Názov projektu: Priestorové zabezpečenie ÚPPVII pre zamestnancov SO OPII
Cieľom projektu je: Zabezpečenie adekvátnych pracovných priestorov pre sekciu riadenia
informatizácie, aby sekcia mohla hospodárne a efektívne spĺňať svoju agendu. Výstupy projektu
budú využívané na efektívnejšiu implementáciu procesov súvisiacich s úlohami SO OPII v rámci
nastavenia a riadenia programov a projektov Partnerskej dohody v programovom období 2014 –
2020. Pokrytie požiadaviek oprávnených zamestnancov a zabezpečenie adekvátnych priestorov
pre vykonávanie koordinačnej činnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
prispeje k zabezpečeniu komplexného fungovania SO OPII. Realizácia projektu zabezpečuje
zvýšenie efektivity činnosti SO OPII.
Názov a sídlo prijímateľa:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Štefánikova 15
811 05 Bratislava
Miesto realizácie projektu: Slovensko, Bratislavský kraj, Bratislava I – mestská časť Staré Mesto
Celková výška poskytnutého NFP: 1 149 336,95 €
Implementácia Partnerskej dohody v aktuálnom programovom období si vyžaduje zvýšené nároky
na efektívnu realizáciu všetkých činností využitia podpory EŠIF. Zvýšená administratívna náročnosť
vyžaduje aj zabezpečenie adekvátnych pracovných podmienok v oblasti zabezpečenia
priestorových podmienok. Efektívnosť a účinnosť využívania prostriedkov EŠIF je podmienená
dostatočnou podporou administratívnych kapacít a vytvorením vhodných podmienok z hľadiska
priestorového zabezpečenia ich činnosti. Dňa 1.6.2016 vznikla ÚPPVII podľa zákona 171/2016 Z. z.
z 28. apríla 2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a
organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony. Zákon je prílohou ŽoNFP.
Vznik ÚPPVII si vyžiadal presun SO do priestorov, kde už jedna časť úradu sídlila aby úrad mohol
fungovať efektívne a hospodárne. Presun SO z MF je stanovená v dohode o prechode práv a
povinností, čo je samostatnou prílohou ŽoNFP spolu s dodatkom.

Prenájom kancelárskych priestorov sa vzťahuje na 1. poschodie budovy, kde sa nachádza SO
OPII.
Spôsob realizácie projektu sa bude riadiť postupmi uvedenými v Príručke pre prijímateľa, ako
aj v Zmluve o poskytnutí NFP. Projekt bude realizovať podávaním Žiadosti o platbu na základe
uhradených faktúr na kvartálnej báze. Zabezpečenie priestorových podmienok pre
vykonávanie činnosti SO OPII bude realizované prostredníctvom nájmu administratívnych
priestorov pokrývajúcich potreby administratívnych kapacít. Aktivity projektu budú
realizované podľa potrieb vyplývajúcich z plánovaného stavu administratívnych kapacít v
programovom období 2014 – 2020 a to prostredníctvom financovania nájmu vhodných
priestorov špecifikovaných v samostatnej prílohe v súlade s platným legislatívnym rámcom.
Na predmetné verejné obstarávanie sa vzťahuje výnimka zo zákona o verejnom obstarávaní
343/2015 v zmysle § 1 ods. 2 bod C. Zatiaľ bola podpísaná zmluva o podnájme nebytových

priestorov č. 13/2016 a bol podpisaný dodatok č.1 k zmluve. Priestory boli vybrané na základe
prieskumu trhu, čo je samostatnou prílohou žiadosti. Nové priestory sú využívané od
15.9.2016. Počet AK je 57(na základe uznesení vlády) a nebude sa meniť. Projekt sa vzťahuje
podľa organizačného poriadku na sekciu riadenia informatizácie, čo sa nachádza na 1.
poschodí budovy. Kvôli tomu sa výška NFP vzťahuje len na 1. poschodie. Žiadanú sumu sme
vyrátali s rôznymi koeficientami. Prvý koeficient sme stanovili na základe uznesenia vlády SR
pre ÚPPVII kde bolo schválených 57 AK, celkový počet vytvorených pracovných miest pre
sekciu riadenia informatizácie je 66 a kvôli tomu používame pri výpočte rozpočtu podiel 57/66
= 0,86. Druhým koeficientom je ročná indexácia nájmu, ale mieru indexácie nevieme
predvídať, kvôli tomu sme stanovili hodnotu indexácie na 0,003%. Indexácia sa týka prenájmu
nebytových priestorov, terás a parkovacích miest. Tretím koeficientom je zvýšenie
štandardného a technického zabezpečenia kancelárskych priestorov. Hodnotu koeficientu
sme stanovili podľa dodatku č.1 na 12,3%. Nájomná zmluva bude dodatkovaná každoročne a
kvôli tomu predvídame 12,3% nárast v prenájme za nebytové priestory. Štvrtým koeficientom
je pomer rozlohy nebytových priestorov a terás nachádzajúcich sa na prvom poschodí s
celkovým pomerom nebytových priestorov a terás uvedených v zmluve.
Nájom zahŕňa:
prenájom nebytových priestorov,
prenájom terás,
prevádzkové náklady,
prenájom parkovacích miest, prenájom skladových priestorov.
Realizáciou projektu sa pre oprávnených zamestnancov SO OPII zabezpečí vytvorenie
adekvátnych podmienok v oblasti zabezpečenia vhodných priestorov a tým aj skvalitnenie a
zefektívnenie výkonu činností zamestnancov. Priamym výsledkom projektu bude
zabezpečenie priestorov pre vykonávanie agendy počas programového obdobia 2014-2020.
Udržateľnosť výsledkov projektu spočíva v premietnutí výstupov do zlepšenia priestorových
podmienok SO OPII, čo prinesie zefektívnenie implementačného mechanizmu pre programové
obdobie 2014-2020. ÚPPVII momentálne neplánuje ďalší projekt po roku 2021, ale bude sa to
prehodnocovať počas realizácie projektu, nakoľko oprávnenosť OPII je do roku 2023.
Operačný program bol podporovaný EŠIF.
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na
www.opii.gov.sk .

