Ministerstvo dopravy a výstavby
Slovenskej republiky
podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 151/2019 Z. z.
o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky
(ďalej len „zákon")
vyhlasuje

Výzvu C2
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na účel podľa § 3 písm. c) zákona

Výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry zariadení a opatrení (odstavné zariadenia pre bicykle)

Vyhlasovateľ

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len „ministerstvo")

Gestorský útvar

Inštitút dopravnej politiky (ďalej len „IDP“)

poskytovateľa
Dátum vyhlásenia 9 9. 2019
výzvy
Účel poskytnutia
dotácie

Výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry –
zariadení a opatrení v podobe odstavných zariadení pre bicykle (cyklistické stojany
a chránené parkoviská pre bicykle)

podľa § 3 písm. c)
zákona
Ciele výzvy

Oprávnené
aktivity

Podpora výstavby súhrnu zariadení a opatrení, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie
náležitého chodu cyklistickej dopravy s cieľom podporiť zníženie podielu motorovej dopravy
na celkovej kapacite prepravnej práce, a to najmä kapacitných odstavných zariadení pre
bicykle v blízkosti východzích a cieľových bodov cyklistickej dopravy.







stavebné práce spojené s realizáciou cyklistickej infraštruktúry - odstavných
zariadení pre bicykle (cyklistické stojany a chránené parkoviská pre bicykle),
vrátane príslušenstva ako napr. servisné stojany pre bicykle a nabíjacie stanice pre
elektrobicykle),
vyvolané investície – napr. prekládky vedení inžinierskych sietí a pod.,
sadové úpravy vrátane nevyhnutnej náhradnej výsadby v bezprostrednom okolí
stavby,
stavebný a autorský dozor na realizovanej stavbe,
spracovanie dokumentácie skutočnej realizácie stavby, vrátane porealizačného
polohopisného a výškopisného zamerania stavby.
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Oprávnené
výdavky

Špecifikácia oprávnených
rozpočtovej klasifikácie:

kapitálových

výdavkov

podľa

ekonomickej

klasifikácie

717 – realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
v tom: 717001 Realizácia nových stavieb
717002 Rekonštrukcia a modernizácia
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy
716 – prípravná a projektová dokumentácia
Oprávnené obdobie je odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie
do 31. decembra 2021.
Ukazovatele
projektu








Okruh
oprávnených
žiadateľov podľa §
4 ods. 1 zákona

Výška dotácie na
realizáciu
projektu

celková kapacita odstavného zariadenia pre bicykle (minimálne 25 bezpečných
parkovacích miest) [počet],
počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím.
[počet],
miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k
výsledkom projektu. [%],
miera zabezpečenia vsaku zrážkových vôd v riešenom území (vodozádržné
opatrenia). [%],
miera zabezpečenia náhradnej výsadby po výrube v riešenom území a sadové
úpravy v bezprostrednom okolí realizácie [%],
počet osôb, ktoré potenciálne môžu využiť vzniknutú infraštruktúru (odhadovaný
počet dochádzajúcich osôb) [počet].

a)
b)
c)
d)

obec,
združenie obcí,
vyšší územný celok,
rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je
vyšší územný celok alebo obec; takejto organizácii sa dotácia poskytne
prostredníctvom zriaďovateľa, alebo
e) občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorého cieľom je
rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky.
Maximálna výška dotácie na jeden projekt je 250 000,- EUR bez DPH.

Výška
Od žiadateľa sa vyžaduje spolufinancovanie projektu z vlastných alebo iných zdrojov
požadovaného
najmenej vo výške 5 %
spolufinancovania
podľa § 4 ods. 2
písm. a) zákona
Podmienky
poskytnutia
dotácie podľa § 4
ods. 2 a 3 zákona

Žiadateľ musí




splniť podmienky podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
preukázať, že má zabezpečené vlastné alebo iné zdroje na financovanie projektu
vo výške najmenej vo výške 5 %,
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Žiadosť podľa § 5
ods. 1 zákona

preukázať, že nemá zavedený ozdravný režim alebo nie je v nútenej správe, ak
ide o žiadateľa, ktorým je obec, vyšší územný celok, rozpočtová alebo
príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec;
preukázať, že má vlastnícke právo alebo iné právo k pozemku alebo k stavbe
a zároveň sa musí zaviazať, že tieto práva k pozemku a vlastnícke právo
k nadobudnutej stavbe sa nezmení najmenej po dobu 5 rokov od dokončenia
výstavby, zmeny stavby, stavebnej úpravy alebo rekonštrukcie,
predložiť písomný záväzok, že stavba sa bude využívať na účel, na ktorý bude
dotácia poskytnutá, najmenej po dobu 5 rokov od dokončenia stavby, zmeny
stavby, stavebných úprav alebo rekonštrukcie stavby,
predložiť písomný záväzok, že zabezpečí otvorený prístup k využívaniu
cyklistickej infraštruktúry pre verejnosť v súlade s účelom, na ktorý je určená.

Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na realizáciu projektu (ďalej len „žiadosť") je uvedený
v prílohe č. 1 tejto výzvy.
Súčasťou vzoru žiadosti o poskytnutie dotácie je aj štruktúrovaný rozpočet výdavkov. Údaje
uvedené v rozpočte sú záväzné. Poskytnutú dotáciu nie je možné použiť na výdavky
nezahrnuté do rozpočtu.
Pre posúdenie charakteru výdavku je základným rámcom platná ekonomická klasifikácia
rozpočtovej klasifikácie (uvedené v časti výzvy - legislatívny rámec).

Povinné prílohy k Všetky nižšie uvedené povinné prílohy sa predkladajú v origináli alebo v úradne
žiadosti podľa § 5 osvedčenej fotokópii, nie staršej ako tri mesiace odo dňa predloženia žiadosti.
ods. 3 až 5 zákona
Každá podaná žiadosť je úplná, ak obsahuje:
1. prílohy podľa § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
a) čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym
rozpočtom a potvrdenie miestne príslušného správcu dane, že žiadateľ nemá
daňové nedoplatky,
b) 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,
c) čestné vyhlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia,
d) potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, že žiadateľ neporušil v
predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa
osobitného predpisu1),
e) potvrdenie Sociálnej poisťovne, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného
na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, a potvrdenie
každej zdravotnej poisťovne, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na
zdravotné poistenie.
Žiadateľ predloží prílohy a) až e) až na základe písomného vyžiadania poskytovateľa, teda
len vtedy, ak údaje nich obsiahnuté nemôže poskytovateľ získať z informačných systémov
verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie
administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
2. Prílohy podľa § 5 ods. 3 až 5 zákona

3

a) doklad o zriadení bežného účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej
banky, na ktorý sa má dotácia poskytnúť, a číslo tohto účtu v tvare IBAN,
Žiadateľ predloží kópiu zmluvy o zriadení bežného účtu.
b) doklad preukazujúci zabezpečenie spolufinancovania podľa § 4 ods. 2 písm. a)
zákona,
Žiadateľ predloží čestné písomné prehlásenie, že má zabezpečené
spolufinancovanie minimálne vo výške stanovenej v tejto výzve, ktoré musí
byť
podložené
rozhodnutím
napr.
obecného
zastupiteľstva2),
3
zastupiteľstvom vyššieho územné celku ) a pod.
c) potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutárny orgán je oprávnená
konať za žiadateľa, okrem žiadateľa, ktorým je obec alebo vyšší územný celok,
d) súhlas žiadateľa so spracúvaním osobných údajov4),
e) prehľad o finančných prostriedkoch, ktoré boli žiadateľovi poskytnuté na tento
projekt zo štátneho rozpočtu a iných verejných zdrojov za posledné tri roky spolu s
uvedením názvu a sídla subjektu a výšky poskytnutých finančných prostriedkov,
f) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že v roku podania žiadosti o poskytnutie dotácie
nežiada o poskytnutie dotácie na projekt aj od iného subjektu; ak žiadateľ v roku
podania žiadosti žiadal o poskytnutie dotácie na projekt aj od iného subjektu alebo
mu bola na projekt dotácia od iného subjektu už poskytnutá, uvedie názov a sídlo
tohto subjektu a výšku poskytnutej dotácie,
g) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že neprevedie vlastnícke právo k nehnuteľnosti
alebo iné právo k nehnuteľnosti počas piatich rokov odo dňa odovzdania
nehnuteľnosti do užívania,
h) čestné vyhlásenie žiadateľa, že stavba sa bude užívať na účel, na ktorý bola dotácia
podľa § 3 písm. a) až c) poskytnutá najmenej počas piatich rokov od dokončenia
stavby, zmeny stavby, stavebných úprav alebo rekonštrukcie stavby,
i) písomný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti so stavebnými úpravami, ak ide
o zmluvu o nájme nehnuteľnosti alebo o zmluvu o výpožičke nehnuteľnosti,
j) údaje podľa osobitného predpisu5) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k
pozemku alebo stavbe,
k) čestné vyhlásenie žiadateľa, že zabezpečí otvorený prístup k využívaniu cyklistickej
infraštruktúry pre verejnosť v súlade s účelom, na ktorý je určená.
l) právoplatné stavebné povolenie alebo úradne osvedčená kópia právoplatného
stavebného povolenia alebo doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému
úradu alebo úradne osvedčená kópia dokladu o ohlásení stavby príslušnému
stavebnému úradu.
3. Ďalšie prílohy:
a) Fotodokumentácia miesta realizácie projektu a jeho vyznačenie do mapového
podkladu,
b) Vyhodnotenie prieskumu trhu pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky na
realizáciu projektu.
Poznámka:
1) zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
3) zákon č.302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov,
4) § 5 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,

