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Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020
ZÁMER NÁRODNÉHO PROJEKTU
Názov národného projektu:
„Refundácia výdavkov spojených s ubytovaním pre osoby s udeleným štatútom
dočasného útočiska“
1. Zdôvodnite čo najpodrobnejšie prečo nemôže byť projekt realizovaný prostredníctvom
výzvy na predkladanie žiadostí o NFP?
(napr. porovnanie s realizáciou prostredníctvom dopytovo orientovaného projektu
vzhľadom na efektívnejší spôsob napĺňania cieľov OP, efektívnejšie a hospodárnejšie
využitie finančných prostriedkov)
V zmysle:
 Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
 Nariadenia 99/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca účinné do
21.06.2022
 Nariadenia 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca účinné od
21.06.2022
 Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 Vyhláška č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie
budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie
zariadenia
 Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej
správy v znení nesk. predpisov
Plynúc z vyššie uvedenej legislatívy z dôvodu celoslovenskej pôsobnosti MV SR nie je možné
predmetný projekt realizovať prostredníctvom dopytovo orientovaných projektov.
Dôsledkom vojenskej intervencie na Ukrajine bolo množstvo utečencov, ktorí prekračovali
hranice Slovenskej republiky. Týmto ľuďom bolo potrebné poskytnúť okrem prvotnej
starostlivosti aj dlhodobú pomoc spočívajúcu v poskytnutí ubytovania a možnosti
vysporiadania sa s ťaživou situáciou, hľadania si zamestnania a nových možností uplatnenia v
bežnom živote.
Za týmto účelom bola prijatá novela zákona o azyle, ktorá umožnila preplácanie nákladov
spojených s poskytnutím ubytovania všetkým obyvateľom Slovenska, resp. vlastníkom
nehnuteľností na Slovensku, ktorí prejavili ochotu a snahu pomôcť, keď bezplatne prenajali
svoje nehnuteľnosti utečencom z Ukrajiny.
V tomto zmysle bude prebiehať podpora v podobe refundácie výdavkov spojených s
ubytovaním pre osoby s udeleným štatútom dočasného útočiska, v súvislosti s vojenským
konfliktom na Ukrajine.
2. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti operačného programu
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Prioritná os
Investičná priorita

Špecifický cieľ
Miesto realizácie projektu (na úrovni
kraja)

Identifikácia hlavných cieľových
skupín (ak relevantné)

14: PODPORA UTEČENCOV V EURÓPE
(CARE)
9i): Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom
podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a
zlepšenie zamestnateľnosti
14.2: Zabezpečenie prvého prijatia a integrácia
odídencov z Ukrajiny.
NUTS III Bratislavský kraj
NUTS III Trnavský kraj
NUTS III Nitriansky kraj
NUTS III Trenčiansky kraj
NUTS III Žilinský kraj
NUTS III Banskobystrický kraj
NUTS III Prešovský kraj
NUTS III Košický kraj
(celé územie SR)
Fyzické osoby – nepodnikatelia v oblasti
poskytovania ubytovania a právnické osoby –
nepodnikatelia v oblasti poskytovania ubytovania -,
resp. vlastníci nehnuteľností na Slovensku, ktorí
prejavili ochotu a snahu pomôcť a bezplatne
prenajali svoje nehnuteľnosti odídencom
z Ukrajiny.
Fyzické osoby – obyvatelia Ukrajiny, s udeleným
štatútom dočasného útočiska (tzv. „odídenci“)

3. Prijímateľ1 národného projektu
Dôvod určenia prijímateľa
národného projektu2

Dňa 26.02.2022 bola na území Slovenskej republiky
uznesením vlády č. 142 z 26. februára 2022
vyhlásená podľa § 8 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
mimoriadna situácia pre územie Slovenskej
republiky.
S ohľadom na kompetenčný zákon je gestorom a
teda aj budúcim prijímateľom pomoci MV SR a ako
správca veľkého počtu agend a nositeľ
zodpovednosti za poskytovanie verejných služieb s
celoslovenskou pôsobnosťou v zmysle svojich
právomocí a povinností musí dbať na ochranu
a správu štátnych hraníc, musí plniť úlohy v oblasti
vstupu na územie Slovenskej republiky a pobytu

V tomto dokumente je používaný pojem prijímateľ a žiadateľ. Je to tá istá osoba, no technicky sa žiadateľ stáva
prijímateľom až po podpísaní zmluvy o NFP.
2
Jednoznačne a stručne zdôvodnite výber prijímateľa NP ako jedinečnej osoby oprávnenej na realizáciu NP (napr.
odkaz na platné predpisy, operačný program, národnú stratégiu, ktorá odôvodňuje jedinečnosť prijímateľa NP).
1
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cudzincov na jej území a taktiež v oblasti otázky
azylantov a odídencov.

