
FAQ s k výzvam (A, C1, C2) 

 

O dotácie v rámci každej z výziev sa môže uchádzať obec bez ohľadu na počet jej obyvateľov. 

1) Predkladá sa k čestnému prehláseniu žiadateľa o zabezpečení spolufinancovania aj 

rozhodnutie zastupiteľstva (rozhodnutie obecného, mestského zastupiteľstva a pod.)? 

       Žiadateľ je povinný pri výzve (výzva A,C1, C2) predložiť aj rozhodnutie zastupiteľstva 

o schválení spolufinancovania, konané v súlade so zákonom o obecnom zriadení 

a vnútornými predpismi žiadateľa.  

        

2) Predkladá sa pri výzve A (dotácia na vypracovanie projektovej dokumentácie) aj 

stavebné povolenie ? 

     Žiadateľ o dotáciu na účely vypracovania projektovej dokumentácie na výstavbu, zmenu 

stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu cyklistickej komunikácie stavebné povolenie 

nepredkladá. 

 

3) Predkladá sa ako príloha k žiadosti aj právoplatné územné rozhodnutie ? 

     Žiadateľ predkladá právoplatné územné rozhodnutie len k žiadosti o dotáciu na účely 

vypracovania projektovej dokumentácie na výstavbu, zmenu stavby, stavebné úpravy alebo 

rekonštrukciu cyklistickej komunikácie (žiadosť k výzve A).   

 

4) Môže žiadateľ doručiť prílohu k žiadosti aj dodatočne ? 

     Chýbajúca príloha k žiadosti môže byť doručená aj dodatočne, a však len za podmienky, že 

žiadateľ bol vyhlasovateľom výziev/ministerstvom na jej doloženie vyzvaný.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) Akceptuje ministerstvo prílohy k žiadosti, ktorých právoplatnosť nastala po 

31.10.2019? 

      V prípade stavebného povolenia je akceptovateľné stavebné povolenie, ktorého 

právoplatnosť nastala v čase do 31.10.2019.  

       V prípade územného rozhodnutia je akceptovateľné územné rozhodnutie, ktorého  

právoplatnosť nastala v čase do 31.10.2019.  

       Rozhodnutie zastupiteľstva (mestského, obecného zastupiteľstva, atď.) o schválení 

spolufinancovania musí byť zastupiteľstvom prijaté najneskôr do 31.10.2019. 

       Povinné prílohy v zmysle výziev a vyplývajúce z § 8a ods.5 písm. a), b), d), e)  zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov musia byť vydané najneskôr ku dňu 31.10.2019.  

Konkrétne ide o tieto prílohy:  

- potvrdenie príslušného konkurzného súdu, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné 

konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na 

vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,  

- čestné vyhlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia, 

- potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich 

troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,  

- potvrdenie Sociálnej poisťovne, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na 

sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie , 

- potvrdenie každej zdravotnej poisťovne, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky 

poistného na zdravotné poistenie    

 

6) Predkladá žiadateľ projektovú dokumentáciu ? 

     Projektová dokumentácia k právoplatnému stavebnému povoleniu nie je povinnou súčasťou 

príloh k výzve. Projektová dokumentácia je potrebná pre účely hodnotenia predloženej 

žiadosti. Žiadatelia, ktorí splnia všetky  podmienky výzvy, budú hodnotiteľom vyzvaní 

k zaslaniu projektovej dokumentácie. Vzhľadom k rozsahu dokumentácie stačí túto PD 

zaslať elektronicky vo formáte .pdf na mailovú adresu cyklodotacie@mindop.sk, prípadne 

priložiť k odoslanej žiadosti na CD nosiči. Vyhlasovateľ výzvy bude akceptovať aj zaslanie 

projektovej dokumentácie v papierovom formáte a to aj v prípade, ak bola predložená spolu 

s právoplatným stavebným povolením.   

 

7) Môže žiadateľ predložiť ku každej výzve aj viac žiadostí ? 

