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Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov 
 

Zoznam oprávnených výdavkov 
v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23 

Poskytovateľ overuje vecnú oprávnenosť výdavkov projektu na základe posúdenia, či žiadané výdavky projektu 
vecne spadajú do rozsahu oprávnených výdavkov určených v zozname oprávnených výdavkov uvedenom  v tomto 
dokumente. Zoznam oprávnených výdavkov obsahuje uzavretý zoznam tried a skupín oprávnených výdavkov 
a v rámci nich jednotlivé typy oprávnených výdavkov v rámci tejto výzvy v súlade s Číselníkom oprávnených 
výdavkov, verzia 1.7, ktorý tvorí prílohu č. 1 Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované 
projekty OP KŽP, verzia 1.7 (ďalej len „Príručka k oprávnenosti výdavkov“). Všetky verzie dokumentu Príručka 
k oprávnenosti výdavkov a jeho príloh, vrátane verzií zverejnených formou sledovania vykonaných zmien, sú 
dostupné na tomto mieste webového sídla OP KŽP. 

                                                           
1  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 dlhodobý hmotný majetok, ktorého 
ocenenie sa rovná tejto sume alebo je nižšie, ak doba použiteľnosti tohto majetku je dlhšia ako jeden rok a účtovná jednotka postupuje 
v súlade so svojou internou smernicou k postupom účtovania. 

2  § 14 ods. 8 písm. b) vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. 
3 Záhradné kompostéry musia povinne spĺňať minimálne stanovené kvalitatívne požiadavky jednotlivých kategórií záhradných kompostérov 

tak ako sú definované v časti Mechanizmus stanovenia max. výšky oprávnených výdavkov hlavnej aktivity projektu tejto prílohy. 
4  Základným oprávneným výdavkom v oblasti osobných výdavkov je celková cena práce (t.j. hrubá mzda, resp. odmena za vykonanú 

prácu a zákonné odvody zamestnávateľa). Zložky mzdy ako odmeny (okrem odmien poskytnutých zamestnancovi, ktorý pracuje iba na 
projekte/-och spolufinancovanom/-ých z EŠIF a ŠR SR), odstupné, odchodné, preplatenie dovolenky pri odchode a dovolenka nad rámec 
alikvotnej časti za odpracované dni na projekte patria medzi neoprávnené. Medzi neoprávnené položky, ktoré netvoria súčasť hrubej 
mzdy, patria daňový bonus, príspevky zamestnávateľa zo sociálneho fondu a na doplnkové dôchodkové sporenie (DDS). 

5  Finančný limit pre tento oprávnený výdavok je uvedený v prílohe č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov - Finančné a percentuálne limity, 
verzia 1.7. 

6  Mimo pracovným pomerom sa rozumejú vzťahy uzatvorené v zmysle ustanovení §§ 223 až 228 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce 
v znení neskorších predpisov (t. j. dohoda o vykonaní práce, ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom; dohoda o pracovnej činnosti, 
resp. dohoda o brigádnickej práci študentov, ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce). 

Trieda 02 - Dlhodobý hmotný majetok 

Skupina 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí1 

 nákup záhradných kompostérov (kompostovacích zásobníkov)2 (ďalej len „záhradný kompostér“ alebo 
„kompostér“) za účelom predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu3. 

Trieda 52 - Osobné výdavky 

Skupina 521 - Mzdové výdavky4 

 mzdové výdavky zamestnancov prijímateľa bezprostredne súvisiace s riadením projektu - interné 
(nepriame výdavky) do výšky stanoveného finančného limitu5; 

 odmeny za práce vykonané mimo pracovného pomeru6 bezprostredne súvisiace s riadením projektu - 
interné (nepriame výdavky) do výšky stanoveného finančného limitu5. 

Pre účely tejto výzvy zahŕňa riadenie projektu - interné predovšetkým nasledovné činnosti: 

- finančné riadenie projektu,  

- monitorovanie projektu (sledovanie čiastkových a celkových výsledkov projektu),  

- činnosti súvisiace s administráciou zmien v projekte, resp. Zmluve o poskytnutí NFP, 

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/obsah-dokumenty/prirucka-k-opravnenosti-vydavkov/
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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 požadovaných celkových oprávnených výdavkov projektu 
ako vecne neoprávnených a/alebo neúčelných, poskytovateľ vydá rozhodnutie o neschválení žiadosti 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. 
 

Finančné limity a kvalitatívne požiadavky 

Nižšie uvedená tabuľka obsahuje poskytovateľom stanovené minimálne kvalitatívne požiadavky na kompostéry, 
ktoré majú byť obstarávané v rámci realizácie hlavnej aktivity projektu. Minimálne kvalitatívne požiadavky sa líšia 
v závislosti od kategórie kompostérov (kategória 1 až 5). Žiadateľ o NFP je povinný pri výkone verejného 
obstarávania stanoviť parametre na obstaranie kompostérov tak, aby tieto zohľadňovali nižšie uvedené minimálne 
kvalitatívne požiadavky. 