Má prijímateľ osobitné, jedinečné
kompetencie na implementáciu
aktivít národného projektu priamo
zo zákona, osobitných právnych
predpisov, resp. je uvedený priamo
v príslušnom operačnom programe?

Obchodné meno/názov (aj názov
sekcie ak relevantné)
Sídlo
IČO

Prijímateľom národného projektu bude Ministerstvo
vnútra Slovenskej Republiky
Kompetencie Ministerstva vnútra SR vyplývajú z
osobitných predpisov taxatívne vymedzených v §
11 písm. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti
vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení
nesk. predpisov, podľa ktorého je MV SR
ústredným orgánom štátnej správy pre všeobecnú
vnútornú správu a prostredníctvom svojich
podriadených útvarov poskytuje služby pre občanov
odrážajúce rôzne životné situácie a preto výraznou
mierou zasahuje do fungovania verejnej správy.
Ministerstvo vnútra SR zároveň koordinuje ostatné
subjekty verejnej správy pri plnení úloh
preneseného výkonu štátnej správy.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sekcia verejnej správy
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866

4. Partner, ktorý sa bude zúčastňovať realizácie národného projektu (ak relevantné)
Zdôvodnenie potreby partnera
národného projektu (ak relevantné)3
Kritériá pre výber partnera 4
Má partner monopolné postavenie
na implementáciu týchto aktivít?
(áno/nie) Ak áno, na akom základe?
Obchodné meno/názov
Sídlo
IČO
V prípade viacerých partnerov, doplňte údaje za každého partnera.
5. Predpokladaný časový rámec
Dátumy v tabuľke nižšie nie sú záväzné, ale predstavujú vhodný a žiadúci časový rámec
pre zabezpečenie procesov, vedúcich k realizácii národného projektu.
Dátum vyhlásenia vyzvania
September/2022
vo formáte Mesiac/Rok

Uveďte dôvody pre výber partnerov (ekonomickí, sociálni, profesijní...). Odôvodnite dôvody vylúčenia
akejkoľvek tretej strany ako potenciálneho realizátora.
4
Uveďte, na základe akých kritérií bol partner vybraný, alebo ak boli zverejnené, uveďte odkaz na internetovú
stránku, kde sú dostupné. Ako kritérium pre výber - určenie partnera môže byť tiež uvedená predchádzajúca
spolupráca žiadateľa s partnerom, ktorá bude náležite opísaná a odôvodnená, avšak nejde o spoluprácu, ktorá by
v prípade verejných prostriedkov spadala pod pôsobnosť zákona o VO.
3
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Uveďte plánovaný štvrťrok
podpísania zmluvy o NFP s
prijímateľom
Uveďte plánovaný štvrťrok
spustenia realizácie projektu
Predpokladaná doba realizácie
projektu v mesiacoch

3Q/2022

1Q/2022
15 mesiacov (02/2022 – 04/2023)

6. Finančný rámec
Alokácia na vyzvanie (zdroj EÚ
79 097 046,71 €
a ŠR)
Celkové oprávnené výdavky projektu 79 097 046,71 €
Vlastné zdroje prijímateľa
7. Východiskový stav
a. Uveďte východiskové dokumenty na regionálnej, národnej a európskej úrovni, ktoré
priamo súvisia s realizáciou NP:


Zákon č. 92/2022 Z. z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na
Ukrajine/ Lex Ukrajina



Uznesenie vlády č. 142 z 26.02.2022 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v
súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky
spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny



Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov



Nariadenia 99/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca účinné do
21.06.2022



Nariadenia 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca účinné od
21.06.2022



Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov



Vyhláška č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie
budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie
zariadenia



Uznesenie vlády č. 185/2022 zo 16.03.2022 k návrhu na vyhlásenie poskytovania
dočasného útočiska v súlade s vykonávacím rozhodnutím Rady (EÚ) 2022/382 zo 4.
marca 2022
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Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2022/382 zo 4.marca 2022, ktorým sa konštatuje
skutočnosť, že došlo k hromadnému prílevu vysídlených osôb z Ukrajiny v zmysle
článku 5 smernice 2001/55/ES, a zavádza sa dočasná ochrana



Smernica Rady 2001/55ES z 20. júla 2001 o minimálnych štandardoch na poskytovanie
dočasnej ochrany v prípade hromadného prílevu vysídlených osôb a o opatreniach na
podporu rovnováhy úsilia medzi členskými štátmi pri prijímaní takýchto osôb a znášaní
z toho vyplývajúcich dôsledkov



