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CIEĽ USMERNENIA 

Cieľom Usmernenia  č.  1  k Výzve  na  predkladanie  projektov  (ďalej  len  „usmernenie“)  je  zmena 
merateľných  indikátorov  ako  aj  upresnenie  definície  v oblasti  verejného  obstarávania  v rámci 
dokumentov vydaných k Výzve na predkladanie projektov kód výzvy SOP PS – 2008 – 2.1 (ďalej len 
„výzva“)  a aktualizácia  relevantnej  prílohy  k výzve.  Usmernenie  vychádza  z požiadaviek 
potenciálnych  žiadateľov  a praktických  skúseností  v rámci  iných  výziev  Sektorového  operačného 
programu Priemysel a služby.

ZMENY PRÍLOH K VÝZVE

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádza nasledujúca príloha:
• Príručka pre žiadateľa;

PLATNOSŤ USMERNENIA

Usmernenie platí dňom zverejnenia na stránkach Ministerstva hospodárstva SR a Slovenskej agentúry 
pre cestovný ruch (ďalej len „SACR“). Nová príloha platí tiež dňom zverejnenia na stránkach MH SR 
a SACR.  Žiadatelia,  ktorí  vyplnili  formuláre  v staršom formáte  a už  podali  svoje  Žiadosti  o NFP 
vykonávateľovi, nie sú týmto Usmernením viazaní.

DOPLNENIE ZNENIA PRÍRUČKY PRE ŽIADATEĽA

Príručka  pre  žiadateľa  je  doplnená  o nižšie  uvedené  ustanovenia,  ktoré  nemenia  znenie  Príručky, 
okrem prípadov, keď tak je vyslovene uvedené. Zároveň bolo v niektorých častiach upravené formálne 
usporiadanie textu (číslovanie, odrážky a pod.).

Kapitola VI. Usmernenie Riadiaceho orgánu o postupoch pri verejnom obstarávaní je upravená 
nasledovne:

1. Prvý odsek sa vypúšťa.,  Pôvodne druhý odsek sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením: 
„Konečný  prijímateľ  je  povinný realizovať  verejné  obstarávanie na  dodanie  tovaru,  
uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní  
platnom a účinnom v čase realizácie procesu verejného obstarávania.“

2. Pôvodne  štvrtý  odsek  sa  vypúšťa  a nahrádza  nasledovným znením:  „Za oprávnené  výdavky 
žiadateľa sa budú považovať len výdavky spojené s realizáciou projektu, ktoré boli schválené 
Hodnotiacou  komisiou  na  posudzovanie  žiadostí  a projektov,  boli  vynaložené  v súlade  so 
zákonom  o verejnom  obstarávaní  platnom  a účinnom  v čase  realizácie  procesu  verejného 
obstarávania a vznikli najskôr dňom 1. januára 2004.“

3. Na konci kapitoly doplnený nasledovný text:
„Upozornenie: 

Napriek  platnosti  zákona č. 25/2006 Z.  z.  o  verejnom obstarávaní  a  o  zmene  a  doplnení  
niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov, resp.  zákona  o verejnom  obstarávaní  
platnom a účinnom v čase realizácie verejného obstarávania, nie je možné v rámci procesu 
verejného obstarávania používať na vyhodnocovanie ponúk kritérium „skúsenosti“.“

Kapitola  VIII.  Zoznam  indikátorov  a kódy  oblastí  pomoci  -  pôvodný  obsah  kapitoly  sa  ruší 
a nahrádza nasledovným znením:

Zoznam indikátorov výsledku a dopadu
Typ Názov MJ

Novovytvorené pracovné miesta počet
Počet vytvorených alebo udržaných pracovných miest počet



d
op

ad Počet návštevníkov podporených objektov počet
Počet návštevníkov stravovacieho / športového zariadenia počet
Nárast počtu podnikateľov v CR počet
Počet novovytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny počet

vý
sl

ed
ok Počet obnovených / rekonštruovaných objektov počet

Počet užívateľov služieb TIK-ov, informačných kancelárií počet
Počet vytvorených parkovacích miest počet
Rozsah vybudovaných/zrekonštruovaných inžinierských sietí počet
Rozsah  vybudovaných  /  zrekonštruovaných  miestnych  komunikácií  / 
chodníkov / cyklotrás / turistický

m

Dĺžka vyznačených cyklotrás / turistických trás/lyžiarskych bežeckých trás m
Rozsah  vybudovanej  /  zrekonštruovanej  plochy  pre  športovo-rekreačné  / 
kultúrne / spoločenské aktivity

m2

Rozsah vybudovanej / zrekonštruovanej plochy pre doplnkové služby CR m2

Počet vytvorených / vylepšených doplnkových služieb CR počet
Počet novovytvorených produktov CR/turistických atrakcií počet
Rozsah vytvorenej / zrekonštruovanej / upravenej plochy oddychových zón / 
mestskej zelene

m2

Rozsah upravenej plochy slúžiacej pre turistov m2

Počet vybudovaných TIK-ov / informačných kancelárií / kioskov počet

Kód oblastí pomoci: 
1.7.1 - materiálové investície (informačné centrá, ubytovanie, reštaurácie, vybavenie)
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