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Údaje sa vypĺňajú manuálne.

MetaIS kód Názov služby z katalógu služieb Požadovaná úroveň

Virtuálny server x86,Red Hat Linux, xLarge (8*VCPU, 32GB RAM, 100GB TIER2) Zvolená hodnota - 1

Virtuálny server x86,Red Hat Linux,Large (4*VCPU, 16GB RAM; 80GB TIER2) Zvolená hodnota - 4

Virtuálny server x86,Red Hat Linux,Small (1*VCPU, 4GB RAM; 40GB TIER2) Zvolená hodnota - 4

Diskový priestor „TIER 1" Zvolená hodnota - 1

Pripojenie siete (Internet, GOVNET) Zvolená hodnota - 1

Vytvorenie load balancing pravidiel Zvolená hodnota - 1

Údaje sa vypĺňajú manuálne.

ID Názov 
rizika

Pravdepodobnosť Dosah Návrh 
mitigácie

R_X Takmer isté riziko - výskyt rizika treba v každom prípade očakávať. 
 - existuje vysoká pravdepodobnosť, že sa Pravdepodobné riziko

riziko vyskytne. 
 - riziko sa môže vyskytnúť. Stredné riziko

 - riziko sa môže vyskytnúť za veľmi špecifických Slabé riziko
okolností. 

 - výskyt rizika sa neočakáva.Nepravdepodobné riziko

Extrémny dosah - znemožní realizáciu projektu. 
 - ovplyvní pokračovanie projektu Vysoký dosah
 - vyžiada si úpravy projektu Stredný dosah

 - ovplyvní efektívnosť projektu v niektorých aspektoch. Nízky dosah
 - dosah sa minimalizuje bežnou činnosťou v Zanedbateľný dosah

rámci projektu.

Údaje sa vypĺňajú manuálne.

ID Výstup projektu Kritérium kvality a spôsob dosiahnutia

VP_1 Vytvorenie úložiska Elektronické úložisko vytvorené a nasadené do prevádzky (napĺňané 
účastníkmi)

VP_2 Integračné rozhranie na „prevádzkovateľov“ stavebných úradov – obce 
a mestá 

Systém funkčný a sprístupnený pre obce a mestá

VP_3 Integračné rozhranie na CSRU Registre naintegrované na CSRU

Údaje sa vypĺňajú manuálne.

ID Typ Názov Zdôvodnenie Návrh zmeny



L
A
_1

Zákon
č. 50
/1976 
Zb.

Stavebný zákon Stavebný zákon dnes obsahuje ustanovenia o projektovej dokumentácii 
nasledovne:

§ 130

(5) Informačný systém o výstavbe obsahuje

a)     a o stavebných pozemkoch, údaje a informácie o stavbách 
najmä o ich druhu, funkčnom využívaní, umiestnení, o ich 
vlastníkoch a o zastavovacích podmienkach, ktoré sa naň vzťahujú,

§ 131

(1)  a všetky podklady k nej, ako aj Územnoplánovaciu dokumentáciu
doklady o prípadných zmenách a doplnkoch územnoplánovacej 
dokumentácie je povinný evidovať a ich ukladanie zabezpečovať orgán 
územného plánovania, ktorý územnoplánovaciu dokumentáciu obstaráva.

(2) Územné rozhodnutia a všetky písomnosti týkajúce sa územných 
 a rozhodnutí o ochrane objektov, chránenom území a rozhodnutí

ochrannom pásme, vydávané podľa osobitných predpisov, včítane 
prípadných zmien a doplnkov je povinný evidovať a ich ukladanie 
zabezpečovať príslušný stavebný úrad.

§ 132

Stavebné povolenia spolu so všetkými písomnosťami týkajúcimi sa stavebného 
povolenia, kolaudačné rozhodnutia a iné opatrenia týkajúce sa stavieb eviduje a 
ich ukladanie .zabezpečuje príslušný stavebný úrad a miestne príslušná obec

Pre účely nasadenia Elektronického úložiska 
projektovej dokumentácie nie je potrebná zmena 
už existujúcich zákonných ustanovení. Celé 
riešenie je navrhnuté podľa aktuálneho zákona.

L
A
_2

Zákon
č. 275
/2006 
Z. z.

Zákon o informačných systémoch verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov

Súvisiaca legislatíva vo vzťahu k elektronickej podobe výkonu verejnej správy. Pre účely nasadenia Elektronického úložiska 
projektovej dokumentácie nie je potrebná zmena 
už existujúcich zákonných ustanovení.