Ostatné uznesenia nadväzujúce na uvedené východiskové dokumenty

b. Uveďte predchádzajúce výstupy z dostupných analýz, na ktoré nadväzuje navrhovaný
zámer NP (štatistiky, analýzy, štúdie,...):
N/A
c. Uveďte, na ktoré z ukončených a prebiehajúcich národných projektov5 zámer NP priamo
nadväzuje, v čom je navrhovaný NP od nich odlišný a ako sú v ňom zohľadnené
výsledky/dopady predchádzajúcich NP (ak relevantné):
N/A
d. Popíšte problémové a prioritné oblasti, ktoré rieši zámer národného projektu. (Zoznam
známych problémov, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu a je potrebné ich riešiť):
Vojenský konflikt na Ukrajine spôsobil závažné globálne následky, ktoré Slovenská
republika ako susediaci štát pociťuje v mnohých aspektoch spoločenského života.
Dopady vojny zasiahli jednak fungovanie obyvateľov nášho štátu, ale postavili pred nové
výzvy aj štátne a samosprávne orgány, ktoré boli v krátkej dobe po pandémii postavené
pred nové bezprecedentné výzvy.
Najzávažnejším dôsledkom vojenskej intervencie na Ukrajine bolo množstvo utečencov,
ktorí prekračovali hranice našej republiky. Týmto ľuďom bolo potrebné poskytnúť okrem
prvotnej starostlivosti aj dlhodobú pomoc spočívajúcu v poskytnutí ubytovania a
možnosti vysporiadania sa s ťaživou situáciou, hľadania si zamestnania a nových
možností uplatnenia v bežnom živote.
Za týmto účelom bola prijatá novela zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o azyle“), ktorá
umožnila preplácanie nákladov spojených s poskytnutím ubytovania všetkým
obyvateľom Slovenska, resp. vlastníkom nehnuteľností na Slovensku, ktorí prejavili
ochotu a snahu pomôcť, keď bezplatne prenajali svoje nehnuteľnosti utečencom z
Ukrajiny. V súčinnosti so štátom, samosprávou a podnikateľskými subjektmi tak vytvorili
sieť ubytovacích možností pre odídencov.

5

V prípade ak je to relevantné, uveďte aj ukončené národné projekty z programového obdobia 2007-2013.
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e. Popíšte administratívnu, finančnú a prevádzkovú kapacitu žiadateľa a partnera
(v prípade, že v projekte je zapojený aj partner)
Riadenie projektu bude zabezpečené vlastnými personálnymi kapacitami žiadateľa so
znalosťami a praktickými skúsenosťami s realizáciou projektov financovaných z EÚ.
Členovia projektového tímu sa budú vzájomne pravidelne informovať o stave a priebehu
projektu v každej oblasti, čím sa zabezpečí promptná zastupiteľnosť v prípade
neprítomnosti projektového alebo finančného manažéra na pracovisku a súčasne
bezproblémová implementácia projektu.
Všetky činnosti spojené s realizáciou aktivity projektu budú zabezpečované interným
personálom žiadateľa pracujúcim na TPP s dostatočnými znalosťami z fungovania
verejnej správy v danej oblasti, ktorí v prevažnej miere pracujú na relevantných pozíciách
už viac rokov. Uvedené personálne kapacity budú hradené z vlastných zdrojov žiadateľa.
Žiadateľ projektu disponuje vlastnými priestorovými kapacitami s adekvátnym
materiálno-technickým zabezpečením čím bude zabezpečená bezproblémová
implementácia projektu.
8. Vysvetlite hlavné ciele NP (stručne):
(očakávaný prínos k plneniu strategických dokumentov, k socio-ekonomickému rozvoju
oblasti pokrytej OP, k dosiahnutiu cieľov a výsledkov príslušnej prioritnej osi/špecifického
cieľa)
Hlavným cieľom projektu je refundácia výdavkov spojených s ubytovaním pre osoby s
udeleným štatútom dočasného útočiska, ako kompenzácia nákladov spojených s
poskytnutím ubytovania všetkým fyzickým osobám – nepodnikateľom v oblasti
poskytovania ubytovania a právnickým osobám – nepodnikateľom v oblasti
poskytovania ubytovania, resp. vlastníkom nehnuteľností na Slovensku, ktorí prejavili
ochotu a snahu pomôcť, keď bezplatne prenajali svoje nehnuteľnosti utečencom z
Ukrajiny.
9. Očakávaný stav a merateľné ciele
V tejto časti popíšte očakávané výsledky projektu s konkrétnym prínosom vo vzťahu k
rozvoju oblasti pokrytej operačným programom a zrealizovaniu aktivít. V tabuľke nižšie
uveďte projektové ukazovatele a iné údaje. Projektové ukazovatele musia byť definované
tak,
aby odrážali výstupy/výsledky projektu a predstavovali kvantifikáciu toho, čo sa realizáciou
aktivít za požadované výdavky dosiahne.6
Cieľ národného
projektu
Kompenzácia
nákladov
spojených

