
P.č. 

Príloha č. 2 Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP 

 

Povinné prílohy k žiadosti o NFP 
Požadovaný 

počet 

Overenie 
predloženia 
povinných 

príloh 
 

1a 

Doklad o vzniku a právnej forme žiadateľa/projektových partnerov zo SR 
Výpis z obchodného registra alebo iného relevantného registra, zakladateľská listina alebo zriaďovacia listina 
organizácie (prípadne štatút v prípade, že nie je povinnosť mať zakladateľskú listinu alebo zriaďovaciu listinu), stanovy, 
resp. iné relevantné doklady preukazujúce vznik a právnu formu zariadenia.  

Doklad sa nevyžaduje pri nasledujúcich organizáciách: štát a organizačná zložka štátu; obec; mesto (mestská časť); 
samosprávny kraj; príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené zákonom; SAV; Rozhlas a televízia Slovenska; 
Matica Slovenská; Slovenský červený kríž. 

1 originál, resp. 
úradne overená 
kópia originálu  

a 2 bežné kópie 

Vyberte 
položku. 

1b 

Doklad o vzniku a právnej forme žiadateľa/projektových partnerov z ČR 
Výpis z obchodného registra alebo iného relevantného registra, zakladateľská listina alebo zriaďovacia listina 
organizácie (prípadne štatút v prípade, že nie je povinnosť mať zakladateľskú listinu alebo zriaďovaciu listinu), zápis zo 
schôdze zastupiteľstva, rozhodnutie zriaďovateľa, stanovy, resp. iné relevantné doklady preukazujúce vznik a právnu 
formu zariadenia.  

Doklad sa nevyžaduje pri nasledujúcich organizáciách: štát a organizačná zložka štátu; obec; mestská časť územne 
členeného štatutárneho mesta; kraj; verejná alebo štátna vysoká škola, Správa železničnej dopravnej cesty, štátna 
organizácia; verejnoprávna inštitúcia (ČT, ČRo, ČTK). 

1 originál, resp. 
úradne overená 
kópia originálu  

a 2 bežné kópie 

Vyberte 
položku. 

2 

Doklad o menovaní štatutárneho zástupcu organizácie, ktorý podpisuje žiadosť o NFP  
Uvedený doklad sú povinní predkladať žiadatelia (predkladá iba vedúci partner a hlavný cezhraničný partner), ktorých 
predložený doklad podľa bodu 1a) a 1b) neobsahuje informáciu o štatutárnom zástupcovi organizácie. Relevantné 
najmä pre obce/mestá/kraje.  

1 originál, resp. 
úradne overená 
kópia originálu  

a 2 bežné 
kópie1 originál  

a 2 bežné kópie 

Vyberte 
položku. 

3 

Výpis z registra trestov žiadateľa a všetkých členov štatutárneho orgánu žiadateľa (predkladá vedúci partner a hlavný 
cezhraničný partner), prokuristu/-ov a osoby splnomocnenej zastupovať žiadateľa v konaní o žiadosti o NFP 
preukazujúci, že tieto osoby neboli právoplatne odsúdené za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania 
finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, 
zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej 
dražbe. Výpis nesmie byť ku dňu predloženia žiadosti o NFP starší ako 3 mesiace. 

1 originál, resp. 
úradne overená 
kópia originálu  

a 2 bežné kópie 

Vyberte 
položku. 
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4 

Splnomocnenie osoby splnomocnenej zastupovať žiadateľa v konaní o žiadosti o NFP (ak relevantné) 
Žiadateľ predkladá plnomocenstvo, z ktorého musí byť zrejmé, že osoba/y konajúce v mene žiadateľa (predkladá 
vedúci partner a hlavný cezhraničný partner), ktoré nie sú štatutárnym orgánom žiadateľa, sú riadne splnomocnené 
vykonávať relevantné úkony vo vzťahu k žiadosti o NFP a/alebo konaniu o žiadosti o NFP.  

