Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Pribinova 25, 811 09 Bratislava

č. z.:
083017/2022
č. s.: 012247/2022/oHMP
ROZHODNUTIE
O SCHVÁLENÍ ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO
PRÍSPEVKU
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiaci
orgán pre Integrovaný regionálny operačný program na základe výsledkov konania o žiadosti
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Identifikácia žiadateľa (ďalej len ,,žiadateľ“)

Kód žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku (ďalej len ,,žiadosť“)
Kód výzvy/vyzvania
(ďalej len „výzva“)
Názov projektu

Mesto Sliač
Letecká 232/1
962 31 Sliač
IČO: 00320277
NFP302070BXD8
IROP-PO7-SC73-2021-87
Revitalizácia vnútrobloku na Ul. J. Cikkera,
Sliač

rozhodol tak, že v súlade s ustanovením § 57 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“)
žiadosť

s ch v a ľ u j e
s výškou nenávratného finančného príspevku 219 917,07 EUR (slovom: dvestodevätnásťtisíc
deväťstosedemnásť eur sedem centov), pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli
schválené vo výške 231 491,65 EUR (slovom: dvestotridsaťjedentisíc štyristodeväťdesiatjeden
eur šesťdesiatpäť centov).

Odôvodnenie: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej
republiky ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „riadiaci
orgán“) v rámci konania o žiadosti overil splnenie podmienok poskytnutia príspevku a dospel
k záveru, že žiadosť podľa jej obsahu (vrátane príloh) splnila všetky podmienky poskytnutia
príspevku tak, ako boli stanovené vo výzve, na základe čoho žiadosť schválil. Uvedené overenie
splnenia podmienok poskytovania príspevku nelimituje poskytovateľa alebo iný orgán
oprávnený na výkon kontroly/auditu (vrátane Úradu pre verejné obstarávanie) v následnom
overovaní ich splnenia v ďalších fázach implementácie projektu, ktorý je predmetom žiadosti,
v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, podľa príslušných
právnych predpisov, ktoré sa na žiadateľa vzťahujú a s inými dokumentmi záväznými
pre žiadateľa, a to v období uzatvárania zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku, ako aj počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku.
V konaní o žiadosti bolo zistené, že v rámci žiadateľom predložených a požadovaných
výdavkov boli identifikované také, ktoré nespĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov
definované vo výzve, v dôsledku čoho bola výška žiadaného nenávratného finančného
príspevku znížená o 2 638,56 EUR (slovom: dvetisíc šesťstotridsaťosem eur päťdesiatšesť
centov). Zníženie požadovanej výšky nenávratného finančného príspevku bolo vykonané
nasledovne: V procese odborného hodnotenia predmetnej žiadosti boli identifikované výdavky,
ktoré nespĺňajú podmienky oprávnenosti v zmysle prílohy č. 4 Zoznam oprávnených výdavkov
výzvy. Bližšia identifikácia neoprávnených výdavkov je uvedená v Prílohe č. 1 tohto
rozhodnutia.
V súlade s ustanovením § 25 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF právny nárok na poskytnutie
príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku. Poskytnutie príspevku na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku je viazané na splnenie podmienok ustanovených v zmluve o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku.
Poučenie o opravnom prostriedku: Proti tomuto rozhodnutiu je v súlade s ustanovením
§ 22 zákona o príspevku z EŠIF možné podať odvolanie. Žiadateľ môže podať odvolanie
písomne riadiacemu orgánu do 10 pracovných dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Podľa
ustanovenia § 22 ods. 5 zákona o príspevku z EŠIF odvolanie obsahuje označenie žiadateľa,
označenie poskytovateľa, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, označenie rozhodnutia, proti
ktorému odvolanie smeruje, akej veci sa odvolanie týka a dôvody podania odvolania,
čo odvolaním žiadateľ navrhuje, dátum podania a podpis osoby podávajúcej odvolanie.
Žiadateľ je oprávnený po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia podať podnet
na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania (ďalej ako „podnet“) v súlade
s podmienkami uvedenými v ustanovení § 24 odsek 2 a 3 zákona o príspevku z EŠIF. Žiadateľ
môže podať podnet písomne riadiacemu orgánu, ktorý preskúmavané rozhodnutie vydal.
Rozhodnutie o schválení žiadosti môže byť preskúmané mimo odvolacieho konania do zaslania
návrhu na uzavretie zmluvy.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
V Bratislave, za dátum vydania rozhodnutia sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej
elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou podľa zákona
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 (ďalej
ako „zákon o e-Governmente“)

Prílohy:
1. Identifikácia neoprávnených výdavkov

.......................................................
Ing. Albert Németh, MBA
generálny riaditeľ sekcie IROP
(podpísané elektronicky podľa zákona o e-Governmente)

