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1. Všeobecné informácie, východiská a výber 
správnej výzvy

2. Práca s výzvou a dokumentmi k výzve

3. Podmienky poskytnutia príspevku

4. Spôsob preukazovania splnenia podmienok 
poskytnutia príspevku



 Operačný program Kvalita životného prostredia – dokument 
podmieňujúci základné obsahové náležitosti výzvy

 Zákon o príspevku z EŠIF, Systém riadenia EŠIF na PO 2014 –
2020, Systém finančného riadenia na PO 2014 – 2020, Stratégia 
financovania na PO 2014 – 2020

 Niektoré zmeny v porovnaní s PO 2007 – 2013:
 Lepšia prehľadnosť výzvy a jasné prepojenie podmienok poskytnutia 

príspevku a spôsobu ich preukazovania

 Forma otvorenej výzvy s definovanými hodnotiacimi kolami

 Vydávanie 3 druhov rozhodnutí o ŽoNFP

 Možnosť overenia splnenia podmienok poskytnutia príspevku na mieste

 Zvýšenie dôrazu na lepšiu informovanosť žiadateľov o výzve ako aj o iných 
nástrojoch financovania (identifikácia oblastí podpory, kde budú EŠIF a 
ostatné nástroje podpory použité synergickým a komplementárnym 
spôsobom)



 Súbežné vyhlásenie 10. a 11. výzvy zameranej na oblasť 
odpadového hospodárstva

 Riešenie nakladania výlučne s komunálnym odpadom

 Výlučne komunálny odpad na ktorý sa nevzťahuje 
rozšírená zodpovednosť výrobcov

Ako vybrať správnu výzvu?

1. Kritérium: - oprávnený žiadateľ

2. Kritérium: - oprávnené aktivity



10.výzva OP KŽP 11. výzva OP KŽP

Obce Obce 

Združenia obcí
(v registri organizácií vedenom 
štatistickým úradom s typom 
vlastníctva: Územná samospráva)

Združenia obcí
(v registri organizácií vedenom štatistickým úradom s typom 
vlastníctva: Územná samospráva)

Príspevkové organizácie obcí 

Rozpočtové organizácie obcí

Právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 
Obchodného zákonníka, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí, 

ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom

Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby 
v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktoré sú v 100% 

vlastníctve obce/obcí

Združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, 
resp. subjekty v 100% vlastníctve obce/obcí.
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Žiadatelia oprávnení 
pre všetky typy 

oprávnených aktivít



10. výzva OP KŽP 11. výzva OP KŽP

Aktivita Žiadateľ Aktivita Žiadateľ

Triedený zber 
komunálnych 
odpadov

Obce
Združenia obcí

Triedený zber 
komunálnych 
odpadov

Všetci oprávnení
žiadatelia, okrem 

obcí a združení obcí

Mechanicko-
biologická úprava 
komunálnych 
odpadov

Obce
Združenia obcí

Zhodnocovanie 
biologicky 
rozložiteľného 
komunálneho 
odpadu

Všetci oprávnení
žiadatelia

Zvyšovanie 
informovanosti 
v oblasti OH

Obce
Združenia obcí

Mechanicko-
biologická úprava
KO

Všetci oprávnení
žiadatelia, okrem 

obcí a združení obcí



10.výzva OP KŽP

Oprávnená aktivita Bližšia špecifikácia

Triedený zber komunálnych 
odpadov

Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zberných dvorov 
a stojísk na umiestnenie zberných nádob

Nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu

Nákup zariadení na mechanickú úpravu (zmenšovanie objemu) 
vybraných vytriedených zložiek KO

Mechanicko-biologická 
úprava KO

Výstavba a nákup nových zariadení na mechanicko-biologickú 
úpravu zmesových komunálnych odpadov

Nákup hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a 
funkčnosťou zariadení 