Plnomocenstvo musí obsahovať minimálne:  
▪ označenie a podpis štatutárneho orgánu žiadateľa;  
▪ označenie a podpis každej splnomocnenej osoby;  
▪ rozsah splnomocnenia, t.j. identifikácia úkonov, na ktoré sú osoby splnomocnené;  
▪ dátum udelenia plnomocenstva.  

Podpisy na plnomocenstve musia byť úradne osvedčené. V prípade nerelevantnosti žiadateľ túto prílohu nepredkladá. 

1 originál  
a 2 bežné kópie 

Vyberte 
položku. 

5a 

Finančná situácia partnera zo SRRelevantné pre subjekty/partnerov zo SR 

Účtovná závierka v zmysle § 17 bod 3 resp. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
Ak je žiadateľ povinný zverejňovať účtovnú závierku v Registri účtovných závierok (ďalej len „register“), nie je povinný 
predkladať ako prílohu žiadosti o NFP jej listinnú formu a predloží čestné vyhlásenie o zverejnení účtovnej závierky v 
registri. 

Ak účtovná závierka nebola zverejnená z iných dôvodov, ako je nesplnenie povinnosti uloženia účtovnej závierky (napr. 
technické problémy pri zverejnení), žiadateľ predloží listinnú podobu účtovnej závierky podpísanú štatutárnym orgánom 
spolu s čestným vyhlásením o súlade predloženej účtovnej závierky s tou, ktorá bola uložená v registri (ak je žiadateľ  
povinný ukladať účtovnú závierku do registra). 

Ak žiadateľ nie je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. povinný uložiť svoju účtovnú závierku v registri 
účtovných závierok, je oprávnený predložiť listinnú podobu účtovnej závierky podpísanú štatutárnym orgánom jedným 
z nasledovných spôsobov:  
 za posledné ukončené účtovné obdobie predchádzajúceho roku overené audítorom a Správu o výsledku auditu (v 

prípade, že žiadateľ má povinnosť auditu v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov). V prípade, ak žiadateľ predkladá žiadosť o NFP pred vypracovaním Správy audítora k účtovnej 
závierke, žiadateľ predloží túto Správu Riadiacemu orgánu/STS pred uzatvorením zmluvy o NFP. 

3 štatutárnym 
zástupcom 
podpísané 

bežné kópie 

Vyberte 
položku. 
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V prípade, že žiadateľ nemá povinnosť auditu v zmysle zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve je povinný doložiť čestné 
vyhlásenie, že sa na neho táto povinnosť nevzťahuje. 

 za posledné ukončené účtovné obdobie predchádzajúceho roku potvrdená príslušným Daňovým úradom (v 
prípade, že žiadateľ nemá povinnosť auditu v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov). 

 za posledné ukončené účtovné obdobie predchádzajúceho roku, ktorá je overená audítorom (v zmysle § 9 ods. 4 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, resp. v zmysle § 9 ods. 4 zákona č. 
302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov) a záverečný účet schválený príslušným zastupiteľstvom, ak je žiadateľ subjektom územnej 
samosprávy.  

 začínajúci podnikateľ predkladá audit súčasného zdaňovacieho obdobia overený externým audítorom. 

Účtovná závierka za subjekt v pôsobnosti žiadateľa 
Ak je subjekt povinný zverejňovať účtovnú závierku v Registri účtovných závierok (ďalej len „register“), nie je žiadateľ 
povinný predkladať ako prílohu žiadosti o NFP jej listinnú formu a predloží čestné vyhlásenie o zverejnení účtovnej 
závierky v registri.  

