
Výzva 2021 - ŠKOLY  

FAQ 

1. Predkladá sa jedna žiadosť na jeden projekt (cykloprístrešok, cyklostojany) v areály 

školy, prípadne je možné do jednej žiadosti zahrnúť viac projektov (cykloprístrešky, 

cyklostojany) viacerých škôl ? 

Odporúčame podať jednu žiadosť na viac škôl. Maximálna výška dotácie k jednej žiadosti 

je 30 000 eur. Ku každej škole treba však uviesť indikátory (počet žiakov, nadväznosť na 

plánovanú, resp. existujúcu cyklistickú komunikáciu, atď.) samostatne. Je možné podať aj 

samostatné žiadosti ku každému projektu školy. V tomto prípade je však zvýšené riziko, že 

nemusí dôjsť k schváleniu všetkých žiadostí. V prípade podania žiadosti pre viac škôl sa 

bude pri hodnotení zohľadňovať súčet všetkých žiakov škôl. 

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti, že v prípade podania žiadosti pre viac škôl musí 

každá škola splniť podmienky uvedené vo Výzve v bodoch 4 a 5 hodnotiacich kritérií. Ak 

niektorá škola zahrnutá v rámci jednej žiadosti nebude spĺňať podmienky v zmysle bodov 4 

a/alebo 5, ovplyvní to celkové hodnotenie žiadosti, čím žiadateľ získa za tieto kritériá 0 

bodov.     

2. Môže byť žiadateľom o dotáciu škola ? 

Oprávneným žiadateľom môže byť škola (výlučne základná, stredná) pri splnení oboch 

týchto podmienok: 

 má právnu formu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie 

 zriaďovateľom je VÚC alebo obec 

Zákon č. 151/2019 o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy 

a cykloturistiky ďalej uvádza podmienku, že takémuto žiadateľovi (v našom prípade škole) 

sa dotácia poskytne prostredníctvom zriaďovateľa. 

Z uvedeného vyplýva tento postup. Najprv žiadosť o dotáciu pripravuje a podáva škola.  

Po schválení žiadosti poskytovateľ uzatvára zmluvu o poskytnutí dotácie so zriaďovateľom 

(obec/mesto, VÚC). Zriaďovateľ je teda príjemcom finančných prostriedkov 

predstavujúcich dotáciu.      

V tomto prípade je nutná vzájomná informovanosť a koordinácia postupu medzi školou 

a zriaďovateľom. 

Do žiadosti je potrebné uviesť bankový účet školy. Po schválení žiadosti sa žiadateľ vyzve 

o predloženie účtu zriadeného obcou/mestom/VÚC na účel prijatia a použitia dotácie. 

Z hľadiska organizačných úkonov sa javí ako jednoduchší spôsob žiadať o dotáciu pre školu 

priamo obcou/mestom alebo VÚC. 

3. Môže byť žiadateľom o dotáciu cirkevná alebo súkromná škola ?  

V prípade školy ako žiadateľa (škola, ktorá má právnu formu rozpočtovej alebo príspevkovej 

organizácie), musí byť splnená podmienka zriaďovateľa. V postavení zriaďovateľa musí byť 

len obec/mesto alebo VÚC. Ustanovenie tejto podmienky vyplýva zo zákona č. 151/2019 Z. 

z. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky.    



Z uvedeného vyplýva, že žiadateľom nemôže byť cirkevná alebo súkromná škola. 

V prípade cirkevnej alebo súkromnej školy prichádza do úvahy možnosť osloviť 

obec/mesto, prípadne VÚC s požiadavkou o zabezpečenie cykloprístreškov pre školu. 

Týmto postupom na základe podanej žiadosti zo strany obce/mesta alebo VÚC môže dôjsť 

k obstaraniu cykloprístreškov. 

 

4. Môže byť dotáciou financované doplnkové vybavenie cykloprístreška, akým je        

napríklad nabíjacie zariadenie pre elektrobicykle, kamera, osvetlenie ? 

 

 Uvedené doplnkové vybavenie nespadá pod oprávnené aktivity podľa výzvy. Podmienky 

výzvy umožňujú obstaranie nasledovného doplnkového vybavenia: 

 servisný stojan 

 solárne panely a batérie na účel prevádzky elektronického systému uzamykania 

cykloprístreška 

Odporúčame obstarať si doplnkové vybavenie cykloprístreška (nabíjacie zariadenie pre 

elektrobicykle, kamera, osvetlenie, atď.) nad rámec tejto výzvy, t. j. z vlastných zdrojov. 

5. Môže byť dotáciou financované vyhotovenie projektovej dokumentácie ? 

 Vyhotovenie projektovej dokumentácie nespadá pod oprávnené aktivity na základe výzvy. 

6. Je oprávneným výdavkom vybudovanie cyklistickej komunikácie ku  

 cykloprístrešku ? 

 

     Oprávnenou aktivitou je vybudovanie nevyhnutnej prístupovej plochy. Môže ísť napríklad  

 o vstupnú cestu k cykloprístrešku z chodníka, resp. miestnej komunikácie. 

7. Je možné stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky nahradiť stavebným  

 rozpočtom ? 

    Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky môže byť nahradené stavebným rozpočtom 

vyhotoveným projektantom, resp. stavebným rozpočtom vyhotoveným certifikovaným 

rozpočtárom.   

8. Je súčasťou dotácie aj DPH ? 

 Dotácia sa neposkytuje s DPH.  

9. Môže byť cykloprístrešok zameraný aj na úschovu kolobežiek ? 

 Cykloprístrešok by nemal pozostávať z konštrukčných prvkov, ktoré by boli určené na 

uloženie kolobežky.  

 

 

 

  

 



       

 

 

 

 

 

 

        