L
A
_3

Zákon
č. 305
/2013 
Z. z.

Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) v 
znení neskorších predpisov

Súvisiaca legislatíva vo vzťahu k elektronickej podobe výkonu verejnej správy. Pre účely nasadenia Elektronického úložiska 
projektovej dokumentácie nie je potrebná zmena 
už existujúcich zákonných ustanovení.

L
A
_4

Výnos
MF 
SR č. 
55
/2014 
Z. z.

Výnos MF SR o štandardoch pre informačné 
systémy verejnej správy v znení neskorších 
predpisov

Súvisiaca legislatíva vo vzťahu k elektronickej podobe výkonu verejnej správy. Pre účely nasadenia Elektronického úložiska 
projektovej dokumentácie nie je potrebná zmena 
už existujúcich zákonných ustanovení.

L
A
_5

Zákon
č. 395
/2002 
Z. z.

Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení 
niektorých zákonov

Súvisiaca legislatíva vo vzťahu k elektronickej podobe výkonu verejnej správy. Pre účely nasadenia Elektronického úložiska 
projektovej dokumentácie nie je potrebná zmena 
už existujúcich zákonných ustanovení.

L
A
_6

Zákon
č. 18
/2018 
Z. z.

Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov

Súvisiaca legislatíva vo vzťahu k elektronickej podobe výkonu verejnej správy. Pre účely nasadenia Elektronického úložiska 
projektovej dokumentácie nie je potrebná zmena 
už existujúcich zákonných ustanovení.

L
A
_7

Zákon
č. 211
/2000 
Z. z.

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 
slobode informácií)

Súvisiaca legislatíva vo vzťahu k elektronickej podobe výkonu verejnej správy. Pre účely nasadenia Elektronického úložiska 
projektovej dokumentácie nie je potrebná zmena 
už existujúcich zákonných ustanovení.

L
A
_8

Zákon
č. 177
/2018 
Z. z.

Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie 
administratívnej záťaže využívaním 
informačných systémov verejnej správy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
proti byrokracii)

Súvisiaca legislatíva vo vzťahu k elektronickej podobe výkonu verejnej správy. Pre účely nasadenia Elektronického úložiska 
projektovej dokumentácie nie je potrebná zmena 
už existujúcich zákonných ustanovení.

L
A
_9

Zákon
č. 272
/2016 
Z. z.

Zákon o dôveryhodných službách pre 
elektronické transakcie na vnútornom trhu a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov

Súvisiaca legislatíva vo vzťahu k elektronickej podobe výkonu verejnej správy. Pre účely nasadenia Elektronického úložiska 
projektovej dokumentácie nie je potrebná zmena 
už existujúcich zákonných ustanovení.

Rola jednotlivca, tímu alebo organizácie (alebo ich skupín), ktorá reprezentuje ich záujmy vo vzťahu k výstupom architektúry a dosiahnutým cieľom.
Údaje sa vypĺňajú manuálne.

ID Zainteresovaný Popis



ST_X Bližšie spresnenie role, tímu, alebo organizácie .

Ktoré ciele OPII projekt rieši a či je k nim vypracovaný reformný zámer podľa vzoru EVS.
Údaje sa vypĺňajú v MetaIS, do tabuľky sa generujú.

ID 
cieľ
a 
OPII
/OP
EVS

Meno cieľa Reform
ný 
zámer 
EVS (A
/N/NA)

Spôsob naplnenia cieľa

ciel
_po
7_5

Zlepšovanie 
celkovej dostupnosti 
dát verejnej správy 
vo forme otvorených 
dát

Všetky dáta verejnej správy, ktoré nepodliehajú utajeniu alebo neobsahujú citlivé alebo osobné údaje, by mali byť zverejňované ako 
otvorené dáta, prostredníctvom verejne prístupných rozhraní, ktoré umožnia ich strojové spracovanie na ich ďalšie voľné použitie.

ciel
_po
7_7

Umožnenie 
modernizácie a 
racionalizácie 
verejnej správy IKT 
prostriedkami

Hlavný zámer tohto špecifického cieľa je podporiť túto reformu modernými informačnými technológiami a zároveň umožniť 
implementáciu najlepších skúsenosti v tejto oblasti. Zavádzanie systémov s optimalizovanými workflow a elektronizovanými úlohami, 
analytických systémov, systémov pre zdieľanie znalostí, systémov pre manažment kvality a podporných informačných systémov v 
cloude ako Software as a Service, bude koordinované s ostatnými aktivitami reformy.

