
 

 

Produktívne investície do akvakultúry - výstavba novej akvakultúrnej 
prevádzky 

 
Kód výzvy:      OPRH-AKVA-2.2.1-A1-2018-07 

Operačný program:     Rybné hospodárstvo  

Vyhlasovateľ:                      Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Termín vyhlásenia výzvy: 21.09.2018 

Alokácia:                               1 727 730 EUR 

Termín na podanie projektov:                                                          

 

Oprávnení žiadatelia:  

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti akvakultúry: 

• samostatne hospodáriaci roľníci, obchodné spoločnosti podnikajúce v zmysle Obchodného 
zákonníka, občianske združenia; 

• štátne podniky, verejnoprávne inštitúcie, rozpočtové organizácie (štátne rozpočtové organizácie a 
rozpočtové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom); 

• príspevkové organizácie (štátne príspevkové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou 
alebo vyšším územným celkom). 

 
Oprávnení žiadatelia musia mať podnikateľskú históriu v čase predloženia ŽoNFP (ukončený minimálne 
jeden účtovný rok). Nový subjekt v sektore akvakultúry je povinný preukázať zapísanú činnosť najneskôr 
pri predložení ŽoP s príznakom „záverečná“. 
 

Výška finančných prostriedkov, o ktoré je možné žiadať: 

 
 

 

 

31.10.2018 
Prvé 

hodnotiace 
kolo 

 

20.11.2018 
 Druhé 

hodnotiace 
kolo  

 

N/A 
Tretie 

hodnotiace 
kolo  

      Min. príspevok:  

 5 000 EUR MSP/ 3 000 EUR 
ostatné podniky 

Max. príspevok:  

500 000 Eur MSP/ 300 000 EUR 
ostatné podniky 

 



 

 

Financovanie projektu: 

 

Kategória žiadateľa Celkové oprávnené výdavky 

Mikro, malý a stredný 

podnik 

Verejné zdroje Súkromné zdroje 

ENRF ŠR SR 

37,5% 12,5% 50% 

Ostatné podniky 22,5% 7,5% 70% 

 

Výška NFP sa vypočíta z celkových oprávnených výdavkov projektu. 

 
Časová oprávnenosť realizácie projektu: maximálne 24 mesiacov. 
                                                      
Spôsob financovania: refundácia, predfinancovanie resp. kombinácia oboch spôsobov financovania. 

Oprávnené výdavky: výdavky, ktoré vznikli a boli vynaložené a uhradené zo strany žiadateľa v časovom 
období od 18.04.2016 do 31.12.2023. Ak si žiadateľ uplatňuje daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) ako 
oprávnený výdavok, musí preukázať, že nie je platcom DPH. 

• 013 Softvér 

• 014 Oceniteľné práva 

• 021 Stavby 

• 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 

• 027 Pozemky (priamo súvisia s realizáciou, ohodnotený znaleckým posudkom) 

• 518 Ostatné služby 

• 521 Mzdové výdavky 
 
Oprávnené územie: celé územie SR. 

Osobitné podmienky pre oprávnenosť miesta realizácie projektu: 

V prípade ŽoNFP, predmetom ktorej je zriadenie novej akvakultúrnej prevádzky, žiadateľ musí preukázať, 

že realizáciou projektu: 

• neohrozuje hniezdne lokality druhov významných z pohľadu ochrany vtáctva (ak relevantné); 

• zohľadňuje vodné pomery dotknutého územia (napr. disponibilných zdrojov 

povrchovej/podzemnej vody pre výstavbu prevádzky); 

• zohľadňuje požiadavky vyplývajúce zo záväzných častí územného plánu dotknutého sídelného 

útvaru, resp. plánu hospodárskeho rozvoja dotknutého sídelného útvaru (VÚC alebo obce); 

• zohľadňuje špecifické podmienky, ktoré určí príslušný správca dotknutého vodného toku, pre 

výstavbu takéhoto zariadenia (ak relevantné). 

 

Oprávnené aktivity: Investície súvisiace s výstavbou novej akvakultúrnej prevádzky.  

Pod výstavbou novej akvakultúrnej prevádzky sa rozumie vybudovanie súboru stavieb vybavených 
príslušnou technológiou, realizované za účelom zriadenia prevádzky využívanej na hospodársky chov rýb.  
Tieto investície zahŕňajú:  

• vybudovanie rybníkov/rybochovných zariadení a výstavbu budov/objektov plniacich doplnkové 
funkcie (sklady, garáže, dielne, administratívne a sociálne priestory a pod.),  

• výstavbu objektov na odber, rozvod a vypúšťanie vody, inžinierskych sietí vrátane vnútroareálovej 
infraštruktúry, spevnených plôch a oplotenia,  



 

 

• obstaranie nových strojov, technologických zariadení okrem recirkulačných systémov, prístrojov, 
počítačového vybavenia (vrátane softvéru) a rybárskeho náradia, využívaných pre hospodársky 
chov rýb.  
 