Zvyšovanie informovanosti 
v oblasti OH

Aktivity zamerané na zvyšovanie environmentálneho vedomia a 
podporu informovanosti a propagácie triedeného zberu odpadov 

pri zdroji



11.výzva OP KŽP

Oprávnená aktivita Bližšia špecifikácia

Triedený zber KO Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zberných dvorov a stojísk na 
umiestnenie zberných nádob

Nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu

Nákup zariadení na mechanickú úpravu (zmenšovanie objemu) vybraných 
vytriedených zložiek KO

Zhodnocovanie BRKO Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie 
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

Výstavba nových a rekonštrukcia existujúcich malých kompostární v obciach –
do 100t

Nákup hnuteľných vecí na zhodnocovanie BRKO

Mechanicko-biologická 
úprava KO

Výstavba a nákup nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu 
zmesových komunálnych odpadov

Nákup hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou 
zariadení 



Rôzny charakter dokumentov k výzve a relevantnosť údajov v
nich uvádzaná, znamená potrebu práce s rôznymi
dokumentmi (príloha č. 3 príručky pre žiadateľa):

1. Nadčasové dokumenty pre OP KŽP platné 
pre všetky výzvy

2. Výzva a prílohy k výzve



1. Kritériá pre výber projektov
2. Príručka k oprávnenosti výdavkov
3. Formulár pre výpočet ukazovateľov hodnotenia

finančnej situácie žiadateľa
4. Manuál pre informovanie a komunikáciu
5. Metodika na vypracovanie finančnej analýzy
6. Príručka pre prijímateľa
7. Vzor zmluvy o poskytnutí NFP
8. Príručka k realizácii VO
9. Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach



A. Text výzvy
B. Prílohy k výzve:

1. Formulár ŽoNFP
2. Príručka pre žiadateľa (vrátane príloh)
3. Zoznam povinných merateľných ukazovateľov, vrátane 

ukazovateľov relevantných k horizontálnym princípom
4. Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov 
5. Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 13 nariadenia 

Komisie č. 1302/2008
6. Identifikácia oblastí podpory, kde budú EŠIF a ostatné nástroje 

podpory použité synergickým a komplementárnym spôsobom
7. Schéma  štátnej pomoci na  miestne infraštruktúry v oblasti  

nakladania s komunálnym odpadom pre programové obdobie 
2014 – 2020 – iba 11. výzva



 Podmienky poskytnutia príspevku predstavujú súbor
podmienok overovaných RO pre OP KŽP, v rámci konania
o žiadosti o NFP (schvaľovací proces)

Kategórie podmienok poskytnutia príspevku:
1. Oprávnenosť žiadateľa
2. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu
3. Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu
4. Oprávnenosť miesta realizácie projektu
5. Kritériá pre výber projektov 
6. Spôsob financovania
7. Podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúce z osobitných 

predpisov
8. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku

 Celkovo 29 podmienok poskytnutia príspevku pre každú výzvu, ktorých
splnenie je podmienkou schválenia ŽoNFP



podrobnejší popis obsahuje 
kapitola 3 Príručky pre žiadateľa



podrobný popis každej PPP 
definovanej
vo výzve

identifikácia spôsobu preukázania/ 
overenia PPP – prepojenie na 
kapitolu 3.1 príručky pre žiadateľa



číslo a úplný názov prílohy

vydávajúci subjekt 
(žiadateľ, iný orgán)

informácia o tom, či je 
predpísaná forma prílohy

PPP, ktoré sa prílohou preukazujú

informácia o povinnom 
predložení prílohy cez ITMS 
2014+

detailný popis obsahu prílohy

informácia o akceptovaní 
prílohy v čase



1. Oprávnenosť žiadateľa
a) Podmienka oprávnenosti právnej formy žiadateľa

 rôzne prílohy v závislosti od oprávneného žiadateľa

 v prípade splnomocnenej osoby – súčasť príloh je
plnomocenstvo

 pozor na overenie údajov v Registri organizácií
vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky

b) Podmienka, že žiadateľ nie je dlžníkom na daniach,
zdravotnom ani sociálnom poistení

