
 
 
 
 
 
 

 

 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej 

len „MIRRI SR“ alebo „poskytovateľ“) ako poskytovateľ dotácie podľa § 9 písm. g) a nasl. 

zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o podpore regionálneho rozvoja“)  

 

vyhlasuje  

 

výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja 

(ďalej len „výzva“) 

 

Kód výzvy 17004/2022/OSMRR 

Účel Podpora území udržateľného mestského rozvoja 

Termín na podanie žiadostí od 28.11.2022 do 9.12.2022 

Oprávnené obdobie vzniku výdavkov 

od 01.01.2022 do 31.03.2023 pre bežné výdavky 

od 01.01.2022 do 31.12.2023 pre kapitálové 

výdavky 

Alokácia na výzvu  3 068 332,07 2 979 057 EUR 

          Z toho: Kapitálové výdavky 

                        Bežné výdavky 

 

2 377 883 EUR 

   690 449,07 601 174 EUR 

Minimálna výška požadovanej dotácie      40 000 EUR  

Maximálna výška požadovanej dotácie     350 000 EUR  

Spolufinancovanie 
minimálne 5 % z celkových oprávnených 

výdavkov projektu 

 

 

Oprávnení žiadatelia  

obce, ktoré majú status mesta a sídlo v najmenej 

rozvinutom okrese: Bardejov, Gelnica, Košice-

okolie, Levoča, Medzilaborce, Michalovce, 

Snina, Stará Ľubovňa a Stropkov.   

Oprávnené miesto realizácie projektu katastrálne územie žiadateľa 
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1. Cieľ a účel poskytnutia dotácie 

 

Cieľom výzvy je v súlade s § 3 ods. 1 zákona o podpore regionálneho rozvoja odstraňovať alebo 

zmierňovať nežiaduce rozdiely na úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja 

a územného rozvoja miest najmenej rozvinutých okresov, zvyšovať ekonomickú výkonnosť 

a konkurencieschopnosť pri súčasnom zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja regiónu, ako aj 

zvyšovať zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov najmenej rozvinutých okresov. 

Účelom poskytnutej dotácie je podporiť územie udržateľného mestského rozvoja formou 

vybudovania1)rekonštrukcie2) a opravy3)miestnych komunikácií4), čím sa zlepší ich technický 

stav a zvýši sa dopravná vybavenosť regiónu. Zámerom výzvy je odstránenie neuspokojivých 

parametrov dopravnej infraštruktúry a vytvorenie podmienok pre zvýšenie efektivity a kvality 

dopravy najmenej rozvinutých regiónov. 

 

2. Poskytovateľ dotácie a gestorský útvar výzvy 

 

Poskytovateľom dotácie je MIRRI SR so sídlom Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava. 

Gestorským útvarom v rámci MIRRI SR je Sekcia regionálneho rozvoja. 

 

3. Oprávnená aktivita 

 

V súlade s § 3 ods. 2 písm. i) zákona o podpore regionálneho rozvoja je oprávnenou aktivitou 

zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, inžinierskych stavieb. 

Oprávnená aktivita je zameraná na: 

a) vybudovanie a rekonštrukciu miestnych komunikácií vo forme kapitálových výdavkov, 

a to konkrétne ciest a chodníkov, 

b) opravu miestnych komunikácií vo forme bežných výdavkov, a to konkrétne ciest 

a chodníkov bez technického zhodnotenia. 

Žiadateľ môže predložiť len jednu žiadosť, pričom v rámci žiadosti môže použiť kombináciu 

oboch foriem výdavkov. 

                                                           
1) Vybudovaním sa na účely tejto výzvy rozumie investičná činnosť smerujúca k zhotoveniu novej cestnej 

infraštruktúry.   
2) Rekonštrukciou sa na účely tejto výzvy rozumejú také zásahy do hmotného majetku, ktoré majú za následok   

zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov. Za zmenu 

technických parametrov nemožno považovať zámenu použitého materiálu pri dodržaní jeho porovnateľných 

vlastností.   
3) Opravou sa na účely tejto výzvy rozumie odstraňovanie čiastočného fyzického opotrebovania alebo poškodenia 

za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu ak nedôjde k zmene technických 

parametrov alebo zvýšeniu výkonnosti majetku a ani k zmene účelu použitia. 
4) § 43a ods. 3 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení zákona č. 237/2000 Z. z.    
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Obsahom oprávnených aktivít sú nehospodárske činnosti (t. j. činnosti, ktoré nepodliehajú 

pravidlám štátnej a minimálnej pomoci podľa osobitného predpisu).5) 

Dotácia sa poskytuje v súlade s procesnými a vecnými pravidlami poskytovania štátnej 

pomoci5) platnými v čase poskytnutia dotácie, ktoré žiadateľ preukazuje poskytovateľovi 

v rámci Prílohy č. 1.3, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou žiadosti o poskytnutie dotácie 

na projekt (ďalej len „žiadosť“). 