4

5) § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 263/2018 Z. z.
Žiadosť musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom žiadateľa, alebo ním splnomocnenou
osobou, pričom splnomocnenie musí byť súčasťou žiadosti o poskytnutie dotácie. Týmto
podpisom žiadateľ potvrdzuje správnosť všetkých údajov.
Lehota na
predkladanie
žiadostí

Lehota na predkladanie žiadostí je do 31. 10. 2019.

Spôsob
predkladania
žiadostí

Žiadosť musí byť odovzdaná v jednej uzavretej a nepriehľadnej obálke alebo obale, ktorá/ý musí byť označená/-ý takto: „ Výzva C2 - Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu
rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky - NEOTVÁRAŤ."

Žiadosť sa považuje za doručenú doporučene dňom uvedeným na podacej pečiatke pošty
alebo osobne dňom osobného doručenia, pričom lehota, dokedy má žiadateľ povinnosť
žiadosť doručiť, sa považuje za zachovanú len vtedy, ak došlo k doručeniu do podateľne
poskytovateľa najneskôr posledný deň lehoty určenej vo výzve, a to v úradných hodinách
poskytovateľa.

Za úplnú sa považuje vyplnená žiadosť, spolu so všetkými požadovanými povinnými
prílohami, spĺňajúca podmienky ustanovené osobitnými predpismi.
Vytlačenú, opečiatkovanú a podpísanú žiadosť, spolu so všetkými povinnými prílohami
žiadateľ predkladá v jednom pevne zviazanom origináli a zároveň v PDF formáte na
CD nosiči, alebo USB nosiči. Originál žiadosti s predpísanými náležitosťami a povinnými
prílohami musí byť zviazaný v hrebeňovej alebo pevnej väzbe, všetky strany musia byť
očíslované žiadateľom, zoznam povinných príloh uvedený na samostatnom liste. Za
hrebeňovú väzbu sa nebudú považovať zakladače s euroobalmi alebo iná väzba - v záujme
zabránenia tomu, aby bolo možné vkladať alebo vyberať jednotlivé časti dokumentácie.
Žiadosti zaslané len elektronickou poštou alebo faxom nebudú akceptované.
Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
Žiadateľ môže na základe výzvy predložiť len jednu žiadosť o poskytnutie dotácie, v
opačnom prípade budú vylúčené všetky jeho žiadosti.

Adresa na
predkladanie
žiadostí

Žiadosť je potrebné doručiť do podateľne ministerstva formou poštovej služby (s dátumom
na podacej pečiatke pošty najneskôr dňa 31. 10. 2019) alebo osobne v jednom origináli
na adresu:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Inštitút dopravnej politiky
Námestie slobody 6
P. O. BOX 100
810 05 Bratislava

5

Kontakty na účely Otázky súvisiace s predmetom výzvy je možné zasielať písomne na e-mailovú adresu:
konzultácií
cyklodotacie@mindop.sk

Za záväzné odpovede, na ktoré sa môže žiadateľ odvolávať, sú považované len
písomné odpovede. Odpovede poskytnuté telefonicky, ústnou formou, pokiaľ neboli
spracované do písomnej podoby, nemožno považovať za záväzné a žiadateľ sa na ne
nemôže odvolávať.
Legislatívny
rámec

-

Zákon č. 151/2019 Z. z. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy
a cykloturistiky,

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/151/20190701
-

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších
predpisov,

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/523/20190101
-

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1976/50/20190501
-

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20190701
-

Zákon

č.