Merateľný
ukazovateľ
Počet osôb do 18
rokov, ktorým

Indikatívna
cieľová hodnota
14 933

Aktivita
projektu

Súvisiaci
programový
ukazovateľ7

Refundácia
výdavkov
spojených s

V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné
a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.
7
Národný projekt by mal obsahovať minimálne jeden relevantný projektový ukazovateľ, ktorý sa agreguje
do programového ukazovateľa. Pri ostatných projektových ukazovateľoch sa uvedie N/A.
6
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s poskytnutím
bola poskytnutá
ubytovaním
ubytovania
intervencia
pre osoby s
obyvateľom SR,
udeleným
ktorí bezplatne
štatútom
prenajali svoje
dočasného
nehnuteľnosti
útočiska
odídencom
z Ukrajiny.
Kompenzácia
Počet osôb nad 18 25 645
Refundácia
nákladov
rokov, ktorým
výdavkov
spojených
bola poskytnutá
spojených s
s poskytnutím
intervencia
ubytovaním
ubytovania
pre osoby s
obyvateľom SR,
udeleným
ktorí bezplatne
štatútom
prenajali svoje
dočasného
nehnuteľnosti
útočiska
odídencom
z Ukrajiny.
Iné údaje, ktorými je možné sledovať napĺňanie cieľov národného projektu (ak relevantné)
Cieľ národného
projektu

Ukazovateľ

Indikatívna
cieľová hodnota

Aktivita projektu

V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý merateľný ukazovateľ.
10. Bližší popis merateľných ukazovateľov.8
Predmetná časť sa týka projektových ukazovateľov
Názov merateľného
ukazovateľa9
Akým spôsobom sa
budú získavať dáta?
Názov merateľného
ukazovateľa10

Počet osôb do 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia
Zdroj údajov: Monitorovanie a implementácia. Dáta sa budú
získavať z internej štatistiky MV SR.
Počet osôb nad 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia

Akým spôsobom sa
Zdroj údajov: Monitorovanie a implementácia. Dáta sa budú
budú získavať dáta?
získavať z internej štatistiky MV SR.
V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte údaje za každý z nich.
11. Očakávané dopady
Zoznam prínosov a prípadných
pre jednotlivé cieľové skupiny

iných

dopadov,

ktoré

sa

dajú

očakávať

V odôvodnených prípadoch sa uvedená tabuľka nevypĺňa, pričom je nevyhnutné do tejto časti uviesť podrobné
a jasné zdôvodnenie, prečo nie je možné uviesť požadované údaje.
9
V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.
10
V prípade viacerých merateľných ukazovateľov, doplňte tabuľku za každý merateľný ukazovateľ.
8
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Cieľová
skupina (ak
relevantné)
Zmiernenie dopadov krízy spojenej
Fyzické
17 038
s vojnovým konfliktom na Ukrajine. osoby –
Štát nedisponuje takým veľkým
nepodnikateli
množstvom nehnuteľností, vhodným a v oblasti
na bývanie, z toho dôvodu by sa
poskytovania
nevedel postarať a splniť základné
ubytovania
humanitárne potreby odídencov
a právnické
utekajúcich pred vojnovým
osoby –
konfliktom. Je predpoklad, že
nepodnikateli
v prípade nedostatočnej finančnej
a v oblasti
motivácie vlastníkov nehnuteľností,
poskytovania
pomoc odídencom v podobe
ubytovania,
poskytnutia bývania by nebola
resp. vlastníci
dostatočná, čo by mohlo mať za
nehnuteľností
následok omnoho väčšiu krízu.
na Slovensku,
ktorí prejavili
ochotu
a snahu
pomôcť a
bezplatne
prenajali
svoje
nehnuteľnosti
odídencom
z Ukrajiny.
Efektívnejšia a účinnejšia podpora
Fyzické
40 578
plnenia základných humanitárnych
osoby –
potrieb odídencom utekajúcich pred
obyvatelia
vojnovým konfliktom.
Ukrajiny, s
Pomoc smeruje od štátu primárne pre udeleným
ubytovateľov, to je však dôležitým
štatútom
prvkom pre obyvateľov Ukrajiny
dočasného
s udeleným štatútom dočasného
útočiska (tzv.
útočiska, ktorým bolo potrebné
„odídenci“)
okrem prvotnej starostlivosti
poskytnúť aj dlhodobú pomoc
spočívajúcu v poskytnutí ubytovania
a možnosti vysporiadania sa s
ťaživou situáciou, hľadania si
zamestnania a nových možností
uplatnenia v bežnom živote.
Dopady

