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Oprávnenosť výdavkov 

1. Príručka k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty v rámci OP KŽP definuje 
v kategórii 02 Dlhodobý hmotný majetok skupina 027 Pozemky jednotlivé typy oprávnených 
výdavkov. Patria medzi oprávnené výdavky aj výdavky na nákup pozemkov, ktoré boli získané 
formou vyvlastnenia? 

Pod oprávnený výdavok v rámci skupiny výdavkov 027 – Pozemky je možné subsumovať aj 
vynaložené náklady na náhradu za prechod vlastníckeho práva v zmysle zákona č. 282/2015 Z. z. o 
vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení. Pod oprávneným výdavkom v súvislosti s nákupom pozemkov 
sa tak rozumie aj primeraná náhrada za vyvlastnenie pozemku, ktorá predstavuje všeobecnú 
hodnotu pozemku, určenú na základe znaleckého posudku nie staršieho ako dva roky, a to 
maximálne do výšky limitu uvedeného v Prílohe č. 4 v časti oprávnených výdavkov Skupiny 027 – 
Pozemky. 

Zároveň platí, že náklady na náhradu za prechod vlastníckeho práva nesmú prekročiť percentuálne 
limity súvisiace s nákupom pozemkov/lesov. 

2. Vo výzve v podmienke oprávnenosti č. 12 je uvedené: „ Oprávnené opatrenia musia preukázať 
ako zvýšili úroveň protipovodňovej ochrany konkrétneho územia vo forme zmeny záplavovej 
čiary na predmetných mapách.“ Akým spôsobom sa preukazuje uvedená podmienka? 
 
Zvýšenie úrovne protipovodňovej ochrany konkrétneho územia vo forme zmeny záplavovej čiary sa 
preukazuje vyznačením pôvodnej záplavovej čiary pred realizáciou opatrenia a záplavovej mapy po 
realizácii v mapách, ktoré budú tvoriť prílohu č. 6 ŽoNFP – Povolenie na realizáciu projektu, vrátane 
projektovej dokumentácie. 

3. Ako stanoviť ukazovateľ P0060 „Hodnota majetku ochráneného pred povodňami“? 
 
V prípade stanovenia hodnoty majetku ochráneného pred povodňami žiadateľ vychádza zo 
stanovených povodňových škôd uvádzaných v príslušnom pláne manažmentu povodňového rizika 
(PMPR) (predmetnej geografickej oblasti uvádzanej v čiastkovom povodí PMPR (v prílohe X 
„Prehľad povodňových škôd“). 
 
Hodnota tab. X  v rámci PMPR v stĺpci zabránené škody zodpovedá v rámci výzvy ukazovateľu P0060 
„Hodnota majetku ochráneného pred povodňami“ pre opatrenia s ochranou pred povodňovými 
prietokmi s pravdepodobnosťou opakovania sa raz za 100 rokov (čo zodpovedá aj dobe životnosti 
stavby pre určenie nákladov na prevádzku opatrení a normatív ich opráv a údržieb). Predmetná 
hodnota sa vzťahuje na celú geografickú oblasť s existujúcim alebo potenciálne významným 
povodňovým rizikom. Pre projekt zabezpečujúci ochranu celej geografickej oblasti pred povodňami 
na úrovni Q100, merateľný ukazovateľ „Hodnota majetku ochráneného pred povodňami“ je  v 
zmysle uvedenej definície/metódy výpočtu určený hodnotou „Zabránené škody“. 
 
V prípade predloženia projektu, ktorý rieši ochranu pred povodňami na prietok Q100 iba časti 
územia v geografickej oblasti, bude hodnota majetku ochráneného pred povodňami zodpovedať 
územnému rozsahu povodní, ktorý zodpovedá účinku predmetného projektu. Hodnotu majetku 
preukazuje žiadateľ na základe rozsahu, technického riešenia a umiestnenia opatrenia v 



geografickej oblasti v predkladanej mapovej prílohe s novou záplavovou čiarou na Q100. 
 

4. Je možná realizácia opatrenia na ochranu pred povodňami aj mimo geografickej oblasti podľa 
plánov manažmentu povodňového rizika (PMPR)? 
 
V súlade s podmienkami 21. výzvy je v niektorých prípadoch (napr. opatrenia, ktoré sú realizované 
vyššie na toku, v niektorých prípadoch na prítoku hlavného toku) možné realizovať opatrenia za 
splnenia podmienok výzvy aj mimo geografickej oblasti. Opatrenie na ochranu pred povodňami 
môže byť realizované mimo geografickej oblasti v prípade, ak účinok realizovaného opatrenia, t.j. 
zabezpečenie ochrany pred povodňami sa prejaví v geografickej oblasti v súlade so schválenými 
PMPR. Je potrebné však zdôrazniť, že opatrenie je možné podporiť za podmienky, že zabezpečí 
ochranu pred povodňami a to na úroveň Q100 predmetnej geografickej oblasti. Ak by účinnosť 
realizovaného opatrenia bolo možné vztiahnuť na uvedenú geografickú oblasť, avšak realizované 
opatrenie by nezabezpečilo jej ochranu na úrovni Q100, nebolo by možné takýto projekt podporiť 
z OP KŽP. 
 

V prípade, že žiadateľ realizuje projekt mimo geografickej oblasti, musí predložiť okrem iného aj 
„Súhlas s realizáciou projektu“, ktorý je vydaný správcom/nájomcom/ vypožičiavateľom vodného 
toku alebo jeho uceleného úseku v príslušnej geografickej oblasti podľa PMPR. Súhlas s realizáciou 
projektu je súčasťou Prílohy č. 6 ŽoNFP – „Povolenie na realizáciu projektu, vrátane projektovej 
dokumentácie“. 


