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Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov  
 

Cieľom tejto prílohy je prehľadným spôsobom vymedziť zoznam oprávnených výdavkov a neoprávnených 
výdavkov, ako aj zadefinovať spôsob posudzovania hospodárnosti výdavkov projektov.  

Postupy a pravidlá oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP sú stanovené tak, aby boli 
vytvorené podmienky pre transparentné, jednoznačné a efektívne posudzovanie oprávnenosti výdavkov projektov 
zo strany sprostredkovateľského orgánu v procese schvaľovania a kontroly projektov. Postupy a pravidlá 
oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP sú zadefinované v Príručke k oprávnenosti 
výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP zverejnenej na webovom sídle www.op-kzp.sk.   

Za interpretáciu oprávnenosti výdavkov v rámci výzvy zodpovedá SO. 

Zoznam oprávnených výdavkov projektu 

Poskytovateľ overuje vecnú oprávnenosť výdavkov projektu na základe posúdenia, či 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 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 1.7 (ďalej len „Príručka k OV pre DOP“) 
zverejnenej na webovom sídle www.op-kzp.sk. 

Zoznam oprávnených výdavkov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC451-2017-20: 

V rámci špecifického cieľa 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených 
na dopyte po využiteľnom teple je zadefinovaný nasledovný zoznam oprávnených výdavkov:  

Trieda 01 – Dlhodobý nehmotný majetok 

Skupina 013 – Softvér 

 nákup softvéru bezprostredne súvisiaceho s meraním a riadením rozvodu tepelnej energie do výšky max. 
10 % z celkových oprávnených výdavkov (ďalej len „COV“) na projekt, ak nie je súčasťou zmluvy na 
uskutočnenie stavebných prác, t. j. je kúpený samostatne a nie je súčasťou dodávky hardvéru a jeho 
ocenenia. 

Trieda 02 – Dlhodobý hmotný majetok 

Skupina 021 – Stavby 

 stavebný dozor do výšky stanovených percentuálnych limitov1; 

 odborný autorský dohľad do výšky stanovených percentuálnych limitov1
; 

 stavebné práce, ako napr.: 

- zriadenie staveniska; 

- demontáž rozvodov tepla; 

- montáž rozvodov tepla2 (výdavky na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich systémov 

centralizovaného zásobovania teplom, ktoré spĺňajú definíciu energeticky účinného systému CZT alebo 
na základe pomoci z poskytnutého NFP budú po realizácii projektu túto definíciu spĺňať a súčasne bude 
energetickým auditom identifikované, že realizáciou projektu dôjde k zníženiu primárnej energetickej 

                                                           
1 Limity pre tento oprávnený výdavok sú uvedené v Prílohe č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty  

OP KŽP, verzia 1.7 – Finančné a percentuálne limity. 
2 Rozvody tepla sú súčasťou sústavy zásobovania teplom tvorené tepelnými sieťami a odovzdávacími stanicami.  

http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2016/12/Prirucka-k-opravnenosti-vydavkov_DOP_OP-KZP_v-1.7.zip
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2016/12/Prirucka-k-opravnenosti-vydavkov_DOP_OP-KZP_v-1.7.zip
http://www.op-kzp.sk/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/prirucka-k-opravnenosti-vydavkov/
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spotreby pri pokrývaní dopytu po využiteľnom teple);  

 tlakové skúšky potrubí a iné skúšky potrubí; 

 monitorovací systém a príslušenstvo; 

 porealizačné geodetické zameranie vonkajších rozvodov. 

Skupina 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 

 nákup hardvéru bezprostredne súvisiaceho s meraním a riadením rozvodu tepelnej energie v rámci 
projektu, ak nie je súčasťou zmluvy na uskutočnenie stavebných prác. 