Koncový stav, prínos.
Údaje sa vypĺňajú v MetaIS, do tabuľky sa generujú.

M
et
aI
S 
kód

Cieľ Spôsob naplnenia cieľa Zai
nter
eso
vaní

cie
l_
15

Racionalizujeme prevádzku 
informačných systémov 
pomocou vládneho cloudu

Využitie zdieľanej platformy vládneho cloudu zjednoduší využívanie IKT a povedie k minimalizácii nárokov na správu a údržbu 
informačných systémov verejnej správy. Vládny cloud sa stane nástrojom efektívneho budovania a prevádzky informačných 
systémov pri dosiahnutí vysokej bezpečnosti, ochrany osobných údajov a ďalších citlivých informácií.

Relevantné princípy NKIVS treba zaevidovať pre danú štúdiu v MetaIS. Do prílohy štúdie sa následne vygenerujú.
Údaje sa vypĺňajú v MetaIS, do tabuľky sa generujú.

Me
taI
S 
kód

T
yp

Názov Popis Spô
sob 
plne
nia

pri
nci
p_
20

P
ri
n
cíp

OTVORENÉ 
ŠTANDARDY

Prednostne sa používajú otvorené štandardy a formáty a dôraz sa kladie nazabezpečenie technologickej neutrálnosti.

pri
nci
p_
16

P
ri
n
cíp

OTVORENOS
Ť ÚDAJOV

Údaje otvorenej vlády musia byť dostupné a prehľadné. Vybrané množiny v legislatíve definovaných údajov nebudú podliehať princípom 
otvorených údajov.

pri
nci
p_
10

P
ri
n
cíp

JEDEN KRÁT 
A DOSŤ

Pri interakcii s verejnou správou bude verejná správa od žiadateľa vyžadovať len údaje, ktoré sú nové a verejná správa nimi ešte 
nedisponuje. Tento princíp bude platiť na úrovni celej Európskej únie a bude zabezpečovaný pomocou platformy dátovej integrácie. Zároveň 
bude umožnené elektronické zdieľanie rozhodnutí, ktoré vydala verejná správa.

pri
nci
p_
30

P
ri
n
cíp

EFEKTÍVNOS
Ť A PRIDANÁ 
HODNOTA

Informatizácia verejnej správy sleduje najvyššiu hodnotu za peniaze a prebieha na základe kontinuálneho vyhodnocovania nákladov a 
prínosov.

Koncové služby, ktoré budú výstupom projektu.
Údaje sa vypĺňajú do eGovernment komponentov MetaIS. Do prílohy štúdie sa generujú.



1. Kód a názov koncovej služby: ks_336646

Vloženie údajov projektových dokumentácií

2. Popis: Služba umožní, autorizovanému používateľovi (projektant, architekt) vložiť projektovú dokumentáciu do úložiska.

3. Prístupové miesto: Ústredný portál verejnej správy

4. Kanál: web

5. Používateľ: občan (G2C)

6. Životná situácia: Stavebné konanie

7. Úroveň elektronizácie: úroveň 4

8. Notifikácia priebehu konania: 0

9. Vyžadovaná úroveň 
autentifikácie:

3 - s významným zabezpečením

10. Generická: Nie

11. Prezentačná: Nie

12. Agenda verejnej správy: Začatie, vykonávanie a zastavenie stavebného konania

13. Fáza ŽC: 1. plánovanie služby

14. Gestor: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

15. Koncovú službu realizuje AS: as_58461 Verziovanie projektovej dokumentácie

as_58460 Notifikácia o zmene stavu projektovej dokumentácie

as_58457 Vloženie údajov projektových dokumentácií

as_58458 Poskytovanie údajov o projektových dokumentáciách - neautorizovaný prístup

as_58459 Poskytovanie údajov o projektových dokumentáciách - autorizovaný prístup

16. SLA parametre: Východiskový Cieľový

1. Doba odozvy 0 d 3 d

2. Počet volaní služby 0 2500

3. Pomer elektronických transakcií 1 % 100 %

1. Kód a názov koncovej služby: ks_336645

Prihlásenie sa na notifikáciu o zmene stavu projektovej dokumentácie

2. Popis: Služba umožní požiadať o notifikáciu pri zmene stavu projektovej dokumentácie. Projektant, úradník alebo dotknutý 
orgán bude môcť požidať o notifikáciu pri zmene stavu dokumentácie, notifikáciu o stave spracovávanie dokumentácie, 
postúpení PD dotknutým orgánom, zaslaným pripomienkam zo strany dotknutých orgánov, zapracovaných pripomienok 
zo strany projektanta a notifikáciu ohľadne finalizácie projektovej dokumentácie.