Počet11

V prípade viacerých cieľových skupín, doplňte dopady na každú z nich.
11

Ak nie je možné uviesť početnosť cieľovej skupiny, uveďte do tejto časti zdôvodnenie.
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12. Aktivity
a) Uveďte detailnejší popis aktivít.
Aktivita - Refundácia výdavkov spojených s ubytovaním pre osoby s udeleným štatútom
dočasného útočiska
Cieľom aktivity je poskytnúť finančnú kompenzáciu za náklady spojené s ubytovaním
odídencov vlastníkom nehnuteľností (fyzickým osobám – nepodnikateľom v oblasti
poskytovania ubytovania a právnickým osobám – nepodnikateľom v oblasti poskytovania
ubytovania), ktoré boli spomínaným odídencom poskytnuté bezodplatne. Táto kompenzácia
mala okrem iného motivovať ubytovateľov, aby poskytli odídencom dlhodobejšie a bezplatné
útočisko a zároveň ich odbremenila od prípadných finančných strát vo vlastnom rodinnom
rozpočte.
Rezort Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) za týmto účelom prijal
novelu zákona o azyle, ktorá umožnila preplácanie nákladov spojených s poskytnutím
ubytovania všetkým obyvateľom Slovenska, resp. vlastníkom nehnuteľností na Slovensku,
ktorí prejavili ochotu a snahu pomôcť, keď bezplatne prenajali svoje nehnuteľnosti utečencom
z Ukrajiny, ktorí na Slovensku získali štatút odídenca.
Podľa zákona o azyle vláda môže rozhodnúť o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca
(ďalej len „príspevok“) prostredníctvom obce, v ktorej územnom obvode sa poskytuje
odídencovi ubytovanie.
Kľúčovú úlohu preto majú obce, ktoré ako prvé prichádzajú do kontaktu s ubytovateľmi, ale
tiež s jednotlivými odídencami. Vzhľadom na miestnu znalosť svojho územia a nehnuteľností
im bola zverená aj povinnosť vykonávať kontrolu splnenia podmienok na poskytnutie
príspevku. Poskytujú tiež asistenciu pri vypĺňaní výkazov o ubytovaní, ktoré následne
prekladajú Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom okresných úradov.
Ďalším dôležitým článkom v reťazci vyplácania príspevkov sú okresné úrady, ktoré zbierajú a
následne prostredníctvom technického riešenia nahrávajú prehľady výkazov z obcí na kontrolu
samotnému Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
Príspevok poskytuje obec osobe, ktorá vlastní nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie v jej územnom
obvode, ktorá v nej poskytne bezodplatne ubytovanie odídencovi (ďalej len „oprávnená
osoba“). Oprávnená osoba je povinná predložiť obci zmluvu o poskytnutí ubytovania
odídencovi. Vzor zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi je zverejnený na webovom sídle,
ktoré určí nariadenie vlády. Za odídenca, ktorý nenadobudol plnoletosť uzatvára zmluvu o
poskytnutí ubytovania odídencovi jeho zákonný zástupca, blízka osoba alebo súdom
ustanovený opatrovník. Na účely poskytovania príspevku je odídenec, ktorému oprávnená
osoba poskytuje ubytovanie, povinný raz mesačne počas poskytovania ubytovania osobne
oznámiť obci, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie; ak oprávnená osoba zabezpečuje
odídencovi popri ubytovaní aj stravovanie a náhrada za zabezpečenie stravovania odídencovi
je súčasťou príspevku, odídenec je povinný oznámiť obci raz mesačne aj túto skutočnosť.
Príspevok sa neposkytuje osobe, na ktorú sa vzťahuje poskytovanie príspevku za poskytnutie
ubytovania odídencovi podľa osobitného predpisu alebo osobe, ktorá má nárok na akékoľvek
iné peňažné plnenie súvisiace s poskytnutím ubytovania odídencovi podľa osobitných
predpisov. Príspevok sa neposkytuje ani osobe, ktorá si uplatní nárok na poskytnutie príspevku
za ubytovanie odídenca, ktorému sa poskytuje ubytovanie v azylovom zariadení. Príspevok sa
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poskytuje za noc ubytovania odídenca. Príspevok možno poskytnúť aj najviac za sedem nocí
poskytovania ubytovania prechádzajúcich dňu poskytnutia dočasného útočiska odídencovi,
najskôr však od 26. februára 2022. Obec je oprávnená na účely poskytnutia príspevku
spracovávať osobné údaje uvedené v zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi a vo výkaze;
obec je oprávnená tieto údaje overovať v informačnom systéme podľa osobitného predpisu,
prípadne v súčinnosti s ministerstvom. Nehnuteľnosť podľa prvej vety musí spĺňať minimálne
