotení 
vplyvu na životné prostredie (Zb. z. z 2013 r. pol. 1235 s neskoršími zmenami) a nariadenie Rady ministrov zo 
dňa 9. novembra 2010 vo veci opatrení majúcich výrazný vplyv na životné prostredie (Zb. z. 2010 č. 213, pol. 
1397 s neskoršími zmenami).  
V prípade slovenských partnerov projektu sa uplatňujú ustanovenia zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie 


