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Rozhodnutie
O SCHVÁLENÍ ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Popis konania / Účastníci konania
Sprostredkovateľský orgán Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky konajúci v mene a na účet riadiaceho orgánu
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v medziach splnomocnenia obsiahnutého v
Zmluve o výkone časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 8.7.2015 v znení neskorších
dodatkov, na základe výsledkov konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len
"žiadosť") žiadateľa:
Obec Ostrovany
Hlavná 60/29
082 22 Šarišské Michaľany
IČO: 00690554
Názov projektu: Zberný dvor a stojiská v obci Ostrovany
Kód žiadosti o poskytnutie NFP: NFP312060BXP1
Kód výzvy: OPLZ-PO5a6-2020-1
Výrok
rozhodol tak, že v súlade s § 57 prvá veta v spojení s § 19 ods. 10 až 12 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“) žiadosť
s ch v a ľ u j e
s
výškou
nenávratného
finančného
príspevku
maximálne
237
206,82
EUR
(slovom:
dvestotridsaťsedemtisícdvestošesť eur osemdesiatdva centov), pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli
schválené vo výške 249 691,39 EUR (slovom: dvestoštyridsaťdeväťtisícšesťstodeväťdesiatjeden eur tridsaťdeväť
centy).
Odôvodnenie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v
rámci konania o žiadosti overil splnenie podmienok poskytnutia príspevku a dospel k záveru, že žiadosť podľa jej
obsahu (vrátane príloh) splnila podmienky poskytnutia príspevku tak, ako boli stanovené vo výzve, na základe čoho
žiadosť schválil. Uvedené overenie splnenia podmienok poskytovania príspevku nelimituje poskytovateľa alebo iný
orgán oprávnený na výkon kontroly alebo auditu (vrátane Úradu pre verejné obstarávanie) v následnom overovaní
ich splnenia v ďalších fázach implementácie projektu, ktorý je predmetom žiadosti, v súlade so zmluvou o poskytnutí

nenávratného finančného príspevku, podľa príslušných právnych predpisov, ktoré sa na žiadateľa vzťahujú, a s inými
dokumentmi záväznými pre žiadateľa, a to v období uzatvárania zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku, ako aj počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Výška schváleného nenávratného finančného príspevku je maximálna a v priebehu realizácie nesmie byť prekročená.
V konaní o žiadosti bolo zistené, že v rámci žiadateľom predložených a požadovaných výdavkov boli identifikované
také, ktoré nespĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov definované vo výzve, v dôsledku čoho bola výška
žiadaného nenávratného finančného príspevku znížená o 0,02 EUR (slovom: nula eur dva centy). Celkové oprávnené
výdavky boli znížené o 0,02 EUR na sumu 249 691,39 EUR v nasledovnom rozsahu:
- Oprávnené výdavky na položke „Stavebné práce“ boli ponížené o 0,01 EUR na sumu 185 889,87 EUR z dôvodu
súčtovej chyby pri rekapitulácii objektov stavby a jej následné prenesenie do ŽoNFP.
- Oprávnené výdavky na položke „Realizácia procesu verejného obstarávania“ boli ponížené o 0,01 EUR na sumu
1 217,31 EUR z dôvodu prekročenia percentuálnych finančných limitov v zmysle prílohy č. 6 výzvy.
V súlade s ustanovením § 25 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF právny nárok na poskytnutie príspevku vzniká
nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Poskytnutie príspevku na základe
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je viazané na splnenie podmienok ustanovených v zmluve
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je v súlade s § 22 zákona o príspevku z EŠIF možné podať odvolanie. Žiadateľ môže podať
odvolanie písomne sprostredkovateľskému orgánu do 10 pracovných dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. V
odvolaní sa okrem identifikačných náležitostí (§ 22 ods. 5 písm. a) a b) zákona o príspevku z EŠIF) musí uviesť, proti
ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, akej veci sa odvolanie týka a dôvody podania odvolania, čo odvolaním
žiadateľ navrhuje a dátum podania a podpis osoby podávajúcej odvolanie.
Žiadateľ je oprávnený po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia podať podnet na preskúmanie rozhodnutia
mimo odvolacieho konania (ďalej ako „podnet“ v súlade s podmienkami uvedenými v § 24 ods. 2 a 3 zákona
o príspevku z EŠIF. Žiadateľ môže podať podnet písomne sprostredkovateľskému orgánu, ktorý preskúmavané
rozhodnutie vydal. Rozhodnutie o schválení žiadosti môže byť preskúmané mimo odvolacieho konania do zaslania
návrhu na uzavretie zmluvy.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
(podpísane elektronicky podľa zákona o e-Governmente)
V Bratislave, za dátum vydania rozhodnutia sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej
pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení
neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o e-Governmente“)
JUDr. Adela Danišková
generálna riaditeľka
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866
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