 potvrdenia od príslušných inštitúcií

 splátkové kalendáre nie sú akceptované



1. Oprávnenosť žiadateľa
c) Podmienka, že nie je vedené konkurzné/

reštrukturalizačné konanie

 overuje priamo RO v Obchodnom registri na webe

 overenie správnosti údajov žiadateľom vopred

 podmienka sa nevzťahuje na obce a ich rozpočtové a
príspevkové organizácie

d) Podmienka, že voči žiadateľovi nie je vedený výkon
rozhodnutia

 súhrnné čestné vyhlásenie



1. Oprávnenosť žiadateľa
e) Podmienka, že žiadateľ nie je podnik v ťažkostiach

 predpísaný formulár

 relevantné pre všetkých žiadateľov

f) Podmienka finančnej spôsobilosti na
spolufinancovanie projektu

 definovanie možných spôsobov preukázania PPP v
závislosti od právnej formy, v kombinácii so
súhrnným čestným vyhlásením

 predpísané formuláre úverových prísľubov



1. Oprávnenosť žiadateľa
g) Podmienka schváleného programu rozvoja obce a

územnoplánovacej dokumentácie

 relevantná podmienka pre obce

 možnosť viacerých spôsobov preukázania podmienky (vrátane
zaslania linku na zverejnené dokumenty)

h) Podmienka, že voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci
na základe rozhodnutia EK, ktorým bola pomoc označená za
neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom

 súhrnné čestné vyhlásenie

i) Podmienka beztrestnosti vo vzťahu k vybraným trestným činom

 výpis z registra trestov

 súhrnné čestné vyhlásenie pre obce



2. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu
a) Podmienka, že hlavné aktivity projektu sú vo vecnom súlade s

oprávnenými aktivitami OP KŽP
 odlišný rozsah oprávnených aktivít pre každú výzvu
 overované na základe viacerých dokumentov – súhrnné čestné

vyhlásenie, podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov,
povolenie na realizáciu projektu, vrátane PD, technické a
environmentálne ukazovatele

b) Podmienka neukončenia fyzickej realizácie hlavných aktivít
projektu/ Podmienka, že žiadateľ nezačal práce na projekte
pred predložením ŽoNFP

 overované v rámci formuláru ŽoNFP
 iné obmedzenie pre každú výzvu – pri 10. výzve OP KŽP nie je

začatie aktivít prekážkou, nesmú byť však plne ukončené.
Pri 11. výzve nie je možné začať realizáciu pred predložením
ŽoNFP



3. Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu
a) Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené
 osobitná príloha podpornej dokumentácie k oprávnenosti

výdavkov
 viaceré prílohy preukazujúce oprávnenosť výdavkov
b) Podmienka oprávnenosti výdavkov pre projekty generujúce

príjem
 finančná analýza v predpísanej forme pre všetky projekty v rámci

11. výzvy OP KŽP
 v rámci 10. výzvy OP KŽP sa nepredkladá finančná analýza pre

projekty, ktorých celkové oprávnené výdavky nepresiahnu 1 mil.
EUR (finančná analýza sa vypracuje pri ukončení projektu). Pre
ostatné projekty v 10. výzve OP KŽP možnosť aplikovania
paušálnej sadzby – zjednodušenie postupu



3. Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu

dôraz na dodržanie princípu hospodárnosti a
efektívnosti výdavkov projektu (výsledkovo
orientovaný prístup, certifikačné a auditné v PO
2007 – 2013)

využívanie pomocných nástrojov:
 finančné a percentuálne limity – stanovené pre

vybrané výdavky/ skupiny výdavkov – nie je možné
prekročiť (prekročenie = neoprávnené výdavky)