požiadavky podľa osobitného predpisu.
Do 01. júna 2022 platila novela zákona o azyle č. 92/2022 Z. z., ktorá ustanovovala mesačné
limity poskytnutého príspevku za ubytovanie odídenca, a to:
Ak oprávnená osoba poskytuje ubytovanie odídencovi v nehnuteľnosti slúžiacej na
bývanie a táto nehnuteľnosť má
a) jednu obytnú miestnosť a súhrnná suma príspevkov poskytovaných v súlade s
nariadením vlády by presiahla 500 eur, čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v
súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume
500 eur za kalendárny mesiac,
b) dve obytné miestnosti a súhrnná suma príspevkov poskytovaných v súlade s
nariadením vlády by presiahla 750 eur, čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v
súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume
750 eur za kalendárny mesiac,
c) tri obytné miestnosti a súhrnná suma príspevkov poskytovaných v súlade s
nariadením vlády by presiahla 1 000 eur, čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v
súhrnnej sume za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume
1 000 eur za kalendárny mesiac,
d) štyri a viac obytných miestností a súhrnná suma príspevkov poskytovaných v súlade
s nariadením vlády by presiahla 1 250 eur, čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v
súhrnnej suma za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume
1 250 eur za kalendárny mesiac.
Od 01. júna 2022 sa poskytuje oprávnenej osobe príspevok najviac v sume ustanovenej
nariadením vlády č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca.
Príspevok možno poskytnúť aj ďalším oprávneným osobám, a to právnickým osobám, ktoré
poskytujú bezodplatne ubytovanie odídencovi v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé
ubytovanie, ktoré vlastnia alebo spravujú, ak takéto ubytovanie neposkytujú na základe
oprávnenia podľa osobitného predpisu. Ubytovanie podľa prvej vety musí spĺňať požiadavky
na ubytovacie zariadenia podľa osobitného predpisu. Ďalšia oprávnená osoba podľa prvej vety
je povinná pred začatím poskytovania ubytovania odídencom v nebytovej budove slúžiacej na
krátkodobé ubytovanie oznámiť obci, v ktorej územnom obvode je takáto budova, celkovú
ubytovaciu kapacitu nebytovej budovy slúžiacej na krátkodobé ubytovanie. Príspevok ďalším
opraveným osobám podľa prvej vety sa poskytuje za noc ubytovania odídenca v sume v súlade
s nariadením vlády, najviac za ubytovanie takého počtu odídencov, ktorý zodpovedá rozsahu
oznámenej ubytovacej kapacity; ak sa v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie
nachádza byt, použijú sa limity na príspevok podľa platného nariadenia vlády.
Ďalšími oprávnenými osobami sú aj obec alebo vyšší územný celok, ak bezodplatne poskytujú
ubytovanie odídencovi priamo alebo prostredníctvom rozpočtovej organizácie alebo
príspevkovej organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. Rozpočtová organizácia alebo
príspevková organizácia je oprávnená odídencovi poskytnúť bezodplatne ubytovanie, prípadne
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aj zabezpečiť bezodplatne stravovanie, pričom štátnej rozpočtovej organizácii a štátnej
príspevkovej organizácii sa príspevok neposkytuje.
Obec vypláca príspevok oprávnenej osobe, ak sú splnené podmienky podľa zákona o azyle a
oprávnená osoba predložila obci výkaz, ktorý obsahuje počet nocí, počas ktorých bolo
odídencovi skutočne poskytované ubytovanie, počet dní, počas ktorých bolo odídencovi
skutočne zabezpečené stravovanie, ak náhrada za zabezpečenie stravovania odídencovi je
súčasťou príspevku a ďalšie údaje uvedené vo vzore výkazu, ktorý je zverejnený na webovom
sídle ministerstva; uvedený výkaz oprávnená osoba predkladá do 5 pracovných dní po skončení
kalendárneho mesiaca, v ktorom poskytla ubytovanie odídencovi.
Obec zasiela ministerstvu prehľad o uplatnených príspevkoch do 15. dňa kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok poskytuje. Obec v
prehľade o uplatnených príspevkoch uvedie identifikačné údaje oprávnených osôb alebo
identifikačné údaje ďalších oprávnených osôb, adresu nehnuteľnosti oprávnenej osoby alebo
adresu nehnuteľnosti ďalšej oprávnenej osoby, počet obytných miestností v tejto nehnuteľnosti