 

4. Oprávnení žiadatelia 

 

Oprávnenými žiadateľmi pre túto výzvu sú obce ako subjekty územnej spolupráce podľa 

§ 13 ods. 1 písm. f) zákona o podpore regionálneho rozvoja, ktoré majú status mesta 

so sídlom v najmenej rozvinutom okrese (okres zapísaný v zozname najmenej rozvinutých 

okresov podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konkrétne okres: Bardejov, 

Gelnica, Košice-okolie, Levoča, Medzilaborce, Michalovce, Snina, Stará Ľubovňa a 

Stropkov.)  

 

5. Oprávnené miesto realizácie projektu 

 

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu výlučne katastrálne územie 

žiadateľa. 

 

6. Oprávnené výdavky a oprávnené obdobie vzniku výdavkov 

 

Výdavky musia byť preukázateľne oprávnené na financovanie projektu prostredníctvom 

dotácie poskytnutej v oblasti podpory regionálneho rozvoja, čo znamená, že musia byť v súlade 

s podmienkami oprávnenosti výdavkov, ktoré sú bližšie špecifikované v Metodickej príručke 

pre žiadateľa na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti 

podpory regionálneho rozvoja na rok 2022 k výzve č. 17004/2022/OSMRR. 

Oprávneným obdobím vzniku bežných výdavkov je obdobie od 01.01.2022 do 31.03.2023. 

Oprávneným obdobím vzniku kapitálových výdavkov je obdobie od 01.01.2022 

do 31.12.2023. 

Pre danú výzvu sú oprávnené výdavky spĺňajúce podmienku bežných a kapitálových 

výdavkov a zároveň podporujúce nehospodársku činnosť. 

Výzvou stanovená oprávnená aktivita nie je poskytovaním štátnej pomoci a teda vo vzťahu 

k oprávnenej aktivite sa neuplatňujú pravidlá štátnej pomoci, avšak výlučne v prípade, ak 

žiadateľ/prijímateľ dodrží nižšie uvedenú podmienku: 

                                                           
5)Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci). 
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- žiadateľ/prijímateľ je povinný počas celej doby realizácie projektu dodržať striktne 

nehospodársku povahu a charakter oprávnenej aktivity, a to minimálne aj povinnosťou 

vedenia oddeleného účtovníctva na konkrétny podporovaný projekt. Realizovaný projekt 

bude bezodplatný a verejne prístupný všetkým bez obmedzenia minimálne počas 5 rokov 

od vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 

V prípade, ak aktivita projektu bude predstavovať štátnu pomoc, ponesie žiadateľ/prijímateľ 

za svoje konanie plnú právnu zodpovednosť v súvislosti s porušením pravidiel týkajúcich 

sa štátnej pomoci a poskytnutú dotáciu vráti poskytovateľovi. 

 

7. Výška dotácie 

 

Minimálna výška dotácie na jeden projekt je 40 000 EUR. 

Maximálna výška dotácie na jeden projekt je 350 000 EUR. 

Podiel spolufinancovania projektu t. j. financovanie rozdielu celkových oprávnených výdavkov 

projektu a poskytnutej dotácie je zabezpečené z vlastných zdrojov žiadateľa/prijímateľa 

a predstavuje minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.  

 

8. Povinné prílohy k žiadosti 

 

Povinné prílohy k žiadosti sú uvedené v osobitnom predpise.6)  

 

9. Spôsob a lehota predkladania žiadostí  

 

Oprávnený žiadateľ môže v rámci výzvy predložiť len jednu žiadosť. 

Formulár žiadosti, vrátane všetkých povinných príloh, musí byť úplný a vyplnený vo všetkých 

častiach presne, jednoznačne, zrozumiteľne, musí byť podpísaný žiadateľom, t. j. štatutárnym 

zástupcom (orgánom) resp. ním splnomocnenou osobou a musí byť doručený do elektronickej 

podateľne poskytovateľa do termínu uvedeného vo výzve. 

Žiadateľ predkladá formulár žiadosti a všetky povinné prílohy len prostredníctvom 

Ústredného portálu verejnej správy:7) Elektronická podateľňa: http://podatelna.gov.sk.  

Formulár žiadosti a všetky povinné prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným 

elektronickým podpisom8) a zaslané v elektronickej podobe vo formáte .pdf s označením 

                                                           
6)Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 439/2021 Z. z. 

z 03. novembra 2021, ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt, jej prílohy a náležitosti 

projektu pre subjekty územnej spolupráce na podporu regionálneho rozvoja.  
7)Zákon 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. 
8)Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej 

identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 

1999/93/ES. 

http://podatelna.gov.sk/


 

Strana 5 z 7 
 

predmetu podania „Žiadosť o poskytnutie dotácie - Podpora regionálneho rozvoja; 

17004/2022/OSMRR“.  

Žiadateľ v rámci elektronického podania žiadosti priloží aj nepodpísané povinné prílohy 

vo formáte .docx a .xlsx“. 

Žiadateľ zároveň vyplní krátky online registračný formulár k žiadosti, ktorý je uvedený  

na nasledujúcom odkaze: https://forms.office.com/r/3zLF9AiUJA.  

Termín na podanie žiadostí je od 28.11.2022 do 9.12.2022. 