Ak subjekt nie je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. povinný uložiť svoju účtovnú závierku v registri 
účtovných závierok, je žiadateľ oprávnený predložiť listinnú podobu účtovnej závierky podpísanú štatutárnym 
orgánom jedným z nasledovných spôsobov:  

 za posledné ukončené účtovné obdobie predchádzajúceho roku overené audítorom a Správa o výsledku auditu (v 
prípade, že subjekt má povinnosť auditu v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov) 

V prípade, že subjekt nemá povinnosť auditu v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve je povinný doložiť čestné 
vyhlásenie, že sa na neho táto povinnosť nevzťahuje. 

 za posledné ukončené účtovné obdobie predchádzajúceho roku potvrdená príslušným Daňovým úradom (v 
prípade, že subjekt nemá povinnosť auditu v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov). 
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5b 

Finančná situácia partnera z ČRRelevantné pre subjekty/partnerov z ČR 

Podklady pre posúdenie finančného zdravia 
Finančné zdravie sa dokladá účtovníctvom. Príslušný partner predloží nasledujúce doklady: 
 v prípade, že vedie účtovníctvo v plnom rozsahu alebo zjednodušenom rozsahu - predloží účtovnú závierku 

obsahujúci súvahu, výkaz ziskov a strát za posledné dva účtovne uzavreté roky (v prípade, že nie je možné 
doložiť, napr. subjekt existuje kratšiu dobu tak predloží tieto doklady za všetky doposiaľ uzavreté účtovné roky); 

 v prípade, že nevedie účtovníctvo, ale daňovú evidenciu - predloží výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz príjmov a 
výdavkov za posledné dva účtovne uzavreté roky (v prípade, že nie je možné doložiť, napr. subjekt existuje kratšiu 
dobu tak predloží tieto doklady za všetky doteraz uzavreté účtovné roky). 

Finančné zdravie sa nepreukazuje a neposudzuje pri nasledujúcich subjektov: organizačná zložka štátu; kraj a jeho 
organizačná zložka; právnické osoby zriadené výlučne štátom a jeho organizačnými zložkami a právnické osoby 
zriadené výlučne krajom; verejná a štátna vysoká škola; Česká televízia; Český rozhlas; Správa železničnej dopravnej 
cesty, štátna organizácia.  

3 štatutárnym 
zástupcom 
podpísané 

bežné kópie 

Vyberte 
položku. 

6a 

Čestné vyhlásenie pre partnerov zo SR, ktoré nájdete na stránke programu v časti „Programové obdobie 2014-2020“ 
- „Výzvy Interreg V-A SK-CZ“.TU 

Čestné vyhlásenie sú povinní predkladať všetci projektoví partneri. V prípade viacerých štatutárnych zástupcov 
projektového partnera podpisujú toto vyhlásenie všetci štatutárni zástupcovia. Čestné vyhlásenie nie je možné 
upravovať. 

Až v prípade schválenia žiadosti o NFP je žiadateľ povinný pred vydaním rozhodnutia o schválení predložiť originál 
potvrdenia miestne príslušného správcu dane, potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne,. Zároveň 
je žiadateľ povinný predložiť doklady preukazujúce zabezpečenie spolufinancovania a doklady preukazujúce 
majetkovo-právne vzťahy k nehnuteľnostiam (pozemky, stavby). Potvrdenia nesmú byť ku dňu ich predloženia staršie 
ako 3 mesiace.  

1 originál 
a 2 bežné kópie 

 

6b 
Čestné vyhlásenie pre partnerov z ČR,  ktoré nájdete na stránke programu v časti „Programové obdobie 2014-2020“ 
- „Výzvy Interreg V-A SK-CZ“. TU 

Čestné vyhlásenie sú povinní predkladať všetci projektoví partneri. V prípade viacerých štatutárnych zástupcov 

1 originál 
a 2 bežné kópie 

Vyberte 
položku. 
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projektového partnera podpisujú toto vyhlásenie všetci štatutárni zástupcovia.  