431/2002

Z.

z.

o

účtovníctve

v

znení

neskorších

predpisov.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/431/20181001
-

Metodické usmernenie Ministerstva financií SR č. MF/010175/2004-42 z 8. decembra
2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v znení jeho
dodatkov,

https://www.finance.gov.sk/sk/financie/verejne-financie/regulacny-komplexpravnych-noriem-metodickych-postupov-z-oblasti-rozpoctovehoprocesu/rozpoctova-klasifikacia/uplne-znenie-metodickeho-usmerneniaministerstva-financii-slovenskej-republiky-k-c-mf/010175/2004-42-zo-dna-8.html
-

Príloha k opatreniu Ministerstva financií SR zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/200774
v
znení
neskorších
predpisov,

https://www.finance.gov.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/uctovnictvoaudit/uctovnictvo/legislativa-sr/opatrenia-oblasti-uctovnictva/uctovnictvoneziskovu-sferu/podvojne-uctovnictvo/postupy-uctovania/
-

STN 73 6110/O1 Projektovanie miestnych komunikácií

https://www.sutn.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=101280
-

TP

085

Navrhovanie

cyklistickej

infraštruktúry

https://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp/tp_085.pdf

Formálna kontrola
a postup pri
vyhodnocovaní
žiadostí

Formálna kontrola žiadosti je proces, pri ktorom sa preveruje, či je predložená žiadosť
úplná, teda či obsahuje všetky povinné náležitosti. IDP po prijatí žiadosti vykoná kontrolu
formálnej a vecnej správnosti žiadosti podľa podmienok uvedených vo výzve. Na žiadosť,
ktorá neobsahuje všetky povinné prílohy a ktorej nedostatky nebudú odstránené ani
v dodatočnej lehote určenej vo výzve IDP, ako aj na žiadosť, ktorá bola predložená po
lehote na predkladanie žiadosti sa neprihliada. Takéto žiadosti nebudú predložené na
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rokovanie komisie na vyhodnocovanie žiadostí. O tejto skutočnosti bude žiadateľ písomne
informovaný.
Hodnotiace kritérium - vylučujúce
Súlad projektu s podmienkami výzvy
Súlad projektu s Národnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy
Príspevok projektu k zvýšeniu podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej
práce
Súlad projektu s princípmi univerzálneho navrhovania, ktoré sa uplatňujú pre verejne
prístupné priestory a budovy.
Kritériá
hodnotenia
žiadostí podľa § 6
ods. 3 zákona

Hodnotiace kritérium – bodové podľa poradia dôležitosti
1. Príspevok projektu k zvýšeniu úrovne bezpečnosti infraštruktúry pre
nemotorovú dopravu
2. Posúdenie súladu projektu s príslušnými technickým normami a predpismi (viď.
technické normy a predpisy uvedené v časti legislatívny rámec), ktoré sa
uplatňujú pre verejne prístupné priestory a budovy
3. Vhodnosť a prepojenosť navrhovaných aktivít projektu vo vzťahu
k východiskovej situácii a k stanoveným cieľom projektu.

Komisia
Orientačné
termíny
posudzovania
a vyhodnotenie
žiadostí

4.

Posúdenie vhodnosti navrhovaných aktivít z vecného a časového hľadiska

5.

Posúdenie miery riešenia vodozádržných opatrení v riešenom území

Podrobnosti o zložení a rozhodovaní komisie, organizácie práce a postupe komisie pri
vyhodnocovaní žiadostí upravuje štatút.
2019

sept.

okt.

Zverejnená výzva

x

x

Formálna kontrola

x

x

x

x

x

Hodnotenie žiadostí
Uzatvorenie zmluvy
s úspešnými žiadateľmi

nov.

x

Ministerstvo poskytne dotáciu žiadateľovi na základe návrhu komisie, ktorý predloží na
schválenie ministrovi dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Komisia je poradným
dotácie podľa § 6
orgánom ministra.
ods. 5 a § 7
zákona
Dotácia na realizáciu projektu sa poskytne žiadateľovi na základe písomnej zmluvy
o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi žiadateľom a ministerstvom. Vzor zmluvy
o poskytnutí dotácie je prílohou č. 2 tejto výzvy.
Poskytnutie

Prílohy:
Príloha č. 1 - Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie
Príloha č. 2 - Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie
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