Finančné a percentuálne limity s väzbou na priame výdavky projektu (hlavné aktivity projektu) 
 

Oprávnený výdavok Finančný/percentuálny limit 

Nákup pozemkov Max. do výšky 10% celkových priamych 
oprávnených výdavkov projektu 

Stavebný dozor Max. do výšky 1,5% celkových oprávnených 
výdavkov na stavebné práce 

Prípravná a projektová dokumentácia Max. do výšky 3% celkových oprávnených výdavkov 
na stavebné práce (pri výstavbe novej akvakultúrnej 
prevádzky a pri výstavbe nových stavieb (budov) v 
rámci existujúcej akvakultúrnej prevádzky)  

Nákup softvéru Max. do výšky 500 EUR/kus 

Nákup licencií Max. do výšky 300 EUR/kus 

 
 

Nepriame výdavky Percentuálny limit 

Max. do výšky 3% celkových oprávnených výdavkov 
projektu 

 
  

Oprávnený výdavok Pracovná pozícia Finančný limit pre 
odplatu za poskytované 
služby s nárokom na 
vrátenie DPH 
(EUR/hodina) 

Finančný limit pre 
odplatu za poskytované 
služby bez nároku na 
vrátenie DPH 
(EUR/hodina) 

Riadenie projektu- 
externé 

Projektový manažér- 
externý 

9,111 10,941 

 
 

Oprávnený výdavok Pracovná pozícia Finančný limit pre 
hrubú mzdu 
(EUR/mesiac) max. 

Finančný limit pre 
odmenu (EUR/hodina) 
max. 

Riadenie projektu- 
interné 

Projektový manažér- 
interný 

1100  7,95 

 

Oprávnený výdavok v oblasti informovania a 
komunikácie 

Finančný limit (EUR/kus) 

Veľkoplošný pútač 500 

Stála tabuľa 300 

Plagát 30 

                                                 
1 Oprávneným výdavkom je cena práce, t. j. hrubá hodinová odplata za poskytnuté služby (ohraničená uvedeným finančným 
limitom) a jej zodpovedajúce zákonné odvody zamestnávateľa. Maximálny oprávnený počet hodín vykázaných za 1 mesiac 
poskytovania služieb je 173 hodín/mesiac. 

 



 

 

 
 
Ďalšie dôležité podmienky poskytnutia príspevku: 

• Podmienka, že žiadateľ nesmie ukončiť fyzickú realizáciu projektu, t.j. všetkých oprávnených aktivít 
projektu ako celku, pred predložením ŽoNFP, začiatok obdobia vzniku oprávnenosti výdavkov od 
18.4.2016. 

• Podmienka, že operácie sa musia týkať chovu rýb, ikier, násad, plôdikov uvedených v prílohe 1 
Zmluvy o fungovaní EÚ. 

• Podmienka oprávnenosti žiadateľa na vykonávanie hospodárskeho chovu rýb splnená najneskôr pri 
predložení ŽoP s príznakom „záverečná“. 

• Podmienka životaschopnosti realizácie projektu, podniky vstupujúce do odvetvia akvakultúry (t.j. 
pred podaním ŽoNFP nepodnikali v oblasti akvakultúry) sú v zmysle s čl. 46 ods. 2 nariadenia o 
ENRF povinné preukázať životaschopnosť realizácie projektu. 

• Žiadateľ musí byť ekonomicky životaschopný. Žiadateľ preukazuje ekonomickú životaschopnosť za 
jeden ukončený účtovný rok, za ktorý má schválenú účtovnú závierku (posledný alebo 
predposledný účtovný rok), ktorý predchádza dňu podania ŽoNFP. 

• Žiadateľ, ktorému bude schválený NFP vo výške aspoň 100 000 EUR, musí byť zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora v súlade zo zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora najneskôr pred podpísaním zmluvy o poskytnutí NFP. Schválený NFP sa považuje za 
jednorázovo poskytnuté finančné prostriedky. 