    Žiadateľ je oprávnený predložiť ku každej výzve len jednu žiadosť.  

 

8) Zriaďuje si žiadateľ na účely dotácie nový osobitný bankový účet?  
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    Žiadateľ o dotáciu v zmysle výzvy A, C1, C2 je povinný zriadiť si nový osobitný bankový    

účet.  

 

9) Je možné žiadať o dotáciu v zmysle výzvy A vo fáze zadaného vyhotovenia projektovej 

dokumentácie alebo vo fáze už vyhotovenej projektovej dokumentácie? 

     O dotáciu na účely vypracovania projektovej dokumentácie na výstavbu, zmenu stavby, 

stavebné úpravy alebo rekonštrukciu cyklistickej komunikácie podľa § 3 písm. a) zákona č. 

151/2019 Z. z. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy 

a cykloturistky v zmysle vydanej výzvy A je možné žiadať aj vo fáze zadaného vyhotovenia 

projektovej dokumentácie alebo vo fáze už vyhotovenej projektovej dokumentácie. 

Zásadnou podmienkou rezortu však je, že vyhotovenie projektovej dokumentácie nebolo 

v celom rozsahu alebo čiastočne už žiadateľom financované. Možnosť refinancovania je 

vylúčená!     

 

10) Je možné žiadať o dotáciu v zmysle výzvy C1, C2 vo fáze zadanej, resp. objednanej 

realizácie stavebnej činnosti alebo už uskutočnenej stavebnej činnosti ?  

     O dotáciu na účely výstavby, zmeny stavby, stavebných úprav alebo rekonštrukcie 

cyklistickej infraštruktúry podľa § 3 písm. c) zákona č. 151/2019 Z. z. o poskytovaní dotácií 

na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistky v zmysle vydanej výzvy C1 a C2 je 

možné žiadať aj vo fáze zadanej, resp. objednanej realizácie stavebnej činnosti alebo vo fáze 

už uskutočnenej stavebnej činnosti. Zásadnou podmienkou rezortu však je, že realizácia 

stavebnej činnosti nebola v celom rozsahu alebo čiastočne už žiadateľom financovaná. 

Možnosť refinancovania je vylúčená!     

      

11) Predkladá žiadateľ vyhodnotenie prieskumu trhu pre určenie predpokladanej  

hodnoty       zákazky na realizáciu projektu ? 

 Vyhodnotenie prieskumu trhu pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky na realizáciu 

projektu je povinnou prílohou žiadosti o poskytnutie dotácie k výzve A a k výzve C2. 

 

12) Môže si žiadateľ za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky okrem 

vyhodnotenia prieskumu trhu určiť aj iným postup?   

       Žiadateľ určuje predpokladanú hodnotu zákazky na realizáciu projektu výlučne na základe 

vyhodnotenia prieskumu trhu. 

 

13) Akú metódu prieskumu trhu použije žiadateľ ? 

       Voľba metódy prieskumu trhu je výlučne na žiadateľovi. 

 



14) Ako má žiadateľ, ktorý má iné ako vlastnícke právo k nehnuteľnosti (nájomca) 

preukázať splnenie podmienky uvedenej vo výzve a odvolávajúcej sa na § 5 ods. 4 

písm. a) a na § 5 ods. 4 písm. b) zákona č. 151/2019 Z. z. o poskytovaní dotácií na 

podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky ? 

       V prípade budúceho zámeru zriadiť stavbu (napr. cyklistická trasa, stojany na bicykle, atď.) 

na prenajatej nehnuteľnosti – pozemku, žiadateľ predkladá čestné prehlásenie, že ako 

vlastník (ako budúci vlastník) stavby neprevedie vlastnícke právo k nehnuteľnosti počas 

piatich rokov odo dňa odovzdania nehnuteľnosti do užívania.    