3. Prístupové miesto: Ústredný portál verejnej správy

Podateľňa orgánu verejnej moci



4. Kanál: web

5. Používateľ: občan (G2C)

inštitúcia verejnej správy (G2G)

6. Životná situácia: Stavebné konanie

7. Úroveň elektronizácie: úroveň 3

8. Notifikácia priebehu konania: 3

9. Vyžadovaná úroveň 
autentifikácie:

3 - s významným zabezpečením

10. Generická: Nie

11. Prezentačná: Nie

12. Agenda verejnej správy: Začatie, vykonávanie a zastavenie stavebného konania

13. Fáza ŽC: 1. plánovanie služby

14. Gestor: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

15. Koncovú službu realizuje AS: as_58461 Verziovanie projektovej dokumentácie

as_58460 Notifikácia o zmene stavu projektovej dokumentácie

as_58457 Vloženie údajov projektových dokumentácií

as_58459 Poskytovanie údajov o projektových dokumentáciách - autorizovaný prístup

as_58458 Poskytovanie údajov o projektových dokumentáciách - neautorizovaný prístup

16. SLA parametre: Východiskový Cieľový

1. Doba odozvy 0 d 3 d

2. Počet volaní služby 0 2500

3. Pomer elektronických transakcií 1 % 100 %

1. Kód a názov koncovej služby: ks_336648

Poskytovanie údajov o projektových dokumentáciách

2. Popis: Služba, ktorá poskytne dotknutým orgánom údaje projektových dokumentácií na základe iniciácie zo strany projektanta 
alebo referenta stavebného úradu v závislosti od fázy prípravy stavebného zámeru.

3. Prístupové miesto: Ústredný portál verejnej správy

4. Kanál: web

5. Používateľ: inštitúcia verejnej správy (G2G)

6. Životná situácia: Stavebné konanie

7. Úroveň elektronizácie: úroveň 4

8. Notifikácia priebehu konania: 0



9. Vyžadovaná úroveň 
autentifikácie:

3 - s významným zabezpečením

10. Generická: Nie

11. Prezentačná: Nie

12. Agenda verejnej správy: Začatie, vykonávanie a zastavenie stavebného konania

13. Fáza ŽC: 1. plánovanie služby

14. Gestor: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

15. Koncovú službu realizuje AS: as_58461 Verziovanie projektovej dokumentácie

as_58460 Notifikácia o zmene stavu projektovej dokumentácie

as_58458 Poskytovanie údajov o projektových dokumentáciách - neautorizovaný prístup

as_58459 Poskytovanie údajov o projektových dokumentáciách - autorizovaný prístup

as_58457 Vloženie údajov projektových dokumentácií

16. SLA parametre: Východiskový Cieľový

1. Doba odozvy 0 d 3 d

2. Počet volaní služby 0 2500

3. Pomer elektronických transakcií 1 % 100 %

Údaje sa vypĺňajú manuálne.

Príloha obsahuje informačné systémy (IS) organizácie a podriadených organizácií, ktoré budú projektom rozvíjané alebo budované.
Údaje sa vypĺňajú do eGovernment komponentov MetaIS. Do prílohy štúdie sa následne generujú.

MetaIS kód Názov informačného systému Modul ISVS - kód Modul ISVS - názov

isvs_9591 Elektronické úložisko projektovej dokumentácie

Príloha obsahuje služby, ktoré budú výstupom projektu.
Údaje sa vypĺňajú do eGovernment komponentov MetaIS. Do prílohy štúdie sa následne generujú.

Kód a názov aplikačnej služby: as_58457Vloženie údajov projektových dokumentácií

Popis: Služba sprístupňujúca vkladanie údajov o projektových dokumentáciách na základe autorizácie účastníka.