Čestné vyhlásenie pozostáva z niekoľkých častí, pričom partner zaškrtne, tie časti, ktoré sú pre jeho projektovú časť 
relevantné:  

a) všeobecné prehlásenie – táto časť je povinná pre všetkých partnerov projektu; 
b) vyhlásenie o vlastníckej a riadiacej štruktúre právnickej osoby – táto časť je povinná pre všetkých partnerov 

projektu (vyhlásenie vyplývajúce z § 14 odst. 3 bodu e) zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlách);  
c) vyhlásenie v súvislosti so stavebnými prácami – táto časť sa povinne vypĺňa v prípade, keď partner v rámci 

projektu vykonáva stavebné práce, pričom Časť c 1) - vlastnícke práva k nehnuteľnostiam - sa vypĺňa vždy; 
d) vyhlásenie k územiu sústavy NATURA 2000 – táto časť sa povinne vypĺňa v prípade, keď projekt alebo jeho časť 

nie je realizovaný na území sústavy NATURA 2000 a územia sústavy NATURA 2000 nemôžu byť realizáciou 
projektu dotknuté. Pokiaľ je projekt realizovaný na území sústavy NATURA 2000 alebo takéto územie môže byť 
realizáciou projektu dotknuté, partner túto časť čestného vyhlásenia nevypĺňa, ale predkladá spolu so žiadosťou o 
NFP stanovisko príslušného orgánu (krajský úrad alebo správa veľkoplošného chráneného územia).  

Na záver čestného vyhlásenia partner zaškrtnutím potvrdí pravdivosť a úplnosť údajov. Čestné vyhlásenie nie je možné 
upravovať. 

Až v prípade schválenia žiadosti o NFP je žiadateľ povinný pred vydaním rozhodnutia o schválení predložiť originál 
potvrdenie miestne príslušného správcu dane, potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne,. Zároveň 
je žiadateľ povinný predložiť doklady preukazujúce zabezpečenie spolufinancovania a doklady preukazujúce 
majetkovo-právne vzťahy k nehnuteľnostiam (pozemky, stavby). Potvrdenia nesmú byť ku dňu ich predloženia staršie 
ako 3 mesiace. 

7 

Relevantné pre subjekty/partnerov zo SR 

Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho 
zamestnávania za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu žiadosti o NFP (v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. 
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov).    

1 originál, resp. 
úradne overená 
kópia originálu  

a 2 bežné kópie 
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8 

Dohoda o spolupráci partnerov na projekte, ktorú nájdete na stránke programu v časti „Programové obdobie 2014-
2020“ - „Výzvy Interreg V-A SK-CZ“.TU  
Partneri projektu touto dohodou potvrdzujú vážnosť svojho partnerstva pri realizácii projektu a prejavujú vôľu riadne 
spolupracovať a finančne participovať na realizácii spoločného projektu. Túto dohodu uzatvára vedúci partner so 
všetkými partnermi podieľajúcimi sa na realizácii projektu. Vzor tejto dohody definuje minimálny rozsah práv a 
povinnosti jednotlivých partnerov a žiadateľ si ho môže doplniť a rozšíriť. Dohodu predkladá iba vedúci partner, 
podpisujú všetci projektoví partneri. 

1 originál 
a 2 bežné kópie 

Vyberte 
položku. 

9a 

Vyjadrenie príslušného orgánu k územiam Natura 2000 (relevantné pre partnerov zo SR) 
Jedinou inštitúciou zodpovednou za vydávanie daného vyjadrenia v SR je Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 
(ŠOP SR). V prípade, že takéto stanovisko bolo predmetom posúdenia vplyvov na životné prostredie územného 
rozhodnutia alebo vyjadrenia okresného úradu v sídle kraja podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, žiadateľ je povinný túto informáciu oznámiť ŠOP SR. V nadväznosti na 
charakter aktivít partneri predkladajú vyjadrenie ŠOP SR alebo čestné prehlásenie o tom, že vzhľadom na charakter 
aktivity a jej lokalizáciu nie je pravdepodobný ich vplyv na územia Natura 2000. Partneri konajú v súlade s prílohou č. 4 
Manuálu prípravy a implementácie projektu / časť pre žiadateľa.XX  

V prípade, že takéto vyjadrenie je zahrnuté v posúdení vplyvov na životné prostredie EIA, ktoré je súčasťou územného 
rozhodnutia, žiadateľ nie je povinný túto prílohu predkladať. 