Nižšie uvedená tabuľka tiež obsahuje poskytovateľom stanovenú jednotkovú cenu zodpovedajúcu príslušnej 
kategórii kompostérov, ktorá je stanovená za účelom automatizovaného vypracovania podrobného rozpočtu 
projektu a stanovenia maximálnej výšky oprávnených výdavkov hlavnej aktivity projektu. Tento mechanizmus tiež 
zabezpečuje dodržanie princípu hospodárnosti a to na úrovni hlavnej aktivity projektu / zákazky ako celku. 

Záhradný kompostér 

Kategória 
kompostéra 

Minimálne kvalitatívne požiadavky Jednotková cena 

Objem kompostéra 
Hrúbka steny  

a váha kompostéra 
Spoločné požiadavky  
na materiál a dodávku 

bez DPH 
(EUR/kus) 

s DPH 
(EUR/kus) 

Kategória 1 do 400 litrov (0,4 m3) 14 kg / 5 mm 
Materiálové prevedenie 
kompostérov: 

- uzatvárateľná plastová nádoba 
bez dna s prevzdušňovacími 
otvormi 
- použitý materiál obsahuje 

minimálne 50%-ný podiel 
recyklovanej zložky, 
- materiál je ÚV stabilizovaný, 
- teplota stabilizovania  

od - 40°C do + 80°C, 

Požiadavky na dodávku: 

súčasťou dodávky každého 
kompostéra sú návody na 
obsluhovanie kompostérov 
a správne kompostovanie* 

67,25 80,70 

Kategória 2 do 600 litrov (0,6 m3) 16 kg / 5 mm 89,00 106,80 

Kategória 3 do 800 litrov (0,8 m3) 19 kg / 6 mm 111,00 133,20 

Kategória 4 do 1000 litrov (1 m3) 21 kg / 6 mm 123,50 148,20 

Kategória 5 nad 1000 litrov (1 m3) 28 kg / 7 mm 137,50 165,00 

* Informatívny vzor s minimálnymi obsahovými náležitosťami tvorí prílohu č. 2 Príručky pre žiadateľa. 

Kalkulácia oprávnených výdavkov hlavnej aktivity projektu 

Prostredníctvom stanovených jednotkových cien (EUR/kus), stanovených pre jednotlivé kategórie kompostérov, sa 
posúdi celková výška hodnoty oprávnených výdavkov projektu na obstaranie kompostérov, ktoré sú predmetom 

- realizácia pre projekt relevantných opatrení v oblasti informovania a komunikácie v súlade s platnou 
verziou Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre Operačný program Kvalita životného prostredia, 

- činnosti podporného charakteru súvisiace s realizáciou verejných obstarávaní pre účely projektu,  

- dohľad nad distribúciou, resp. zabezpečenie distribúcie kompostérov konečným užívateľom, 

- poskytovanie informácií, resp. inštrukcií užívateľom kompostérov o správnom používaní / 
obsluhovaní kompostérov a správnom spôsobe kompostovania a pod. 

http://www.op-kzp.sk/obsah-informovanost-komunikacia/333-2/
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realizácie hlavnej aktivity projektu. Celková hodnota oprávnených výdavkov hlavnej aktivity projektu sa určí ako 
súčet súčinov jednotkovej ceny (EUR/kus) a obstarávaného množstva kompostérov každej kategórie kompostérov. 

Takto stanovená výška oprávnených výdavkov je maximálna vo vzťahu k hlavnej aktivite projektu (obstaraniu 
kompostérov). 

Hospodárnosť výdavku 

Konečná cena kompostérov bude stanovená na základe zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom 
v rámci verejného obstarávania. Ak na základe zrealizovaného verejného obstarávania bude cena zákazky vyššia 
ako je maximálna výška oprávnených výdavkov hlavnej aktivity projektu, bude rozdiel medzi uvedenými 
považovaný za neoprávnený výdavok. 

Z uvedeného teda vyplýva, že oprávnenosť výdavkov bude posudzovaná na úrovni celkových výdavkov hlavnej 
aktivity projektu (celej dodávky kompostérov) a je teda prípustné, že cena niektorého z kompostérov patriaceho 
pod príslušnú kategóriu kompostérov prevýši výšku jednotkovej ceny (EUR/kus) za predpokladu, že táto bude 
následne kompenzovaná nižšou jednotkovou cenou kompostéru (EUR/kus) spadajúceho do inej kategórie 
kompostérov. 


