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Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov  
 

Zoznam oprávnených výdavkov projektu 

Poskytovateľ overuje vecnú oprávnenosť výdavkov projektu na základe posúdenia, či žiadané výdavky projektu 
vecne spadajú do rozsahu oprávnených výdavkov určených v zozname oprávnených výdavkov uvedených v tomto 
dokumente. Zoznam oprávnených výdavkov obsahuje uzavretý zoznam tried a skupín výdavkov oprávnených 
v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-11 (ďalej aj „výzva“) 
v súlade s Číselníkom oprávnených výdavkov, verzia 1.4, ktorý tvorí prílohu č. 1 Príručky k oprávnenosti 
výdavkov pre dopytovo orientované projekty Operačného programu Kvalita životného prostredia, verzia 
1.4 (ďalej len „Príručka k oprávnenosti výdavkov“), zverejnenej na webovom sídle OP KŽP. 

Zoznam oprávnených výdavkov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-11 

V prípade projektov realizovaných podľa schémy štátnej pomoci na miestne infraštruktúry v oblasti nakladania  
s komunálnym odpadom pre programové obdobie 2014 - 2020 sú oprávnenými výdavkami výlučne investičné 
výdavky na hmotné a nehmotné aktíva, t.j. investičné výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a 
nehmotného majetku. Zároveň platí, že nadobudnutý majetok musí byť nový. 

                                                           
1 Všetky oprávnené výdavky uvedené v Skupine 021 - Stavby musia mať priamu väzbu na výstavbu nových alebo rekonštrukciu 
existujúcich zariadení na triedený zber komunálnych odpadov, alebo zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, alebo 
malých kompostární v obciach, alebo výstavbu nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov.  
2 Okrem biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne (§ 83 zákona č. 79/2015 Z. 
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len „zákon o odpadoch“/). 
3 Určených výlučne na zelený odpad, ktorých ročná kapacita neprevyšuje 100t. 

Trieda 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 

Skupina 013 - Softvér 

 nákup softvéru (ak nie je súčasťou zmluvy na dodanie tovaru, je zakúpený samostatne a nie je súčasťou 
dodávky hardvéru a jeho ocenenia). 

Skupina 014 - Oceniteľné práva 

 nákup licencií. 

Trieda 02 - Dlhodobý hmotný majetok 

Skupina 021 - Stavby1 

 stavebné práce:  

- realizácia nových stavieb (napr. vybudovanie spevnených plôch, výstavba prevádzkovej budovy alebo skladov 
aj pre nebezpečné zložky vytriedené z komunálneho odpadu (ďalej aj „KO“), oplotenie, prístupová cesta, 
osvetlenie, inžinierske siete a iné, ktoré tvoria súčasť zberného dvora alebo zariadenia na triedený zber 
KO/zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu2 (ďalej aj „BRKO“)/mechanicko-biologickú 
úpravu zmesových KO; výstavba stojísk na umiestnenie zberných nádob triedeného zberu KO; výstavba 
malých kompostární v obciach3); 

http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2016/02/priloha-c.-1_Ciselnik-opravnenych-vydavkov_DOP_OP-KZP_v-1.42.pdf
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2016/02/Prirucka-k-opravnenosti-vydavkov-pre-DOP_OP-KZP_v-1.4.pdf
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/prirucka-k-opravnenosti-vydavkov/
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4 Limity pre tento oprávnený výdavok sú uvedené v prílohe č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov - Finančné a percentuálne limity, verzia 
1.4. 
5 Projekty zamerané výlučne na nákup hnuteľných vecí, ktoré samostatne neprispievajú k zvýšeniu kapacity triedeného zberu komunálnych 

odpadoch, alebo zvýšeniu kapacity pre zhodnocovanie odpadov nespĺňajú podmienku poskytnutia príspevku týkajúcu sa oprávnenosti aktivít 
realizácie projektu. 

- rekonštrukcia a modernizácia stavieb (napr. takých, ktoré tvoria súčasť existujúcich zberných dvorov alebo 
zariadení na triedený zber KO/zhodnocovanie BRKO2 za účelom zvýšenia kapacity pre triedenie 
KO/zhodnocovanie BRKO; rekonštrukcia stojísk na umiestnenie zberných nádob triedeného zberu KO; 
rekonštrukcia existujúcich malých kompostární v obciach3); 

- prístavby, nadstavby, stavebné úpravy (nevyhnutné na dosiahnutie cieľov projektu); 

- demolácia realizovaná v nevyhnutnom rozsahu v priamej väzbe na projekt; 

 nákup stavieb: 