1 originál, resp. 
úradne overená 
kópia originálu  

a 2 bežné kópie 

Vyberte 
položku. 

9b 

Vyjadrenie príslušného orgánu k územiam Natura 2000 (relevantné pre partnerov z ČR) 
Pokiaľ projekt alebo jeho časť nie je realizovaný na území sústavy NATURA 2000 a územia sústavy NATURA 2000 
nemôžu byť realizáciou projektu dotknuté žiadateľ predkladá iba čestné prehlásenie podľa bodu 6b) tejto prílohy. Pokiaľ 
je projekt realizovaný na území sústavy NATURA 2000 alebo takéto územie môže byť realizáciou projektu dotknuté, 
partner predkladá spolu so žiadosťou o NFP stanovisko príslušného orgánu (krajský úrad alebo správa veľkoplošného 
chráneného územia v zmysle prílohy č.4 Manuálu prípravy a implementácie projektov. 

1 originál, resp. 
úradne overená 
kópia originálu  

a 2 bežné kópie 

Vyberte 
položku. 

10 Podrobný rozpočet projektu, ktorý je súčasťou formuláru Žiadosti o poskytnutie NFP nájdete TU 
1 originál 

a 2 bežné kópie 
Vyberte 
položku. 
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Podrobný rozpočet projektu vypracovávajú všetci projektoví partneri.    

11 

Elektronická verzia žiadosti o NFP a jej relevantné prílohy  

Žiadateľ na elektronickom nosiči (CD/DVD/USB) predkladá: 
 žiadosť o NFP vo formáte .xls 
 podrobný rozpočet projektu vo formáte .xls 
 všetky prílohy k žiadosti o NFP (vo forme skenu, resp. v inom relevantnom formáte) 
 fotodokumentácia (ak relevantné) 

1 originál 
Vyberte 
položku. 

Prílohy k žiadosti o NFP požadované pri investičných projektoch 

12 

Fotodokumentácia stavebného objektu   
Fotodokumentácia v elektronickej podobe v minimálnom rozsahu 10 fotografií v prípade rekonštrukcie budovy 
a v minimálnom rozsahu 5 fotografií v prípade rekonštrukcie líniovej stavby za každý stavebný objekt. 

V prípade rekonštrukcie budovy – fotodokumentácia znázorňujúcaich súčasný stav exteriéru a/alebo interiéru 
stavebného objektu (t.j. miesta realizácie projektu) zo všetkých strán budovy a všetkých priestorov. V prípade, že k 
projektu existuje vizualizácia, prípadová štúdia alebo štúdia uskutočniteľnosti, môže byť súčasťou tejto prílohy. 

V prípade rekonštrukcie líniovej stavby – fotodokumentácia znázorňujúca súčasný stav (t.j. miesta realizácie projektu) 
zo všetkých strán. V prípade, že k projektu existuje vizualizácia, prípadová štúdia alebo štúdia uskutočniteľnosti, môže 
byť súčasťou tejto prílohy.  

V prípade výstavby nového objektu, resp. výstavby líniovej stavby môže byť súčasťou tejto prílohy napr. vizualizácia, 
prípadová štúdia alebo štúdia uskutočniteľnosti (ak relevantné). 

Iba elektronická 
verzia na 

CD/DVD/USB 

Vyberte 
položku. 
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Kópia z katastrálnej mapy 
Kópia z katastrálnej mapy k nehnuteľnostiam, na ktorých má byť realizovaný projekt, ktorá je použiteľná na právne 
úkony a ku dňu podania žiadosti o NFP nie je staršia ako 3 mesiace. 