       Žiadateľ nájomca v tomto prípade predkladá tiež čestné prehlásenie, že neprevedie iné 

právo, čím sa má na mysli právo nájmu počas piatich rokov odo dňa odovzdania 

nehnuteľnosti – stavby na prenajatom pozemku do užívania. 

       V prípade budúceho zámeru zriadiť stavbu na prenajatej nehnuteľnosti – pozemku, žiadateľ 

predkladá čestné prehlásenie, že stavba sa bude užívať na účel, na ktorý bola dotácia podľa 

§ 3 písm. a) alebo c) zákona č. 151/2019 Z. z. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja 

cyklistickej dopravy a cykloturistiky poskytnutá najmenej počas piatich rokov od 

dokončenia stavby. 

 

15) Ako má žiadateľ, ktorý má iné ako vlastnícke právo k nehnuteľnosti (nájomca) 

preukázať splnenie podmienky uvedenej vo výzve a odvolávajúcej sa na § 5 ods. 4 

písm. c) zákona č. 151/2019 Z. z. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej 

dopravy a cykloturistiky ? 

        Žiadateľ nájomca v tomto prípade predkladá písomný súhlas vlastníkov nehnuteľnosti so      

stavebnými úpravami, resp. písomný súhlas so zriadením stavby. 

 

16) Predkladá žiadateľ v postavení nájomcu/podnájomníka nájomnú, resp. podnájomnú  

zmluvu? 

       Takýto žiadateľ nájomnú, resp. podnájomnú zmluvu nepredkladá. Je však povinný 

predložiť list vlastníctva prenajímateľa ako vlastníka nehnuteľnosti za účelom overenia 

vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. 

 

17) Čo spadá pod oprávnené výdavky v súvislosti s dotáciou k projektovej dokumentácii? 

       Ide o výdavok súvisiaci s vyhotovením projektovej dokumentácie, čím sa má na mysli 

predpokladaná celková finančná čiastka zahŕňajúca cenu za vyhotovenie projektovej 

dokumentácie, prípadne aj cenu za vypracovanie zadania pre vyhotovenie projektovej 

dokumentácie.    

 

 

 



18) Čo spadá pod oprávnené výdavky v súvislosti s dotáciou k výstavbe, zmene stavby 

alebo rekonštrukcie cyklistickej infraštruktúry? 

Ide o výdavok, ktorý predstavuje predpokladanú finančnú čiastku, ktorá zahŕňa cenu za 

stavebný materiál a cenu za výkon stavebnej činnosti. 

 

19) Je súčasťou dotácie aj DPH ? 

       Súčasťou dotácie nie je DPH. Ak platiteľ DPH spĺňa podmienky na uplatnenie odpočtu 

DPH, nemôže mu byť uznaný výdavok na úhradu DPH. Ak žiadateľ nie je platca DPH, 

resp. nespĺňa podmienky na odpočet DPH, má pri poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu 

uznaný výdavok na DPH. 

 

20) Musí žiadateľ o dotáciu naplniť všetky ukazovatele projektu, ktoré ustanovuje 

príslušná výzva ? 

Žiadateľ nemusí bezpodmienečne naplniť všetky ukazovatele projektu. Vymedzenie 

rozsahu ukazovateľov projektu, ktoré je možné žiadateľom naplniť sa odvíja od samotného 

zamerania a logiky projektu. 

 

21) Je potrebné, aby žiadateľ vo formulári žiadosti v časti D.3 Štruktúrovaný rozpočet 

projektu uviedol všetky položky podľa dokumentu Výkaz – výmer alebo je 

postačujúce, ak tam uvedie len jednu celkovú sumu ?  

 

       Pri vypĺňaní žiadosti v časti D.3 Štruktúrovaný rozpočet je potrebné vychádzať zo zákona 

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a predložený rozpočet musí byť v štruktúre podľa ekonomickej 

klasifikácii. Položky rozpočtu nemôžu vychádzať z dokumentu Výkaz – výmer.  

  

 

 


