Najčastejšie kladené otázky v rámci výzvy IROP-PO2-SC214-2021-71
1. Má žiadateľ povinnosť realizovať všetky typy aktivít alebo si môže vybrať
konkrétny typ aktivít?
Stanovisko MZ SR ako SO pre IROP
Žiadateľ si môže vybrať typ aktivity, ktorá je definovaná v predmetnej výzve, prípadne
kombinácie niektorých typov aktivít. Nie je podmienkou povinne realizovať všetky typy aktivít.
2. Ktorý stĺpec v rámci Prílohy POV 2 Zoznam oprávnených výdavkov patrí k výzve
IROP-PO2-SC214-2021-71?
Stanovisko MZ SR ako SO pre IROP
V rámci zoznamu oprávnených výdavkov patrí stĺpec "Výzva - ostatné nemocnice" pre výzvu
IROP-PO2-SC214-2021-71.
3. Sú v rámci výzvy oprávneným výdavkom aj nákup sanitiek?
Stanovisko MZ SR ako SO pre IROP
V rámci predmetnej výzvy nie sú sanitky oprávneným výdavkom. Oprávneným výdavkom je
vozidlo na účely núdzovej reakcie pre nemocnice, t. j. vozidlá pre nemocnice, ktoré majú plniť
pomocnú funkciu nemocniciam (napr. vozidlo na prevoz vakcín, materiálu alebo prevoz lekárov
k pacientom).
4. Sú v rámci výzvy oprávnené aj doplnkové výdavky?
Stanovisko MZ SR ako SO pre IROP
Áno, v predmetnej výzve sa uplatňuje inštitút doplnkových výdavkov. Podľa výzvy na
predkladanie ŽoNFP kap. 3.6 Oprávnenosť výdavkov: „Ide o výdavky nad rámec stanovej
maximálnej výšky príspevku, ktoré žiadateľ uvedie ako samostatnú prílohu k rozpočtu. Tieto
výdavky uvádza iba v prípade, ak to charakter projektu vyžaduje, čo musí byť v žiadosti o NFP
vyčerpávajúco zdôvodnené. Doplnkové výdavky musia byť viazané na schválené oprávnené
aktivity projektu. Tieto výdavky musia byť z vecného hľadiska v rámci konania o žiadosti
posúdené ako oprávnené výdavky, čo bude písomne potvrdené v hodnotiacej správe odborného
hodnotenia k žiadosti o NFP a žiadateľ bude o tom informovaný v rozhodnutí k žiadosti o NFP.
Doplnkové výdavky môžu byť zahrnuté medzi oprávnené výdavky v prípade, ak prijímateľ
preukáže reálnu úsporu finančných prostriedkov zo zrealizovaných verejných obstarávaní do
výšky schváleného nenávratného finančného príspevku, čo potvrdí súhlasím stanoviskom aj SO
pre IROP. Oprávnenosť týchto výdavkov bude upravená dodatkom k zmluve o poskytnutí NFP.“
Nárokovanie si doplnkových výdavkov upravuje ďalej Príručka pre prijímateľa kap. 4.6
Povinnosti prijímateľa v prípade dodatočných výdavkov a doplnkových výdavkov: „Prijímateľ
má nárok na doplnkové výdavky v rozsahu, ako mu boli schválené rozhodnutím z konania
o žiadosti. Uplatnenie si doplnkových výdavkov prijímateľ realizuje prostredníctvom
zmenového konania v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP a podľa pravidiel uvedených
v príručke pre prijímateľa.
V rámci zmenového konania musí prijímateľ:


predložiť žiadosť, kde preukáže úsporu z realizácie aktivít projektu (napr. úspora
výdavkov pre VO, úspora výdavkov z nezrealizovanej časti aktivít projektu...),





preukázať hospodárnosť k žiadaným výdavkom podľa pravidiel oprávnenosti výdavkov,
ktoré sú prílohou výzvy (hospodárnosť doplnkových výdavkov sa v konaní o žiadosti
neposudzuje),
predložiť podrobný položkový rozpočet (príloha č. 4.4 PpP) k žiadaným výdavkom
(nakoľko v konaní o žiadosti boli doplnkové výdavky schválené len z vecného hľadiska)

