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Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov  
 

Zoznam oprávnených výdavkov projektu 

Poskytovateľ overuje vecnú oprávnenosť výdavkov projektu na základe posúdenia, či spadajú do rozsahu 
oprávnených výdavkov určených v zozname oprávnených výdavkov uvedených v tomto dokumente. Zoznam 
oprávnených výdavkov obsahuje uzavretý zoznam tried a skupín oprávnených výdavkov a v rámci nich 
najčastejšie sa vyskytujúce typy oprávnených výdavkov v rámci tejto výzvy v súlade s Číselníkom oprávnených 
výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty 
Operačného programu Kvalita životného prostredia, verzia 1.5 (ďalej len „Príručka k oprávnenosti výdavkov“).. 
Všetky verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov (vrátane verzií zverejnených formou sledovania vykonaných 
zmien), sú dostupné na tomto mieste webového sídla OP KŽP. 

Zoznam oprávnených výdavkov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-16 

Oprávnenými výdavkami sú výlučne investičné výdavky na hmotné a nehmotné aktíva (t.j. investičné výdavky 
na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku) vynaložené na počiatočnú investíciu v oblasti 
odpadového hospodárstva. Zároveň platí, že nadobudnutý majetok musí byť nový1. Všetky oprávnené výdavky 
musia byť nevyhnutné na dosiahnutie cieľov projektu a mať priamu väzbu na hlavnú aktivitu projektu. 

                                                           
1 Uvedené sa nevzťahuje na obstaranie nehnuteľností. 
2 Radia sa sem zložky nehmotného majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako suma 2 400,- EUR a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. 

Podľa rozhodnutia účtovnej jednotky/prijímateľa sem možno zaradiť aj nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná tejto sume alebo je 
nižšie, ak doba použiteľnosti tohto majetku je dlhšia ako jeden rok. 

3 Všetky oprávnené výdavky uvedené v Skupine 021 – Stavby, teda výstavba nových alebo rekonštrukciu existujúcich zariadení, 
musia mať priamu väzbu na hlavnú aktivitu projektu, t.j. prípravu na opätovné použitie nie nebezpečných odpadov alebo recykláciu nie 
nebezpečných odpadov alebo materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa dajú použiť ako palivo 
alebo zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov alebo mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov. 

Trieda 01 - Dlhodobý nehmotný majetok2 

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 (výhradných, aj nevýhradných). 

Trieda 02 - Dlhodobý hmotný majetok 

Skupina 021 - Stavby3 

 stavebné práce:  

- realizácia nových stavieb (napr. vybudovanie spevnených plôch, výstavba prevádzkovej budovy alebo 
skladov, oplotenie, prístupová cesta, osvetlenie, inžinierske siete a iné); 

- rekonštrukcia a modernizácia stavieb; 

- prístavby, nadstavby, stavebné úpravy; 

- demolácia ; 

http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2016/08/Pr--ru--ka-k-opr--vnenosti-v--davkov-pre-DOP-OP-K--P-verzia-1.5-----platnos---od-16.-08.-2016.zip
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2016/08/Pr--ru--ka-k-opr--vnenosti-v--davkov-pre-DOP-OP-K--P-verzia-1.5-----platnos---od-16.-08.-2016.zip
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 

1.5. 
5 Radí sa sem hmotný majetok, ktorý má samostatné technicko-ekonomické určenie s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok 

a v ocenení vyššom ako je suma 1 700,- EUR. Podľa rozhodnutia účtovnej jednotky/prijímateľa sem možno zaradiť aj hmotný majetok, 
ktorého ocenenie sa rovná tejto sume alebo je nižšie, ak doba použiteľnosti tohto majetku je dlhšia ako jeden rok. 