1 originál, resp. 
úradne overená 
kópia originálu  

a 2 bežné kópie 

Vyberte 
položku. 



P.č. 

Príloha č. 2 Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP 

 

Povinné prílohy k žiadosti o NFP 
Požadovaný 

počet 

Overenie 
predloženia 
povinných 

príloh 
 

Žiadateľ/partner je povinný na katastrálnej mape dotknuté nehnuteľnosti farebne vyznačiť. 

 

14a 
Právoplatné územné rozhodnutie o umiestnení stavby (relevantné pre partnerov zo SR) s vyznačením 
nadobudnutia právoplatnosti vydané podľa zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) a zákona č. 71/1967 Zb. (zákon o 
správnom konaní) (platných v SR) – ak relevantné v zmysle zákona. 

1 originál, resp. 
úradne overená 
kópia originálu  

a 2 bežné kópie 

Vyberte 
položku. 

14b 

Doklady o umiestnení stavby (relevantné pre partnerov z ČR)  
Projekty, ktorých súčasťou sú stavebné práce, musia byť v súlade s požiadavkami zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (ďalej iba „stavebný zákon“), tzn. partner uskutočňujúci v 
rámci projektu stavebné práce musí mať k tomu príslušné povolenia, pokiaľ ich stavebný zákon pre danú stavbu 
požaduje. 

Z hľadiska stavebného zákona je potrebné rozlišovať 2 základné fázy povoľovacieho procesu a tomu zodpovedajúce 
správne akty:  
 potrebné vo fáze rozhodovania v území (územné rozhodnutie, resp. v niektorých prípadoch regulačný plán, územný 

súhlas, verejnoprávnu zmluvu); 
 potrebné vo fáze povoľovania stavieb (stavebné povolenie, resp. ohlásenie stavby, verejnoprávna zmluva, 

oznámenie stavebného zámeru s certifikátom autorizovaného inšpektora). 

Povinnou prílohou k žiadosti o NFP je správny akt povoľujúci umiestenie zámeru (územné rozhodnutie, resp. 
v niektorých prípadoch regulačný plán, územný súhlas, verejnoprávna zmluva). V prípade, že tento správny akt nie je 
pre daný projekt vydaný (charakter prác nevyžaduje jeho vydanie), je potrebné vyplniť príslušnú časť čestného 
vyhlásenia (viď. príloha 6b).  

V závislosti na rozsahu a náročnosti stavebných prác je potrebné predložiť nasledujúce doklady:  
 platné územné rozhodnutie s vyznačením nadobudnutia právnej moci; 
 regulačný plán, pokiaľ je podkladom pre rozhodovanie podľa § 61 stavebného zákona. V tomto prípade predloží 

žiadateľ potvrdenie príslušného stavebného úradu s odkazom na vyššie zmienený paragraf a s nasledujúcimi 
údajmi: 
• názvom orgánu, ktorý Regulačný plán vydal (vydáva ho formou opatrení všeobecnej povahy zastupiteľstvo obce 

1 originál, resp. 
úradne overená 
kópia originálu  

a 2 bežné kópie 

Vyberte 
položku. 



P.č. 

Príloha č. 2 Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP 

 

Povinné prílohy k žiadosti o NFP 
Požadovaný 

počet 

Overenie 
predloženia 
povinných 

príloh 
 

alebo kraja); 
• číslom jeho vydania a dňom nadobudnutia jeho účinnosti; 
• zoznamom územných rozhodnutí, ktoré nahrádza; 
• prehlásením, že predložený zámer je v súlade s týmto regulačným plánom. 

 platná a účinná verejnoprávna zmluva podľa § 78a stavebného zákona; 
 územný súhlas podľa § 96 stavebného zákona. 