• Nehnuteľnosti (pozemky a stavby), na ktorých dochádza k realizácii projektu musia byť vo výlučnom 
vlastníctve žiadateľa alebo k nim musí mať iné právo, na základe ktorého je ich oprávnený užívať, a 
to počas celej doby realizácie hlavných aktivít projektu a celého obdobia udržateľnosti projektu. 
Forma dočasného nahradenia dokladu: Návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Maximálna 
možná lehota na preukázanie splnenia danej podmienky: 6 mesiacov od právoplatnosti 
rozhodnutia o schválení s podmienkou.  

• Žiadateľ je povinný preukázať právoplatné stavebné povolenie, resp. iný dokument v zmysle 
stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení, ak to charakter projektu (aktivity realizácie 
projektu a výdavky projektu) vyžaduje. V zmysle § 26 zákona č. 364/2004 o vodách a o zmene 
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov má 
pri vodných stavbách pôsobnosť stavebného úradu orgán štátnej vodnej správy. Forma dočasného 
nahradenia dokladu: žiadosť o stavebné povolenie (fotokópia) v zmysle § 58 stavebného zákona 
vrátane dokladu o jej preukázateľnom podaní (fotokópia) resp. písomné ohlásenie stavebnému 
úradu (fotokópia) v zmysle § 57 stavebného zákona vrátane dokladu o jeho preukázateľnom podaní 
(fotokópia) – ak relevantné do 6 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o schválení s 
podmienkou. 

• Žiadateľ je povinný za účelom splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku preukázať súlad 
projektu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie 
v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Forma dočasného nahradenia dokladu: 
Informácia povoľujúceho orgánu o výsledku konania o podnete v zmysle § 19 zákona o posudzovaní 
vplyvov – ak relevantné do 6 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia s podmienkou.  

• Podmienka súladu projektu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy 
NATURA 2000, ak relevantné (relevantné pre investičné projekty a plány, kde je potrebné 
zabezpečiť súlad s požiadavkami v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v 
znení neskorších predpis). Forma dočasného nahradenia dokladu: Doklad o predložení návrhu 
plánu alebo projektu na posúdenie orgánu ochrany prírody v zmysle § 28 ods. 3 zákona o ochrane 
prírody a krajiny – ak relevantné do do 6 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o schválení 
s podmienkou. 



 

 

• Žiadateľ nesmie byť dlžníkom na daniach, na zdravotnom poistení, sociálnom positení, nesmie byť 
v konkurze ani reštrukturalizácií, nesmie porušiť zákaz nelegálnej práce a nelegálneho 
zamestnávania za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu projektu, nesmie byť odsúdení za 
trestný čin korupcie, poškodzovanie finančných záujmov EÚ....  

• Voči žiadateľovi nesmie byť vedený výkon rozhodnutia (exekúcie). 

• Žiadateľ musí byť finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu. Finančná spôsobilosť na 
spolufinancovanie projektu znamená, že žiadateľ má zabezpečené finančné prostriedky minimálne 
na spolufinancovanie oprávnených výdavkov projektu. 

• Podmienka, že žiadateľ, ktorým je právnická osoba, nebola právoplatne odsúdená za trestný čin ako 
je uvedené v § 3 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb v súbehu s §§ 
284, 285, 298 až 306 Trestného zákona.  

• Podmienka, že žiadateľ, ktorým je právnická osoba, nemá právoplatným rozsudkom uložený trest 
zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z 
fondov EÚ alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu. 

• Žiadateľ je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že sa voči nemu nenárokuje vrátenie pomoci na 
základe rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a 
nezlučiteľnú so spoločným trhom. 
 

Verejné obstarávanie:  

Žiadateľ je povinný začať ku dňu predloženia ŽoNFP verejné obstarávanie na hlavnú aktivitu projektu. VO 
sa bude považovať za začaté dňom odoslania oznámenia o vyhlásení VO alebo iného obdobného 
dokumentu, ktorým sa VO vyhlasuje, na zverejnenie spôsobom stanoveným zákonom o VO. Zverejnenie 
predbežného oznámenia alebo jeho zaslanie na zverejnenie sa nepovažuje za začatie VO. 
 
Táto podmienka sa nevzťahuje na: 

• na zákazky, ktoré podliehajú niektorej z výnimiek v zmysle §1 ods. 2 až 12 zákona o VO; 

• na zákazky obstarávané osobami podľa § 8 ods. 3 zákona o VO. 
 
 
 
Kontakt pre bližšie informácie:    Octigon, a.s. 

   Soňa Ondrkalová  
  Mobil: +421 948 026 637 
  Tel.: +421 2 4464 53 84, 5  
  E-mail: ondrkalova@octigon.sk 

mailto:ondrkalova@octigon.sk