4. Oprávnenosť miesta realizácie projektu

a) Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom
území

 Formulár ŽoNFP – oprávnené územie celej SR



5. Kritériá pre výber projektov
a) Podmienky splnenia kritérií pre výber projektov

 Podmienka zahŕňa splnenie hodnotiacich ako aj výberových
kritérií

 Vrátane overenia oprávnenosti výdavkov
 Viacero príloh preukazujúcich splnenie tejto podmienky
 Výberové kritériá sú aplikované len v poslednom

hodnotiacom kole (keď je nedostatok alokácie)

Kľúčové hodnotiace a zároveň aj výberové kritérium – príspevok
projektu k cieľom OP (Value for Money):

𝒑𝒓í𝒔𝒑𝒆𝒗𝒐𝒌 𝒑𝒓𝒐𝒋𝒆𝒌𝒕𝒖

=
𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑜𝑝𝑟á𝑣𝑛𝑒𝑛é 𝑣ý𝑑𝑎𝑣𝑘𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑢

𝑧𝑣ýš𝑒𝑛á 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑖𝑒𝑑𝑒𝑛𝑖𝑒/𝑧ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑐𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖𝑒 𝐾𝑂



6. Spôsob financovania

a) Podmienka spôsobu financovania

 Bez osobitnej prílohy a osobitného overenia

 Typy platieb pre projekt a oprávneného žiadateľa



7. Podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúce z
osobitných predpisov
a) Podmienky štátnej pomoci
 V rámci 10. výzvy OP KŽP nejde o štátnu pomoc
 Súhrnné čestné vyhlásenie – nakladanie s odpadmi za

trhových podmienok
 V rámci 11. výzvy OP KŽP ide o poskytovanie štátnej

pomoci – Schéma štátnej pomoci na miestne
infraštruktúry v oblasti nakladania s komunálnym
odpadom pre programové obdobie 2014 – 2020

b) Podmienka neporušenia zákazu nelegálneho
zamestnávania

 Potvrdenie inšpektorátu práce



8. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku
a) Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity

projektu
 Ku dňu predloženia ŽoNFP musí byť začaté VO s

výnimkami definovanými výzvou
 Formulár ŽoNFP
b) Podmienka prevádzkovania infraštruktúry
 Relevantné výlučne pre 10. výzvu OP KŽP (v prípade

11. výzvy OP KŽP sú podmienky prevádzkovania
špecifikované v schéme štátnej pomoci)

 Súhrnné čestné vyhlásenie



8. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku
c) Podmienka, že žiadateľ má vysporiadané majetkovo-

právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu

 stavebné povolenie musí byť právoplatné ku dňu
predloženia ŽoNFP/ Oznámenie stavebného úradu
k ohláseniu drobnej stavby musí byť vydané ku dňu
predloženia ŽoNFP

 preukázanie vysporiadania majetkovo-právnych
vzťahov a toho, že projektová dokumentácia bola
schválená v stavebnom konaní, preukazuje žiadateľ v
súhrnnom čestnom vyhlásení a predložením
príslušného povolenia (napr. stavebné povolenie)



8. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku

d) Podmienky oprávnenosti z hľadiska plnenia
požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na
životné prostredie

 dokumenty preukazujúce súlad s EIA

 stavebné povolenie musí zohľadňovať závery z EIA

 potvrdenia vydávané relevantným orgánom, formulár
vyjadrenia príslušného orgánu



8. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku

e) Podmienka vo vzťahu k územiam NATURA 2000

 potvrdenie vydávané ŠOP SR – predpísaný formulár

 predloženie mapy ako súčasť prílohy nie je povinné a
rovnako nie je stanovená lehota minimálnej platnosti
potvrdenia

f) Podmienky oprávnenosti z hľadiska súladu s HP

 súhrnné čestné vyhlásenie a formulár ŽoNFP



8. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku

g) Maximálna a minimálna výška pomoci

10. výzva OP KŽP

Minimálna výška príspevku sa nestanovuje

Maximálna výška príspevku na projekt nesmie presiahnuť 4 mil. EUR

Maximálna výška príspevku na oprávnenú aktivitu - Triedený zber komunálnych odpadov 
nesmie presiahnuť sumu 1,5 mil. EUR.