alebo celkovú ubytovaciu kapacitu nehnuteľnosti, identifikačné údaje odídencov, ktorým
oprávnené osoby alebo ďalšie oprávnené osoby poskytovali ubytovanie v tejto nehnuteľnosti v
jednotlivom kalendárnom mesiaci, dátum začatia a dátum skončenia poskytovania ubytovania
odídencovi v tejto nehnuteľnosti v jednotlivom kalendárnom mesiaci, sumu príspevku za
odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti v jednotlivom kalendárnom mesiaci, počet dní,
počas ktorých bolo odídencovi skutočne zabezpečené stravovanie, ak náhrada za zabezpečenie
stravovania odídencovi je súčasťou príspevku, odtlačok úradnej pečiatky obce, meno,
priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať za obec a ďalšie údaje uvedené vo vzore prehľadov
o uplatnených príspevkoch.
Ministerstvo poskytuje obci sumu zodpovedajúcu príspevkom uplatneným oprávnenými
osobami za príslušný kalendárny mesiac do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok poskytuje. Ministerstvo zverejní vzory prehľadov
o uplatnených príspevkoch na svojom webovom sídle. Obec vypláca príspevok jednotlivým
oprávneným osobám a jednotlivým ďalším oprávneným osobám do 5 pracovných dní od
prijatia sumy poukázanej ministerstvom.
Obec je oprávnená vykonávať kontrolu splnenia podmienok na poskytnutie príspevku.
Vláda nariadením ustanoví
a) výšku jednotlivých príspevkov a dobu ich poskytovania,
b) náležitosti zmluvy,
c) ďalšie podmienky poskytovania finančných prostriedkov obci a poskytovania
príspevku oprávnenej osobe alebo ďalšej oprávnenej osobe.
Vláda môže nariadením ustanoviť
a) ďalšie oprávnené osoby,
b) iné podmienky poskytovania príspevku pre ďalšie oprávnené osoby.
Novým nariadením vlády Slovenskej republiky č. 218/2022 z. z. o poskytovaní príspevku za
ubytovanie odídenca sa zvýšila výška príspevku za noc ubytovania odídenca a stanovili sa nové
mesačné limity príspevku za ubytovanie odídenca.
Príspevok za ubytovanie odídenca v nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie (bytový priestor) sa
poskytuje vo výške
a) 8 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek
15 rokov,
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b) 4 eurá za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila
vek 15 rokov.
Ak oprávnená osoba poskytuje ubytovanie odídencovi v nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie
(bytový priestor) a táto nehnuteľnosť má
a) jednu obytnú miestnosť a súhrnná suma príspevkov poskytovaných by presiahla 570
eur čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume za všetkých
odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 570 eur za kalendárny
mesiac,
b) dve obytné miestnosti a súhrnná suma príspevkov poskytovaných by presiahla 860
eur čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume za všetkých
odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 860 eur za kalendárny
mesiac,
c) tri obytné miestnosti a súhrnná suma príspevkov poskytovaných by presiahla 1 140
eur čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume za všetkých
odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 1 140 eur za
kalendárny mesiac,
d) štyri a viac obytných miestností a súhrnná suma príspevkov poskytovaných by
presiahla 1 430 eur čo aj len za časť kalendárneho mesiaca, príspevok v súhrnnej sume
za všetkých odídencov ubytovaných v tejto nehnuteľnosti sa poskytuje v sume 1 430
eur za kalendárny mesiac.
Príspevok v nehnuteľnosti určenej na krátkodobé ubytovanie (nebytový priestor) sa poskytuje
vo výške
a) 12 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek
15 rokov,
b) 6 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek
15 rokov.
Ministerstvo vnútra SR vypracovalo manuál pre obce a oprávnené osoby k príspevku za
ubytovanie a vzory výkazov pre fyzické aj právnické osoby a vzor prehľadu o uplatnených
príspevkoch za kalendárny mesiac. Všetky dôležité informácie aj s manuálom a vzormi sú
zverejnené na stránke https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie. Na uvedenej stránke sú
zverejnené aj najčastejšie otázky a odpovede na nich.
b) V tabuľke nižšie uveďte rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného
národného projektu realizované a ich prepojenie so špecifickými cieľmi.
Názov aktivity