Pokiaľ územné konanie je podľa zákona č. 50/1976 Sb., je možné predložiť i platné územné rozhodnutie vydané podľa 
tohto zákona. (Pozn. pri projektoch cestnej infraštruktúry je územné rozhodnutie potrebné predložiť pred vydaním 
rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP).  

V prípade, ak stavebné práce nepodliehajú územnému konaniu, ani vydaniu územného súhlasu (v prípade menších 
stavieb a drobných úprav uvedených v § 79-80 stavebného zákona), vyplňuje partner časť C 2) čestného vyhlásenia s 
odkazom na príslušný paragraf a jeho písmeno. 

V prípade, že ak Regulačný plán nenahradzuje všetky územné rozhodnutia potrebné pre uskutočnenie zámeru, sú 
zvyšné územné rozhodnutia zároveň predložené žiadateľom s vyznačením nadobudnutia ich právnej moci, prípadne 
partner predkladá: 
 účinnú verejnoprávnu zmluvu v prípade, že bola uzatvorená namiesto vydania územného rozhodnutia podľa § 78a 

stavebného zákona; 
 územný súhlas podľa § 96 stavebného zákona; 
 územno-plánovaciu informáciu, ktorú vydáva stavebný úrad podľa § 21 stavebného zákona a to o podmienkach 

uskutočnenia jednoduchých stavieb (§104 odst.1 stavebného zákona) bez predchádzajúceho územného 
rozhodnutia alebo bez územného súhlasu. 

V niektorých prípadoch môže dôjsť k spojeniu územného a stavebného konania, resp. k spojeniu územného súhlasu so 
súhlasom s uskutočnením ohláseného stavebného zámeru. V tomto prípade partner s projektovou žiadosťou predloží 
jeden z nasledujúcich dokladov: 
 platné rozhodnutie stavebného úradu vydané v spoločnom spojenom územnom a stavebnom konaní podľa § 94a 

stavebného zákona s vyznačením nadobudnutia právnej moci; 
 spoločný územný súhlas a súhlas s uskutočnením ohláseného stavebného zámeru je vydávaný pre jednoduchšie 

stavby, keď žiadateľ požiadal súčasne o územný súhlas a ohlásenie stavby podľa § 96a stavebného zákona. 



P.č. 

Príloha č. 2 Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP 

 

Povinné prílohy k žiadosti o NFP 
Požadovaný 

počet 

Overenie 
predloženia 
povinných 

príloh 
 

V prípade, že má partner pre dané stavebné práce už vydané oprávnenie k uskutočneniu stavebných prác, môže ho 
predložiť so žiadosťou o NFP namiesto vyššie uvedených dokumentov. 

Prílohy k žiadosti o NFP požadované pri projektoch generujúcich príjmy (ak relevantné) 
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Ak projekt v priebehu svojej implementácie vytvorí čistý príjem, musí byť zohľadnené ustanovenie v čl. 61 a v čl. 65 odst. 8 
Nariadenia (EU) č. 1303/2013 a ustanovenie v čl. 15ff Nariadenia (EU) č. 480/2014.  

Zohľadňované sú čisté príjmy projektu, ako aj ďalšie peňažné príjmy, vrátane úspor prevádzkových nákladov dosiahnutých 
vďaka realizácii projektu, ktoré nie sú kompenzované rovnocenným znížením NFP (dotácie). Príjmy sú zohladňované 
v súlade s kapitolou 5. Prílohy č.6 k Manuálu prípravy a implementácie projektov/časť pre žiadateľa. 

V prípade, ak projekt vytvorí čistý príjem podľa čl. 61 Nariadenia (EU) č. 1303/2013 žiadateľ dokladá tabuľku pre výpočet 
finančnej medzery, ktorá je prílohou č. 2 Prílohy č. 6 k Manuálu prípravy a implementácie projektov/časť pre žiadateľa. 

1 originál, resp. 
úradne overená 
kópia originálu  

a 2 bežné kópie  

Vyberte 
položku. 

 