Poskytovaná na externú 
integráciu:

Typ cloudovej služby:

Informačný systém: Elektronické úložisko projektovej dokumentácie

Aplikačná služba realizuje KS: ks_336645 Prihlásenie sa na notifikáciu o zmene stavu projektovej dokumentácie

ks_336646 Vloženie údajov projektových dokumentácií

ks_336648 Poskytovanie údajov o projektových dokumentáciách

Kód a názov aplikačnej služby: as_58458Poskytovanie údajov o projektových dokumentáciách - neautorizovaný prístup



Popis: Služba poskytujúca údaje o projektových dokumentáciách - dostupná pre užívateľov bez prihlásenia.

Poskytovaná na externú 
integráciu:

Typ cloudovej služby:

Informačný systém: Elektronické úložisko projektovej dokumentácie

Aplikačná služba realizuje KS: ks_336648 Poskytovanie údajov o projektových dokumentáciách

ks_336646 Vloženie údajov projektových dokumentácií

ks_336645 Prihlásenie sa na notifikáciu o zmene stavu projektovej dokumentácie

Kód a názov aplikačnej služby: as_58459Poskytovanie údajov o projektových dokumentáciách - autorizovaný prístup

Popis: Služba poskytujúca údaje o projektových dokumentáciách po autorizácii účastníkov. Po overení účastníka mu budú 
sprístupnené údaje, na ktoré má nárok.

Poskytovaná na externú 
integráciu:

Typ cloudovej služby:

Informačný systém: Elektronické úložisko projektovej dokumentácie

Aplikačná služba realizuje KS: ks_336648 Poskytovanie údajov o projektových dokumentáciách

ks_336645 Prihlásenie sa na notifikáciu o zmene stavu projektovej dokumentácie

ks_336646 Vloženie údajov projektových dokumentácií

Kód a názov aplikačnej služby: as_58460Notifikácia o zmene stavu projektovej dokumentácie

Popis: Služba zabezpečujúca notifikovanie účastníka, ktorý sa prihlásil na odber danej notifikácie a je na túto notifikáciu 
oprávnený.

Poskytovaná na externú 
integráciu:

Typ cloudovej služby:

Informačný systém: Elektronické úložisko projektovej dokumentácie

Aplikačná služba realizuje KS: ks_336646 Vloženie údajov projektových dokumentácií

ks_336648 Poskytovanie údajov o projektových dokumentáciách

ks_336645 Prihlásenie sa na notifikáciu o zmene stavu projektovej dokumentácie

Kód a názov aplikačnej služby: as_58461Verziovanie projektovej dokumentácie

Popis: Služba zabezpečujúca vytváranie verzií dokumentu a prácu s jednotlivými verziami.

Poskytovaná na externú 
integráciu:

Typ cloudovej služby:



Informačný systém: Elektronické úložisko projektovej dokumentácie

Aplikačná služba realizuje KS: ks_336646 Vloženie údajov projektových dokumentácií

ks_336648 Poskytovanie údajov o projektových dokumentáciách

ks_336645 Prihlásenie sa na notifikáciu o zmene stavu projektovej dokumentácie

Kód a názov aplikačnej služby: as_59709Konzumácia údajov z CSRÚ systémom EÚPD

Popis: Služba zabezpečí konzumáciu údajov z CSRÚ pre ISVS EÚPD.

Poskytovaná na externú 
integráciu:

Nie

Typ cloudovej služby: Žiadny

Informačný systém: Elektronické úložisko projektovej dokumentácie

Aplikačná služba realizuje KS:

Príloha obsahuje zoznam požiadaviek na prevádzku.
Údaje sa vypĺňajú manuálne.

Rozsah zálohovania všetko

Doba zotavenia (RTO) 3 hodiny

Je záloha pravidelne validovaná Áno

Miera dostupnosti 90% - 99.999%

Údaje sa vypĺňajú manuálne.

Odhadovaný harmonogram projektu je 24 mesiacov od obstarania systému, s tým že niektoré aktivity budú prebiehať súbežne. 