Maximálna výška príspevku na oprávnenú aktivitu - Zvyšovanie informovanosti v oblasti 
odpadového hospodárstva nesmie presiahnuť 10 % z oprávnených výdavkov na investičnú 

aktivitu, najviac však do výšky 30 tis. EUR



8. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku

g) Maximálna a minimálna výška pomoci

11. výzva OP KŽP

Minimálna výška príspevku sa nestanovuje

Maximálna výška príspevku na projekt nesmie presiahnuť 4 mil. EUR

Maximálna výška príspevku na oprávnenú aktivitu – Triedený zber komunálnych odpadov nesmie 
presiahnuť sumu 1,5 mil. EUR

Maximálna výška príspevku na oprávnenú aktivitu – Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného 
komunálneho odpadu nesmie presiahnuť sumu 2,5 mil. EUR.

Maximálna výška oprávnených výdavkov na stavebné práce v rámci oprávnenej aktivity -
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu pri výstavbe kompostární s 

kapacitou do 100 t nesmie presiahnuť sumu 50 tis. EUR

Celkové náklady na projekt nesmú presiahnuť 20 mil. EUR



8. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku
h) Časová oprávnenosť realizácie projektu
 nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie
 formulár ŽoNFP
i) Podmienka povinného definovania merateľných

ukazovateľov
 formulár ŽoNFP
 osobitný pozor pri určovaní cieľovej hodnoty merateľných

ukazovateľov – bližšie podrobnosti upravené vo formulári
prílohy č. 14 ŽoNFP Technické a environmentálne
ukazovatele. Na základe hodnôt v tejto prílohe je
potrebné zosúladiť aj hodnoty merateľných ukazovateľov



Z hľadiska stupňa záväznosti dosiahnutia plánovanej hodnoty ukazovateľa
RO pre OP KŽP rozlišuje dva druhy merateľných ukazovateľov na úrovni
projektu:

1. Merateľné ukazovatele projektu bez príznaku
 z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty sú záväzné

 nedosiahnutie plánovaných hodnôt = finančné sankcie
(viď vzor Zmluvy o poskytnutí NFP)

• zvýšená kapacita pre triedenie KO
• zvýšená kapacita pre zhodnocovanie 

odpadov
• počet zrealizovaných informačných 

aktivít

• zvýšená kapacita pre triedenie
komunálnych odpadov

• zvýšená kapacita pre
zhodnocovanie odpadov



2. Merateľné ukazovatele projektu s príznakom

 dosiahnutie plánovaných hodnôt týchto ukazovateľov môže byť
objektívne ovplyvniteľné externými faktormi  nedosiahnutie
plánovaných hodnôt nemusí byť spojené s finančnou sankciou
(viď vzor Zmluvy o poskytnutí NFP)

 žiadateľ v rámci analýzy rizík, ktorá je súčasťou ŽoNFP, identifikuje
faktory, ktoré by mohli spôsobiť nedosiahnutie hodnoty ukazovateľa –
kľúčové pre posúdenie prípadného nedosiahnutia plánovanej hodnoty
ukazovateľa

• množstvo vytriedeného KO
• množstvo zhodnotených nie

nebezpečných odpadov
• počet osôb zapojených do

informačných aktivít

• množstvo vytriedeného KO
• množstvo zhodnotených nie

nebezpečných odpadov



8. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku
j) Podmienka zákazu opätovného predloženia ŽoNFP s

rovnakým predmetom projektu v prípade
neukončenia schvaľovacieho procesu

 ak nebolo ukončené konanie o ŽoNFP v rámci OP KŽP,
nie je možné predložiť takú istú ŽoNFP

 obmedzenie sa týka aj prípadov, kedy voči rozhodnutiu
o prvej ŽoNFP bolo podané odvolanie a nebolo
ukončené konanie – možnosť postupu žiadateľa
upravená v Príručke pre žiadateľa

 súhrnné čestné vyhlásenie