Skupina 568 - Ostatné finančné výdavky 

 správne poplatky - miestne a správne poplatky vzniknuté v súvislosti s užívaním miestnych komunikácií 
platené mestám alebo obciam, ak nie sú súčasťou stavebných výdavkov 

Trieda 90 – Zjednodušené vykazovanie výdavkov a rezerva  

Skupiny 930 – Rezerva na nepredvídané výdavky 

 rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami nepresiahne 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). 

Upozornenie 

Rezervu na nepredvídané výdavky môže žiadateľ zahrnúť do rozpočtu projektu v prípade, že výška rezervy 
nepresiahne 2,5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu. V prípade úpravy celkovej výšky 
oprávnených výdavkov projektu (ktorá tvorí základňu pre určenie výšky rezervy na nepredvídané výdavky) 
v rámci schvaľovacieho procesu, resp. vo fáze implementácie projektu, bude následne alikvotne upravená aj 
výška rezervy na nepredvídané výdavky. 

Finančné prostriedky z položky rezerva na nepredvídané výdavky bude môcť prijímateľ použiť počas 
realizácie projektu výhradne po splnení nasledovných podmienok: 

 rezerva bude použitá výlučne na krytie takých výdavkov, ktoré vyplynuli z realizácie projektu, avšak 
v čase vypracovania a podania ŽoNFP boli nepredvídateľné (napr. okolnosti vis major), a teda 
nevznikli zavinením zo strany prijímateľa alebo dodávateľa prác, tovarov a služieb. Žiadateľ je povinný 
zdôvodniť nevyhnutnosť dodatočných výdavkov relevantnou dokumentáciou, z ktorej bude vyplývať, 
že bez využitia prostriedkov v rámci rezervy na nepredvídané výdavky v navrhovanom rozsahu, môže 
byť ohrozená samotná realizácia projektu, resp. príslušnej aktivity projektu; 

 pri obstaraní doplňujúcich tovarov, prác a služieb súvisiacich s použitím rezervy  
na nepredvídané výdavky je prijímateľ zároveň povinný postupovať v súlade so zákonom  
č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;  

 výdavky súvisiace s použitím rezervy na nepredvídané výdavky musia byť v súlade s charakterom 
projektu a jeho cieľmi;  

 účel, na ktorý bude rezerva použitá, musí byť v súlade s oprávnenými výdavkami stanovenými vo 
výzve; 

 žiadateľ musí pred použitím finančných prostriedkov z položky „rezerva na nepredvídané výdavky“ 
predložiť žiadosť o povolenie vykonania zmeny v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v rámci ktorej 
musí preukázať potrebu použiť rezervu na nepredvídané výdavky relevantnou dokumentáciou (napr. 
znaleckým posudkom, vyjadrením príslušného úradu, odborným posudkom atď.). Použitie finančných 
prostriedkov z položky rezerva na nepredvídané výdavky je podmienené schválením žiadosti 
o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP štatutárnym zástupcom poskytovateľa, na 
základe čoho bude upravený rozpočet projektu a uzavretý Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP; 

 odlišne od vyššie uvedených pravidiel je možné použiť rezervu na nepredvídané výdavky v prípadoch 
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legislatívnych zmien (napr. zvýšenie sadzby DPH) a na základe informácie zaslanej poskytovateľom 
o možnosti využitia rezervy na takéto výdavky.  

V prípade identifikácie neoprávnených výdavkov projektu z dôvodu vecnej neoprávnenosti alebo neúčelnosti, 
poskytovateľ v procese konania o žiadosti (odborného hodnotenia) zníži výšku žiadaných COV 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 ŽoNFP. 

