
 

Názov projektu: Mzdy zamestnancov SO OPII v rokoch 2016 - 2019 
 
Cieľom projektu je: Zabezpečenie efektívneho fungovania Sprostredkovateľského orgánu pre 
Operačný program Integrovaná infraštruktúra, a to prostredníctvom zabezpečenia financovania 
jeho osobných výdavkov. 
 
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: 5 000 000,00 € 
  
Projekt je zameraný na vytvorenie dostatočnej personálnej základne, jej stabilizáciu a optimálne 

fungovanie Sprostredkovateľského orgánu Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (SO 

OPII), a to refundáciou mzdových výdavkov SO OPII na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície 

a informatizáciu.  

 

V súčasnosti SO OPII vykonáva všetky činnosti súvisiace s Operačným programom Integrovaná 

infraštruktúra (prípadne činnosti súvisiace s ukončovaním OPIS), avšak nie je vytvorený projekt, 

ktorý obsahuje aktivity pokrývajúce zabezpečenie refundácie mzdových výdavkov SO OPII do 

rozpočtu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.  

 

Štátni zamestnanci budú zabezpečovať činnosti SO OPII v súlade s opismi činností 

štátnozamestnaneckých miest, ktoré sú prílohou ŽoNFP a budú rovnako súčasťou žiadostí o 

platbu. Zabezpečenie mzdových nákladov na mzdy oprávnených zamestnancov vrátane odmien a 

odvodov zamestnávateľa (celkovej ceny práce) bude prebiehať refundáciou mzdových nákladov 

spravidla každý štvrťrok. Predpokladaný celkový počet oprávnených zamestnancov ÚPPVII, 

ktorých mzdy vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa budú hradené v rámci tohto projektu, 

bude približne 45 (ukazovateľ FTE), a to v rámci pracovných pozícií uvedených v prílohe "zoznam 

pracovných pozícií a percent oprávnenosti zamestnancov".  

 

Po skončení realizácie aktivít projektu budú na SO OPII stabilizované, odborne zdatné a 

kompetentné administratívne kapacity. Refundáciou mzdových výdavkov za všetkých 

zamestnancov, ktorých činnosti budú za dobu trvania projektu súvisieť s OPII (resp. s ukončovaním 

Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS)) sa dosiahne efektívnejšie financovanie 

mzdových výdavkov. V rámci ukončovania OPIS pôjde o tieto činnosti:  

 Aktualizácia Interného manuálu procedúr SORO OPIS,  

 Vypracovanie podkladov ku kontrolám na mieste,  

 Vypracovanie podkladov k priebežnej a záverečnej žiadosti o platbu na Európsku komisiu,  

 Aktualizácia programových dokumentov pre OPIS,  

 Aktualizácia medializovaných podnetov,  

 Komplexná agenda týkajúca sa nezrovnalostí,  

 Komplexná agenda schvaľovacieho procesu týkajúceho sa žiadostí o platbu,  



 

 Schvaľovanie monitorovacích správ,  

 Zmenová procedúra, vypracovanie dodatkov k zmluvám o nenávratný finančný príspevok,  

 Ukončovanie a mimoriadne ukončovanie projektov,  

 Vypracovanie podkladov k záverečnej monitorovacej správe o vykonávaní OPIS. 

 

Operačný program bol podporovaný EŠIF. 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na 

www.opii.gov.sk . 

 

http://www.opii.gov.sk/

