Často kladené otázky súvisiace s podprogramom 1.6

1. Je možné v podprograme 1.6 žiadať na viacročnú preventívnu údržbu národnej
kultúrnej pamiatky?
V rámci podprogramu 1.6 nie je možné žiadať o štandardnú a rutinnú údržbu.
2. Je možné v podprograme 1.6 žiadať na obnovu len niektorej časti národnej
kultúrnej pamiatky, ktorá sa nachádza v Zozname pamiatok s prioritou ochrany
a obnovy? Napr. len reštaurovanie nástenných malieb a pod.
Podprogram 1.6 je určený na modernizáciu a komplexnú obnovu nehnuteľných
národných kultúrnych pamiatok. V tomto podprograme nie je možné žiadať dotáciu
na obnovu neucelenej časti národnej kultúrnej pamiatky, ale na obnovu viacerých
častí, kde výsledkom ich obnovy bude komplexná rekonštrukcia/modernizácia
pamiatky, ucelenej časti (samostatného stavebného objektu).
3. Je možné žiadať dotáciu v podprograme 1.6 na obnovu národnej kultúrnej
pamiatky, ktorá sa nenachádza v Zozname pamiatok s prioritou ochrany a obnovy?
V podprograme 1.6 je možné získať dotáciu len na obnovu pamiatok, ktoré sa
nachádzajú v predmetnom zozname.
4. Je možné žiadať v tom istom roku na obnovu tej istej pamiatky vo viacerých
podprogramoch dotačného programu Obnovme si svoj dom?
V dotačnom programe Obnovme si svoj dom je možné žiadať dotáciu len v jednom
z podprogramov na obnovu národnej kultúrnej pamiatky s jedným číslo ÚZPF
(Ústredný zoznam pamiatkového fondu) s výnimkou podprogramu 1.3.
5. Na aké obdobie sa prideľuje dotácia a ako je to s jej vyúčtovaním?
Dotácia sa prideľuje v roku 2017, jej realizácia a následné vyúčtovanie je možné
nasledujúce 3 roky (tzn. 2017, 2018, 2019) po pridelení dotácie v prípade realizácie
investičných prác, teda prác spojených s komplexnou rekonštrukciou
a modernizáciou.
6. Je možné zaradiť do Zoznamu pamiatok s prioritou ochrany a obnovy aj iné
národné kultúrne pamiatky, ktoré sa v ňom nenachádzajú?
Zoznam pamiatok s prioritou ochrany a obnovy k 31. 12. 2014 je platný. Ministerstvo
kultúry SR v ňom v dohľadnej dobe neplánuje robiť zmeny.

7. Pokiaľ je národná kultúrna pamiatka uvedená v Zozname pamiatok s prioritou
ochrany a obnovy v časti STREDOVEKÉ NÁSTENNÉ MAĽBY – KOSTOLY, je možné
si pýtať len na obnovu nástenných malieb?
Podprogram 1.6 je určený na modernizáciu a komplexnú rekonštrukciu národných
kultúrnych pamiatok, nie je možné žiadať len na reštaurovanie nástenných malieb,
ale koncept obnovy kostola s nástennými maľbami chápať ako komplexný projekt
obnovy, teda obnoviť aj iné časti kostola (interiér/exteriér). Samotné reštaurovanie
len nástenných malieb v kostole nie je cieľom podprogramu 1.6.
8. Je právnická osoba oprávneným žiadateľom v podprograme 1.6?
Nie, právnická osoba nie je oprávneným žiadateľom v tomto podprograme. Právnické
osoby sú oprávneným žiadateľom v ostatných podprogramoch v rámci programu
Obnovme si svoj dom.
9. Je potrebné k žiadosti predložiť vypracovanú projektovú dokumentáciu, výkresy
a pod. alebo je možné na túto položku a jej realizáciu požiadať v rámci
podprogramu 1.6 a následne ju realizovať? Čo presne je potrebné predložiť
k rozpočtu projektu?
K žiadosti je potrebné predložiť kompletnú projektovú dokumentáciu, vrátane
rozpočtu v elektronickej forme, a zároveň ucelené celky rozpočtu premietnuť
do rozpočtu žiadosti. Oprávneným výdavkom je aj projektová dokumentácia
a rozpočet stavby, ak bola uhrádzaná v roku 2017. K podaniu žiadosti však už musí
byť hotová.
10. Je potrebné mať už v čase podávania žiadosti ohlásenie stavebných úprav a verejné
obstarávanie pre výber dodávateľa?
Do termínu predkladania projektovej žiadosti je potrebné predložiť dokumenty
uvedené vo výzve a v informácii. Verejné obstarávanie (ďalej len „VO“) bude
potrebné predložiť až na základe výzvy odbornej hodnotiacej komisie a to najskôr
buď: na ex ante kontrolu výzvu, zmluvu a pod. a následne realizovať VO, a ak máte
ukončené tak na kontrolu komplexnú dokumentáciu VO.
V rámci uzavretia výzvy je potrebné mať buď vydané stavebné povolenie, ohlásenie
stavebných prác so súhlasom stavebného úradu, alebo podaný návrh. Platnosť
a účinnosť súhlasných dokumentov v rámci povoľovacieho konania (aj oznámenia)
sa budú kontrolovať priebežne. Nebude možné uzavrieť zmluvu o poskytnutí dotácie
bez platných povoľovacích dokumentov.
11. Ako sa bude počítať spolufinancovanie? Bude to 5 % z celého rozpočtu a každý ďalší
rok znovu, alebo len z konkrétnej etapy na konkrétny rok?
5% spolufinancovanie bude vo výške žiadaného príspevku na celú rekonštrukciu.

12. Verejné obstarávanie na dodávateľa musí byť začaté alebo aj ukončené ku dňu
podania žiadosti o dotáciu?
Verejné obstarávanie nemusí byť začaté ani ukončené ku dňu podania žiadosti.
Verejné obstarávanie budú uskutočňovať po prvom kole rokovania odbornej komisie,
iba u úspešní žiadatelia.
13. Je zariadenie budovy (vo forme modernizácie) oprávnený náklad?
Nie, mobiliár budovy nie je oprávneným nákladom.
14. Dokedy bude možné realizovať projekt v danom podprograme 1.6?
Projekty je možné realizovať do októbra / novembra roku 2019.
15. Bude výzva na podprogram 1.6 uverejnená aj v nasledujúcom roku 2018?
Ministerstvo kultúry SR plánuje uverejniť výzvu aj v nasledujúcom roku (r. 2018),
všetko závisí od pridelenia finančných prostriedkov do štátneho rozpočtu.
16. Je potrebné predkladať cenové ponuky?
Pokiaľ žiadateľ predkladá celkový stavebný rozpočet projektu, ktorý je podrobne
spracovaný po jednotlivých položkách, nie je nutné predkladať cenové ponuky.
17. Ako sa počíta 5% spolufinancovanie? Pri schválení dotácie sa predkladá 5%
z celkovej sumy alebo sa 5% odvádza za každú, postupne uvoľnenú čiastku
z celkovej sumy?
Žiadateľ dokladá 5% z celkovej sumy pri získaní celkovej dotácie pridelenej
na obnovu, pri podpise zmluvy.
18. V žiadosti sa dokladá rozpočet, ktorý bude využitý na obnovu pamiatky
v príslušnom kalendárnom roku alebo sa dokladá celkový rozpočet?
Pri podaní žiadosti žiadateľ dokladá celkový rozpočet projektu na celé obdobie
trvania obnovy pamiatky.