Cieľ, ktorý má byť
aktivitou
dosiahnutý (podľa
sekcie Očakávaný
stav)
Refundácia výdavkov 79 097 046,71 €
zameraných na
spojených s
ubytovaním pre osoby zmiernenie
následkov krízy
s udeleným štatútom
spojenej
dočasného útočiska

Spôsob realizácie
(žiadateľ a/alebo
partner)

Predpokladaný
počet mesiacov
realizácie aktivity

Žiadateľ

15
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s vojnovým
konfliktom na
Ukrajine
podporených osôb,
ktorým bola
poskytnutá
intervencia (do 18
rokov)
podporených osôb,
ktorým bola
poskytnutá
intervencia (nad 18
rokov)

14 933

25 645

V prípade viacerých aktivít, doplňte informácie za každú z nich.
13. Rozpočet
Jasne uveďte, ako bol pripravovaný indikatívny rozpočet a ako spĺňa kritérium „hodnota
za peniaze“, t. j. akým spôsobom bola odhadnutá cena za každú položku, napr. prieskum
trhu, analýza minulých výdavkov spojených s podobnými aktivitami, nezávislý znalecký
posudok, v prípade, ak príprave projektu predchádza vypracovanie štúdie
uskutočniteľnosti, ktorej výsledkom je, o. i. aj určenie výšky alokácie, je potrebné uviesť
túto štúdiu ako zdroj určenia výšky finančných prostriedkov. Skupiny výdavkov doplňte
v súlade s MP CKO č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov v platnom znení. V prípade
operačných programov implementujúcich infraštruktúrne projekty, ako aj projekty
súvisiace s obnovou mobilných prostriedkov, sa do ukončenia verejného obstarávania
uvádzajú položky rozpočtu len do úrovne aktivít.
Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu a ich
výstižné zdôvodnenie
Predpokladané
finančné
prostriedky na
hlavné aktivity
Aktivita 1
skupina výdavkov
352 - Poskytnutie
dotácií, príspevkov
voči tretím osobám
Hlavné aktivity
SPOLU

Celková suma

Uveďte plánované vecné vymedzenie

79 097 046,71 € Preplácanie nákladov spojených s poskytnutím
ubytovania všetkým obyvateľom Slovenska,
resp. vlastníkom nehnuteľností na Slovensku,
ktorí prejavili ochotu a snahu pomôcť, keď
bezplatne prenajali svoje nehnuteľnosti
utečencom z Ukrajiny.
79 097 046,71 €
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Predpokladané
finančné prostriedky
na podporné aktivity
Podporné aktivity
SPOLU
CELKOM

0,00 €
79 097 046,71 €

14. Deklarujte, že NP vyhovuje zásade doplnkovosti (t. j. nenahrádza verejné
alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky členského štátu v súlade s článkom 95
všeobecného nariadenia).
Národný projekt je v súlade s princípom doplnkovosti, definovanom v článku 95
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.1303/2013, ktorým sa stanovujú všeobecné
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde,
Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, čo znamená, že
implementácia projektu nenahrádza verejné alebo ekvivalentné štrukturálne výdavky
členského štátu. Výdavky na národný projekt sú doplnkom vnútroštátneho verejného
financovania a nemajú za následok zníženie vnútroštátnych štrukturálnych výdavkov.
15. Bude v národnom projekte využité zjednodušené vykazovanie výdavkov? Ak áno, aký typ?
Nie. Realizujú sa výhradne príspevky za ubytovanie odídencov podľa zákona o azyle a
príslušného nariadenia vlády
16. Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov
Informácie sa vypĺňajú iba pre investičné12 typy projektov.
Štúdia uskutočniteľnosti vrátane analýzy nákladov a prínosov
Existuje relevantná štúdia
uskutočniteľnosti13 ? (áno/nie)

N/A

Ak je štúdia uskutočniteľnosti
dostupná na internete , uveďte jej
názov a internetovú adresu, kde je
štúdia zverejnená

N/A

N/A
V prípade, že štúdia
uskutočniteľnosti nie je dostupná
na internete, uveďte webové sídlo a
termín, v ktorom predpokladáte jej
zverejnenie (mesiac/rok)
Investičný projekt – dlhodobá alokácia finančného aj nefinančného kapitálu na naplnenie investičného zámeru
až do etapy, kedy projekt vstúpi do prevádzkovej etapy a prípadne začne generovať stabilné príjmy. Investičný
projekt smeruje k: výstavbe stavby alebo jej technickému zhodnoteniu; nákupu pozemkov, budov, objektov alebo
ich častí; nákupu strojov, prístrojov, tovarov a zariadení; obstaraniu nehmotného majetku vrátane softvéru. Zdroj:
Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu Rámca na hodnotenie verejných investičných projektov v SR.
13
Pozri aj Uznesenie Vlády SR č. 300 z 21.6.2017 k návrhu k návrhu Rámca na hodnotenie verejných
investičných projektov v SR (dostupné na:
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26598 )
12
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