
Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP 
P.č. Názov prílohy 
1. Opis projektu vypracovaný podľa predlohy, ktorá je súčasťou výzvy (1 originál + 2 kópie, pričom elektronická verzia 

bude uvedená na neprepisovateľnom elektronickom médiu v rámci prílohy č. 3)  
2. Zmluva o budúcej zmluve, resp. dodávateľsko-odberateľská zmluva s účastníkom verejného obstarávania 

vykonaného v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
ktorého návrh bol vyhodnotený ako najvhodnejší (vrátane detailného rozpočtu) s odkladacou podmienkou účinnosti 
v nadväznosti na podpis zmluvy o poskytnutí NFP1, alebo čestné vyhlásenie žiadateľa, že bude pri obstarávaní 
tovarov, prác a služieb postupovať v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

3. Elektronické neprepisovateľné médium (CD / DVD) s elektronickými verziami: 
a) vyplneného formuláru opisu projektu (príloha č. 1) 
b) podrobného rozpočtu projektu (príloha č. 11), pričom rozpočet je členený v prípade stavebných prác a služieb 

s tým súvisiacich až na úroveň položiek výkazu výmer, v prípade dodávok tovarov a služieb na položky 
zodpovedajúce detailnosti výkazu výmer 

c) situačných výkresov s vyznačením svetelných bodov vo formáte pdf (príloha č. 8) 
4. Výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu žiadateľa (nie starší ako 3 mesiace k termínu predloženia žiadosti 

o NFP)   
5. Doklad o menovaní štatutárneho zástupcu obce. 

6. Potvrdenia od príslušnej správy finančnej kontroly podľa sídla žiadateľa o tom, že sa voči žiadateľovi nevedie správne 
konanie, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia žiadosti, resp. žiadosť o vydanie potvrdenia od príslušnej 
správy finančnej kontroly podľa sídla žiadateľa o tom, že sa voči žiadateľovi nevedie správne konanie, nie staršie ako 
3 mesiace ku dňu predloženia žiadosti, vrátane potvrdenia o doručení. 

7. Uznesenie zastupiteľstva obce o tom, že zastupiteľstvo schvaľuje: 
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „...názov projektu...“ , ktorý je 

realizovaný „...názov žiadateľa“ 
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP 
c) financovanie projektu vo výške ... % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške ... Sk. 

8. Situačný výkres s vyznačením svetelných bodov. 
9. Právoplatné stavebné povolenie vrátane výkazu výmer, iný dokument v zmysle stavebného zákona (napr. písomné 

oznámenie stavebného úradu, že proti uskutočneniu stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác nemá námietky), 
vyjadrenie stavebného úradu, že predmetná stavba nepodlieha stavebnému povoleniu, ani ohlasovacej povinnosti. 

10. Doklad o disponovaní s finančnými prostriedkami na spolufinancovanie oprávnených výdavkov a financovanie 100% 
neoprávnených výdavkov projektu. Zabezpečenie môže byť preukázané týmito dokladmi: 

- Potvrdením komerčnej banky, že žiadateľ disponuje požadovanou výškou finančných prostriedkov (napr. výpis 
z bankového účtu, resp. doklad z banky o disponibilnom zostatku na účte), doklad nesmie byť starší ako 10 
pracovných dní pred podaním žiadosti o NFP; 

- Prísľubom úveru z komerčnej banky (tzv. indikatívny úver), ktorý je podmienený pridelením NFP, na základe 
ktorého sa prísľub zmení na úver.  

- Úverovou zmluvou 
- Kombináciou vyššie uvedených dokladov. 

11. Podrobný rozpočet projektu 
12. V prípade presúvaných alebo dopĺňaných svetelných bodov a budovania nových vetiev verejného osvetlenia žiadateľ 

predloží: 
- doklad potvrdzujúci vlastnícke práva k majetku súvisiacemu s projektom (netýka sa pozemkov), alebo  
- súhlas vlastníka zariadenia/nehnuteľnosti (na ktorej je umiestnený systém verejného osvetlenia) s realizáciou 

projektu, alebo čestné vyhlásenie, že sa ho daná príloha netýka. 
13. Vyhlásenie žiadateľa o sprístupnení informácií. 
 

                                                 
1
 Predkladá sa len v prípade, ak žiadateľ vykonal verejné obstarávanie pred podaním žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok. V opačnom prípade žiadateľ predkladá čestné vyhlásenie. 