Za dátum doručenia žiadosti sa považuje dátum a čas doručenia uvedený na doručenke.  

MIRRI SR potvrdenie o prijatí žiadosti a jej príloh nevydáva. 

 

10. Kontakty na účely konzultácií  

 

Otázky súvisiace s predmetom výzvy je možné zasielať Sekcii regionálneho rozvoja MIRRI SR 

na e-mailovú adresu 3vyzva2022@mirri.gov.sk.  

Odporúčame žiadateľom, aby aktuálne informácie ohľadom výzvy sledovali na webovom sídle 

poskytovateľa: https://www.mirri.gov.sk/sekcie/regionalny-rozvoj-2/dotacie/index.html, 

na ktorom budú zverejňované aktuálne informácie vrátane vyhodnotenia výzvy. 

 

11. Podmienky poskytnutia dotácie  

 

Podmienky poskytnutia dotácie sú:  

a) dotáciu možno poskytnúť len oprávnenému žiadateľovi, ktorý predloží MIRRI SR len jednu 

podpísanú žiadosť vrátane jej príloh podľa výzvy; 

b) dotáciu možno poskytnúť len oprávnenému žiadateľovi, ktorého žiadosť obsahuje 

nehospodárske činnosti podľa častí 3 a 6; 

c) žiadateľ má schválený program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce (ďalej 

len „PHRSR“) k dátumu predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie. 

V prípade nesplnenia uvedených podmienok výzvy bude žiadosť vylúčená z hodnotiaceho 

procesu. 

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. Dotácia sa poskytne podľa zmluvy o poskytnutí 

dotácie na projekt uzatvorenej medzi MIRRI SR a subjektom územnej spolupráce, ktorej vzor 

je uvedený v Prílohe č. 3, pričom poskytovateľ si vyhradzuje právo na úpravy vo vzore zmluvy 

o poskytnutí dotácie na projekt.  

 

12. Komisia  

 

O výške poskytnutej dotácie rozhoduje minister investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) na základe hodnotenia odbornej 

hodnotiacej komisie, ktorá je poradným orgánom ministra. 

https://forms.office.com/r/3zLF9AiUJA
mailto:3vyzva2022@mirri.gov.sk
https://www.mirri.gov.sk/sekcie/regionalny-rozvoj-2/dotacie/index.html
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Zloženie, spôsob rokovania a spôsob hodnotenia odbornej hodnotiacej komisie upravuje štatút 

a rokovací poriadok, ktorý schvaľuje minister. 

 

13. Kritériá hodnotenia žiadostí 

 

Odborná hodnotiaca komisia vyhodnocuje žiadosti podľa kritérií hodnotenia uvedených v tejto 

výzve, pričom hodnotí územný alebo cezhraničný vplyv, uskutočniteľnosť a udržateľnosť 

projektov zameraných na realizáciu aktivít v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Zoznam 

hodnotiacich kritérií a ich bodový rozsah je uvedený v Prílohe č. 4. 

 

14. Prílohy k výzve  

 

Prílohy k výzve sú zverejnené na webovom sídle poskytovateľa 

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/regionalny-rozvoj-2/dotacie/index.html 

Žiadateľovi sa pri spracovaní žiadosti dôrazne odporúča rešpektovať všetky pokyny uvedené 

v prílohách k výzve a k samotnej žiadosti. 

Prílohy k výzve: 

1. Žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja 

(formulár) a jej prílohy: 

1.1. Popis projektu; 

1.2. Rozpočet projektu (vrátane výkaz výmer); 

1.3. Čestné vyhlásenie žiadateľa o skutočnostiach podľa § 17 ods. 3 zákona o podpore 

regionálneho rozvoja a § 8a ods. 5 osobitného predpisu9); 

1.4. Doklad preukazujúci iný právny vzťah k nehnuteľnosti (relevantné, ak žiadateľ nie je 

vlastníkom nehnuteľnosti); 

1.5. Súhlas vlastníka nehnuteľnosti s realizáciou projektu (relevantné, ak žiadateľ nie je 

vlastníkom nehnuteľnosti); 

1.6. Právoplatné stavebné povolenie alebo písomné oznámenie stavebného úradu, že proti 

uskutočneniu predmetu ohlásenia stavby nemá námietky; 

1.7. Nákres výslednej podoby projektu; 

1.8. Fotografia súčasného stavu územia, na ktorom má byť projekt realizovaný; 

1.9. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce. 

2. Metodická príručka pre žiadateľa na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja na rok 2022 k výzve 

č. 17004/2022/OSMRR; 

3. Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt; 

                                                           
9)§ 8a ods. 5 písm. a) a b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/regionalny-rozvoj-2/dotacie/index.html
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4. Hodnotiaci formulár člena odbornej hodnotiacej komisie; 

5. Logo ministerstva; 

6. Zoznam výstupných merateľných ukazovateľov. 

 

 

 

 

V Bratislave ..................................... 

 

 

 

 

.................................................................... 

Veronika Remišová 

ministerka investícií, regionálneho rozvoja 

a informatizácie 