Po schválení žiadosti o zmenu sú schválené doplnkové výdavky zaradené do projektu
a uplatňujú sa na ne rovnaké postupy a pravidlá ako na výdavky schválené v ŽoNFP.“
5. Je DPH oprávneným výdavkom v rámci predmetnej výzvy?
Stanovisko MZ SR ako SO pre IROP
V zmysle čl. 69 všeobecného nariadenia je daň z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH“)
neoprávneným výdavkom, avšak postup zdaňovania daňou z pridanej hodnoty umožňuje, aby
DPH za určitých okolností bola oprávneným výdavkom. DPH nie je oprávneným výdavkom v
prípade, že prijímateľ má nárok na jej odpočet na vstupe. Nárok na odpočet je vymedzený
zákonom o DPH. V prípade, ak má žiadateľ po dohode s daňovým úradom stanovený koeficient
DPH, odporúčame potvrdenie z daňového úradu predložiť k ŽoNFP. Zároveň odporúčame
uviesť do rozpočtu DPH stanovenú zákonom, nakoľko koeficient sa každoročne mení.
6. Sú stavebné práce oprávneným výdavkom?
Stanovisko MZ SR ako SO pre IROP
V rámci predmetnej výzvy nie sú stavebné práce oprávneným výdavkom. Oprávneným
výdavkom sú len drobné stavebné úpravy (nevyhnutné úpravy priestorov), ktoré vznikli v
priamej súvislosti s ochorením COVID-19. Všetky oprávnené výdavky je potrebné medicínsky
zdôvodniť, že vznikli alebo vzniknú v priamej súvislosti s ochorením COVID-19.
7. Môžu byť oprávneným žiadateľom v rámci predmetnej výzvy aj poskytovatelia
ambulantnej zdravotnej starostlivosti?
Stanovisko MZ SR ako SO pre IROP
V rámci výzvy IROP-PO2-SC214-2021-71 sú oprávnenými žiadateľmi iba poskytovatelia
ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa § 7 ods. 4 písm. a) bod 1. a 2. zákona 578/2004 Z. z.,
t. j. zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti – všeobecné a špecializované nemocnice.
8. Môže byť žiadateľom aj subjekt hospodárskej mobilizácie, ktorý bol úspešný
v rámci výzvy IROP-PO2-SC214-2020-61?
Stanovisko MZ SR ako SO pre IROP
Oprávnenými žiadateľmi predmetnej výzvy sú zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti
podľa § 7 ods. 4 písm. a) bodu 1 a 2 zákona 578/2004 Z. z. s výnimkou tých, ktoré už dostali
príspevok v rámci výzvy č. IROP-PO2-SC214-2020-61. Podľa predmetnej výzvy nie sú
oprávnenými žiadateľmi žiadatelia, ktorí dostali príspevok v rámci výzvy č. IROP-PO2-SC2142020-61, nakoľko nespĺňajú podmienku poskytnutia príspevku č. 11 „Podmienky týkajúce sa
štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis“ a poskytnutie
príspevku podľa výzvy č. IROP-PO2-SC214-2021-71 sa riadi danou schémou de minimis
SVHZ. Celé oznámenie nájdete na webovej stránke RO viď. link https://www.mpsr.sk/vyzva-na-

predkladanie-zonfp-s-nazvom-podpora-prevencie-diagnostiky-liecby-a-doliecovania-naurovni-ustavnej-zdravotnej-starostlivosti-v-boji-proti-covid-19-s-kodom-c-irop-po2-sc2142021-71/376---16877/ .
9. V rámci predmetnej výzvy je možné podať ŽoNFP listinne alebo len elektronicky?
Stanovisko MZ SR ako SO pre IROP
ŽoNFP sa podáva pomocou ITMS2014+ a zároveň cez e-schránku MZ SR ako SO pre IROP.
Listinne sa podávajú len dokumenty uvedené v kapitole 1.6 písm. b) predmetnej výzvy, t. j.
vzťahuje sa na doručenie dokumentov pre splnenie podmienok poskytnutia, pri ktorých nie je
možné doručenie e-schránkou MZ SR podľa základe zákona č. 18/2018 o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (napr. Údaje na účel výpisu registra trestov
a výpis z registra trestov). Vo výzve je určené „ŽoNFP je doručená vo forme, ak je odoslaná
prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ spolu s prílohami, pokiaľ v texte výzvy nie je
uvedené inak a v elektronickej podobe prostredníctvom e-schránky MZ SR (bez príloh).“ Ak
ŽoNFP nebude doručená vo forme ako určuje výzva, bude podľa § 20 ods. 1 písm. c) zákona
č. 292/2014 Z. z. na takúto žiadosť zastavené konanie.
10. V rámci schémy pomoci de minimis SVHZ za posledné tri fiškálne roky sa sleduje
len žiadateľ alebo aj prepojené podniky („jediný podnik“)?
Stanovisko MZ SR ako SO pre IROP
V rámci „Schémy minimálnej pomoci na posilnenie kapacít zdravotníckeho systému v SR
a ochrany verejného zdravia v súvislosti s pandémiou spôsobenou vírusom SARS-COV-2
a ochorením COVID-19“ č. DM-16/2020 (schéma pomoci de minimis SVHZ), ktorá je súčasťou
predmetnej výzvy, sa inštitút „jediného podniku“, t. j. inštitút prepojených podnikov
neuplatňuje. V rámci neprekročenia stropu čerpania pomoci de minimis za posledné dva
fiškálne roky a počas prebiehajúceho fiškálneho roka sa sleduje len oprávnený žiadateľ.