Zoznam neoprávnených výdavkov projektu 

Zoznam skupín neoprávnených výdavkov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC451-2017-20 

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

DOP. Nad rámec uvedených neoprávnených výdavkov sú stanovené najmä (nie však výlučne) nasledovné 

špecifické výdavky, ktoré sú v rámci predmetnej výzvy neoprávnené: 

 výdavky vynaložené pred 1. januárom 2014; 

 vlastná práca (napr., zemné práce, výrub stromov a pod.); 

 nákup pozemkov a budov 

 výdavky vynaložené na výstavbu nových systémov centralizovaného zásobovania teplom3; 

 výdavky na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu systémov CZT, ktoré nespĺňajú (resp. po realizácii projektu 
nebudú spĺňať) definíciu účinného systému CZT; 

 hotovostné platby zahŕňajúce výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku; 

 výdavky na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení; 

 výdavky na obstaranie pozemkov a nehnuteľností; 

 výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie; 

 výdavky na vypracovanie energetického auditu; 

 výdavky na verejné obstarávanie; 

 prevádzkové výdavky; 

 výdavky na biologickú rekultiváciu; 

 výdavky vynaložené na obstaranie použitého hmotného majektu; 

 úroky z úverov a pôžičiek; 

 leasing; 

 poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále; 

 poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane; 

 všetky osobné výdavky; 

 výdavky vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o poskytnutie NFP a projektovým riadením; 

 vratná daň z pridanej hodnoty; 

 nepriame výdavky na projekt (riadenie projektu, informovanie a komunikácia).  

                                                           
3 S výnimkou výdavkov určených na prepojenie systémov CZT za účelom dosiahnutia účinného systému CZT. 
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Uvedené neoprávnené výdavky nepredstavujú kompletný (konečný) zoznam. Poskytovateľ nemôže, vzhľadom na 
rozmanitosť aktivít identifikovať všetky neoprávnené výdavky, ktoré môžu v súvislosti s realizáciou projektov 
vzniknúť.  

Hospodárnosť výdavkov projektu 

V zmysle Príručky k OV pre DOP, kapitola 2, časť 2.1 je vymedzená vecná oprávnenosť výdavkov, ktorá okrem 
iného definuje oprávnený výdavok ako výdavok, ktorý je primeraný, t.j. zodpovedá obvyklým cenám v danom 
mieste a čase a zodpovedá potrebám projektu a výdavok, ktorý spĺňa zásady hospodárnosti, efektívnosti, 
účelnosti a účinnosti, vrátane zásady riadneho finančného hospodárenia podľa čl. 30 nariadenia 966/2012. 
Zároveň podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení (zákon o cenách) podmienky oprávnenosti 
nespĺňa aj taký výdavok, ktorý predstavuje neprimeranú cenu. Za neprimeranú cenu sa považuje cena, ktorou sa 
výrazne presahujú ekonomicky oprávnené náklady alebo primeraný zisk. 

Všetky výdavky deklarované ako oprávnené výdavky musia z hľadiska hospodárnosti spĺňať vyššie 
uvedené podmienky. V prípade, ak by predložená ŽoNFP obsahuje výdavky, ktoré sú z určitých dôvodov 
špecifické alebo sa môže javiť, že cena diela je neprimeraná, žiadateľ je povinný predložiť vysvetlenie 
k overeniu hospodárnosti v tom smere, že cena diela je hospodárna. Prekročenie obvyklej ceny diela 
môžu spôsobiť rôzne faktory ako napr. sťažené podmienky realizácie projektu alebo rôzne stavebno-
technické, technologické, prírodné alebo iné špecifiká. 

Overenie hospodárnosti výdavkov bude súčasťou odborného hodnotenia ŽoNFP a v prípade, ak 
v súvislosti s výdavkami projektu vzniknú otázky týkajúce sa splnenia podmienok hospodárnosti, bude 
žiadateľ v stanovenej lehote povinný poskytnúť vysvetlenie ohľadom hospodárnosti výdavkov. 

V prípade, prekročenia obvyklej ceny diela budú v rámci odborného hodnotenia posúdené skutočné 
podmienky realizácie projektu voči zadefinovaným podmienkam a posúdi sa zdôvodnenie vyšších 
investičných nákladov na základe objektívnych prípadov vyplývajúcich zo stavebno-technických, 
technologických, prírodných alebo iných špecifík pre daný projekt. Výdavky budú akceptované ako 
oprávnené iba v odôvodnených objektívnych prípadoch. 