- nákup budov, objektov alebo ich častí vrátane takých, ktoré sú určené na likvidáciu (napr. v súvislosti s 
výstavbou iných nevyhnutných stavebných objektov) vo výške maximálne 10 % celkových priamych 
oprávnených výdavkov na projekt (pri dodržaní kumulatívneho percentuálneho limitu na nákup nehnuteľností 
v rámci projektu); 

 prípravná a projektová dokumentácia: 

- vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane zmien, variantných riešení a doplnkov (pre územné 
rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačná dokumentácia, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, 
porealizačné geodetické zameranie); 

- prieskumné práce (geologický prieskum, hydrotechnické posúdenie) potrebné na spracovanie projektu; 

- zameriavacie práce (vytýčenie stavby, zameranie súčasného stavu stavby a iné); 

- manipulačné a prevádzkové poriadky; 

 stavebný dozor do výšky stanovených percentuálnych limitov4. 

Skupina 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí5 

 nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, vrátane softvéru a prvého zaškolenia obsluhy (ak 
relevantné), napr.: 

- zberné nádoby (podľa § 81 ods. 5 zákona o odpadoch) na triedený zber zložiek KO a stroje pre nakladanie s 
KO, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch, a za ktorých zber 
a nakladanie s nimi zodpovedá obec; 

- váha na váženie zložiek KO; 

- drvič drobného stavebného odpadu/BRKO určený na mechanickú úpravu (zmenšenie objemu) vybranej 
vytriedenej zložky KO pred jej zhodnotením; 

- hygienizačné jednotky pre kompostárne, alebo iné zariadenia na aeróbny alebo anaeróbny rozklad (na 
zhodnocovanie BRKO)2; 

- zberné nádoby na BRKO výlučne v prípade, ak nie je zabezpečený zber BRKO iným spôsobom; 

- stroje a zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu zmesových KO, ktorých výsledným produktom je výlučne 
upravený, resp. biologicky stabilizovaný KO; 

- veľkokapacitné nádoby na dočasné umiestnenie zmesového KO v areáli zariadenia na mechanicko-biologickú 
úpravu KO; 

- kamerový systém; 

http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2015/07/pr--loha---.-2-Finan--n---a-percentu--lne-limity-DOP-OP-K--P-v-1.4.pdf
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V osobitných a riadne odôvodnených prípadoch sú zo strany poskytovateľa akceptovateľné aj iné oprávnené 

výdavky ako tie, ktoré sú stanovené vo vyššie uvedenom Zozname oprávnených výdavkov v rámci výzvy s kódom 

OPKZP-PO1-SC111-2016-11. 

V prípade, že žiadateľ/prijímateľ bude využívať nadobudnutý hmotný a nehmotný majetok okrem realizácie projektu 

aj na iné aktivity/činnosti nesúvisiace s realizáciou projektu, oprávnené na financovanie z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) a štátneho rozpočtu SR (ďalej len „ŠR SR“) sú len pomerné 

výdavky na obstaranie tohto majetku6. 

V prípade identifikácie neoprávnených výdavkov projektu z dôvodu vecnej neoprávnenosti alebo neúčelnosti 

poskytovateľ v procese odborného hodnotenia zníži výšku žiadaných celkových oprávnených výdavkov projektu 

o identifikované neoprávnené výdavky, ktoré nebudú z OP KŽP financované. V prípade, ak poskytovateľ identifikuje 

viac ako 25 % finančnej hodnoty žiadateľom definovaných celkových oprávnených výdavkov projektu ako vecne 

neoprávnených a/alebo neúčelných, poskytovateľ vydá rozhodnutie o neschválení žiadosti o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku. 

 

 

                                                           
6 Bližšie informácie sú uvedené v Príručke k oprávnenosti výdavkov, kapitola 4, časť Nákup hmotného a nehmotného majetku (okrem 
nehnuteľností). V prípade vybudovania alebo rekonštrukcie zariadenia na zber odpadov, ktorého vybudovanie je v súlade s podmienkami 
výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-11 sa považuje za využívaný na účely projektu celý nadobudnutý hmotný a nehmotný majetok, 
ak nedôjde k jeho využitiu v rozpore so schválenou žiadosťou o NFP. 

 nákup výpočtovej techniky, vrátane príslušenstva (bezprostredne súvisiacej s triedeným zberom KO a/alebo 
zhodnocovaním BRKO a/alebo mechanicko-biologickou úpravou zmesových KO), nevyhnutnej na dosiahnutie 
cieľov projektu. 

Skupina 023 - Dopravné prostriedky 

 nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov a traktorov, 
vrátane príslušenstva, bezprostredne súvisiacich s cieľmi projektu, napr.: 

- nákladné vozidlá, traktory, vlečky a ťahače určené pre zvoz KO, za nakladanie s ktorými zodpovedá podľa 
zákona o odpadoch obec, a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona 
o odpadoch; 

- zberové vozidlá určené pre zvoz BRKO výlučne v prípade, ak nie je zabezpečený zvoz BRKO iným spôsobom; 

- nakladače a prekopávače nevyhnutne potrebné pre prevádzku zariadenia na zhodnocovanie BRKO. 