ID Aktivita Dĺžka trvania (v mesiacoch)

HP_1 Analýza a dizajn - Registre 8

HP_2 Implementácia - Registre 4

HP_3  Testovanie - Registre 4

HP_4 Dokumentácia - Registre 4

HP_5 Školenia - Registre 3

HP_6 Nasadenie - Registre 4

HP_7 Podpora nábehu prevádzky - Registre 3

HP_8 Analýza a dizajn - Portál 9

HP_9 Implementácia - Portál 4

HP_10 Testovanie - Portál 4

HP_11 Dokumentácia - Portál 3

HP_12 Školenia - Portál 3



HP_13 Nasadenie - Portál 4

HP_14 Podpora nábehu prevádzky - Portál 3

HP_15 Analýza a dizajn - Integrácia 8

HP_16 Implementácia - Integrácia 4

HP_17 Testovanie - Integrácia 3

HP_18 Dokumentácia - Integrácia 5

HP_19 Školenia - Integrácia 3

HP_20 Nasadenie - Integrácia 5

HP_21 Podpora nábehu prevádzky - Integrácia 4

HP_22 Projektové riadenie 24

HP_23 Publicita a informovanosť 5

Kontrolné otázky pre hodnotenie testu štátnej pomoci.
Údaje sa vypĺňajú manuálne.

ID Kontrolná otázka A
/
N
/
NA

Bližšia špecifikácia odpovede

1 Je možné oprávnené aktivity, resp. činnosti žiadateľov v danej výzve kvalifikovať ako činnosti 
„nehospodárskeho" charakteru v zmysle pravidiel štátnej pomoci?

A (Napr. je možné preukázať, že vykonávané činnosti sú 
výkonom verejnej moci alebo ide o služby čisto sociálnej 
povahy? Ak odpoveď je áno, ďalej sa neuplatňujú 
pravidlá o štátnej pomoci, otázky 2, 3, 4, 5 sú irelevantné, 
vypĺňa sa „neuplatňuje".)

2 Je možné oprávnené aktivity resp. činnosti žiadateľov v danej výzve kvalifikovať ako „hospodárske" v 
zmysle pravidiel štátnej pomoci?

N
/A

3 Sú splnené všetky kritéria (kumulovane) definované článkom 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ: a) prevod 
verejných zdrojov a pripísateľnosť štátu, b) ekonomické zvýhodnenie príjemcu pomoci, c) selektívnosť 
poskytnutej pomoci, d) narušenie hospodárskej súťaže alebo hrozba narušenia hospodárskej súťaže a 
vplyv na vnútorný obchod medzi členskými štátmi?

N
/A

(V prípade negatívnej odpovede je potrebné zdôvodniť 
ktoré kritérium nebolo splnené vrátane podrobnej 
identifikácie dôvodu prečo nebolo splené. Pre účely 
nesplnenia podmienok štátnej pomoci je postačujúce 
nesplnenie minimálne jedného kritéria.)

4 Sú splnené všetky kritéria (kumulovane) definované pre služby všeobecného hospodárskeho záujmu (v 
zmysle rozsudku Altmark C-280/00) vrátane osobitného charakteru služby: a) podnik, ktorému bola 
poskytnutá pomoc bol poverený realizáciou záväzkov služby vo verejnom záujme a tieto záväzky boli jasne 
definované, 
b) kritériá, na základe ktorých je vypočítaná kompenzácia boli vopred určené objektívnym a transparentným 
spôsobom , 
c) kompenzácia nepresahuje sumu nevyhnutnú na pokrytie všetkých výdavkov alebo ich časti vzniknutých 
pri plnení záväzkov služieb vo verejnom záujme, zohľadniac pri tom súvisiace príjmy ako aj primeraný zisk , 
d) ak sa výber podniku povereného realizáciou záväzkov služieb vo verejnom záujme neuskutočnil 
prostredníctvom výberového konania v rámci verejnej súťaže, výška nevyhnutnej kompenzácie je určená 
na základe analýzy výdavkov, ktoré by stredne veľký podnik, dobre riadený a primerane vybavený 
prostriedkami vynaložil pri realizácii týchto záväzkov, zohľadniac pri tom súvisiace príjmy ako aj primeraný 
zisk pri realizácii týchto záväzkov?

N
/A

(Poskytovateľ pomoci zdôvodní splnenie jednotlivých 
kritérií a podmienky osobitného charakteru služby.)

5 Je možné pomoc zo strany poskytovateľa pomoci definovať v rámci podmienok minimálnej pomoci? N
/A

(Iba pre účely pomoci de  minimis vrátane pomoci de mini
mis SVHZ.)

Vyhodnotenie (V závislosti od hodnotenia poskytovateľ pomoci uvedie či ide 
o "štátnu pomoc"; "pravidlá štátnej pomoci sa neuplatňujú"; 
"nie je štátna pomoc"; "SVHZ"; "pomoc de minimis"; "pomoc 

 de minimis - SVHZ")
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