 Projekty zamerané výlučne na nákup hnuteľných vecí, ktoré samostatne neprispievajú k zvýšeniu kapacity zariadení pre/na prípravu na 
opätovné použitie odpadov/recykláciu nie nebezpečných odpadov/zhodnocovanie BRO/materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných 
odpadov na materiály, ktoré sa dajú použiť ako palivo/mechanicko-biologickú úpravu zmesových KO nespĺňajú podmienku poskytnutia 
príspevku týkajúcu sa oprávnenosti aktivít realizácie projektu. 

6
 Nákup dopravných prostriedkov určených pre zvoz odpadov je oprávnený iba v prípade, ak žiadateľ v súčasnosti nedisponuje 

existujúcimi kapacitami pre zvoz odpadov, čo je potrebné popísať vo formulári Žiadosti o NFP 

Stavebné práce sa realizujú v priamej väzbe na projekt a musia byť nevyhnutné pre dosiahnutie cieľov 
projektu, napr. ako stavebná súčasť zariadení, resp. ako priestor, kde budú zariadenia obstarávané v rámci 
projektu umiestnené za účelom realizácie hlavných aktivít projektu. 

 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 prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, vrátane prvého 
zaškolenia obsluhy (ak relevantné), napr.: 

- technológie prípravy na opätovné použite odpadov 

- technológie recyklácie odpadov 

- technológie mechanicko-biologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov, ktorých výsledným 
produktom je výlučne upravený, resp. biologicky stabilizovaný KO 

- technológie materiálového zhodnocovania odpadov na materiály, ktorú sa majú použiť ako palivo, 

- aeróbne a anaeróbne technológie zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov, vrátane hygienizačných 
jednotiek 

- váha na váženie odpadu 

- veľkoobjemové kontajnery na odpad výlučne v prípade, ak sú potrebné pre dočasné zhromažďovanie 
odpadu určeného na ďalšie zhodnotenie a budú umiestnené v areáli zariadenia na zhodnocovanie odpadov 

- kamerový systém 

 nákup výpočtovej techniky vrátane príslušenstva, nevyhnutnej pre dosiahnutie cieľov projektu. 

Skupina 023 - Dopravné prostriedky6 

 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 odpadov; 
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V osobitných a riadne odôvodnených prípadoch sú zo strany poskytovateľa akceptovateľné aj iné typy 

oprávnených výdavkov ako tie, ktoré sú stanovené vo vyššie uvedenom Zozname oprávnených výdavkov v rámci 

výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-16. 

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 majetku7. 

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 požadovaných oprávnených výdavkov 

projektu ako vecne neoprávnených a/alebo neúčelných, poskytovateľ vydá rozhodnutie o neschválení 

žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 

 

Zoznam neoprávnených výdavkov projektu 

Zoznam neoprávnených výdavkov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-16 

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

k oprávnenosti výdavkov. Nad rámec uvedených neoprávnených výdavkov 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; 

 výstavba zariadení na produkciu bioplynu na výrobu tepla a elektrickej energie v rámci aktivity 
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu; 

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

 nákup zberných nádob pre tie zložky odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov 
v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

 výstavba zariadení na zhodnocovanie odpadov, ktorých výstupom je teplo alebo elektrická energia, ktoré sa 

                                                           
7 Bližšie informácie sú uvedené v Príručke k oprávnenosti výdavkov, kapitola 4, časť Nákup hmotného a nehmotného majetku (okrem 

nehnuteľností). 

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

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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dodávajú do siete 

 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 hlavnej aktivity projektu; 

 výdavky na riadenie projektu (externé alebo interné)8 

 výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule, alebo plagátu9; 

 nehmotný majetok (napr. softvér, licencie), 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 (trieda 01); 

 výdavky, ktoré nie sú priamo spojené s regionálnou investičnou pomocou, zahŕňajúce počiatočné investície 
v odpadovom hospodárstve. 

  

                                                           
8 Uvedené nezbavuje prijímateľa povinnosti zabezpečiť riadenie projektu (nepriame výdavky), ktoré zahŕňa: 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, činnosti 
podporného charakteru súvisiace s realizáciou verejných obstarávaní v projekte a pod. 

9 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. 