Skupina 027 - Pozemky 

 nákup pozemkov v rámci projektu vo výške maximálne 10 % celkových priamych oprávnených výdavkov 
projektu (pri dodržaní kumulatívneho percentuálneho limitu na nákup nehnuteľností v rámci projektu). 
V prípade zanedbaných plôch a plôch, ktoré sa v minulosti používali na priemyselné účely a ktorých súčasťou 
sú budovy, sa toto obmedzenie zvyšuje na 15 %. 

Trieda 90 - Zjednodušené vykazovanie výdavkov a rezerva 

Skupina 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky 

 rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami maximálne do výšky 2,5 % celkových 
oprávnených výdavkov na stavebné práce (napr. vynútené preložky inžinierskych sietí v nevyhnutnom 
rozsahu, pokiaľ tieto siete preukázateľne znemožňujú realizáciu projektu a nebolo ich možné predvídať). 
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Zoznam neoprávnených výdavkov projektu 

Zoznam neoprávnených výdavkov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-11 

Neoprávnené výdavky pre dopytovo orientované projekty OP KŽP sú uvedené v kapitole 6 Príručky k oprávnenosti 

výdavkov. Okrem toho sú stanovené nasledovné špecifické výdavky, ktoré sú v rámci predmetnej výzvy 

neoprávnené: 

 nákup zberných nádob, zberových vozidiel či iných strojov určených pre triedený zber zložiek KO, na ktoré sa 
vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch; 

 nákup zariadení na recykláciu tých odpadov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov v zmysle 
zákona o odpadoch; 

 nákup dotrieďovacích liniek na tie zložky odpadov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov 
v zmysle zákona o odpadoch; 

 nákup zberných nádob na BRKO, ako súčasť oprávnených výdavkov v rámci aktivity Zhodnocovanie biologicky 
rozložiteľného komunálneho odpadu, ak je zber BRKO v súčasnosti dostatočne zabezpečený; 

 nákup zberových vozidiel určených pre zvoz BRKO, ako súčasť oprávnených výdavkov v rámci aktivity - 
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, ak je zvoz BRKO v súčasnosti dostatočne 
zabezpečený; 

 nákup zberových vozidiel a zberných nádob na zmesový KO (s výnimkou veľkokapacitných nádob na dočasné 
umiestnenie zmesového KO v areáli zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu KO); 

 nákup prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, ktoré nespĺňajú kritériá obstarania 
dlhodobého hmotného majetku z kapitálových výdavkov; 

 materiál všeobecný (napr. kancelársky, spotrebný materiál); 

 spotreba energie a ostatných neskladovateľných dodávok; 

 cestovné náhrady; 

 nájom budov, objektov, alebo pozemkov; 

 nájom prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení; 

 mzdové výdavky zamestnancov, resp. odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru súvisiace 
s realizáciou hlavných aktivít projektu (priame výdavky); 

 mzdové výdavky zamestnancov, resp. odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru súvisiace s 
riadením projektu - interné7 (nepriame výdavky); 

 výdavky na riadenie projektu - externé (manažment projektu zo strany prijímateľa vykonávaný externým 
subjektom, vybraným v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, s ktorým žiadateľ/prijímateľ uzatvoril zmluvu o poskytnutí služby); 

 výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule, alebo plagátu8; 

 obstaranie nehmotného majetku, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400,- EUR alebo je nižšie, s dobou 
použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, ktorý (podľa rozhodnutia účtovnej jednotky/prijímateľa) nebol zaradený  
do dlhodobého nehmotného majetku; 

                                                           
7 Uvedené nezbavuje prijímateľa povinnosti zabezpečiť riadenie projektu (nepriame výdavky), ktoré zahŕňa najmä: finančné riadenie projektu, 
monitorovanie projektu (sledovanie čiastkových a celkových výsledkov projektu), vykonávanie zmien v projekte, poskytovanie informácií 
prijímateľovi v oblasti informovania a komunikácie o podpore získanej z EŠIF a ŠR SR na spolufinancovanie projektu, a pod. 
8 Uvedené nezbavuje prijímateľa povinnosti zabezpečiť predmetné informačné nástroje (nepriame výdavky), ktoré súvisia s informovaním 
verejnosti o podpore, ktorú projekt získal z EŠIF a ŠR SR na jeho spolufinancovanie. 
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 výdavky, ktoré nie sú priamo spojené s pomocou pre miestne infraštruktúry v oblasti nakladania s KO. 

  


