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Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov  
 

Percentuálne limity na opatrenia podľa bodu 4 aktivity B 

V prípade realizácie opatrenia na zavádzanie systémov merania a riadenia, vrátane energetických a 
environmentálnych manažérskych systémov, najmä EMAS, v oblasti výroby a spotreby energie za účelom 
zníženia spotreby energie a emisií skleníkových plynov definovaného v rámci bodu 4 aktivity B. Implementácia 
opatrení z energetických auditov sa uplatňuje percentuálny limit 21% z celkových oprávnených výdavkov 
projektu, pričom opatrenie môže byť realizované iba v kombinácii s inými opatreniami. 

Finančné limity na iné opatrenia podľa bodu 7 aktivity B 

V prípade realizácie iných opatrení, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov 
definovaných v rámci bodu 7 aktivity B. Implementácia opatrení z energetických auditov sa uplatňuje limit na 
výšku celkových oprávnených výdavkov vo výške 50 000 EUR. Uvedený limit nie je prípustné prekročiť a 
vzťahuje sa na tieto opatrenia bez ohľadu na ich prípadnú kumuláciu s ostatnými opatreniami aktivity B. 
Implementácia opatrení z energetických auditov. 

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 v znení verzie 1.8 (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-SC421-2017-30: 

 

Trieda 01 – Dlhodobý nehmotný majetok 

Skupina 013 – Softvér 

 nákup softvéru do výšky max. 10 % celkových oprávnených výdavkov (ďalej len „COV“) na projekt, ak nie 
je súčasťou zmluvy na uskutočnenie stavebných prác a ak 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 

 stavebné práce súvisiace s: 

- rekonštrukciou a modernizáciou stavieb (výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov 
za účelom zníženia energetickej náročnosti, resp. zlepšenia ich energetickej hospodárnosti);  

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

OP KŽP – Finančné a percentuálne limity. 

http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/prirucka-k-opravnenosti-vydavkov/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/prirucka-k-opravnenosti-vydavkov/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/prirucka-k-opravnenosti-vydavkov/
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- zriadením  staveniska; 

- montážou a demontážou lešenia; 

- odvozom sutiny; 

- drobnými stavebnými úpravami suvisiace s opatreniami energetickej efektívnosti (napr. dokončovacie 
práce, maľovky a pod.); 

- výdavkami spojenými s opatrením na zabránenie vzlínavej vlhkosti stien a odvedenia dažďovej vody 
z bezprostredného okolia budovy, napr. podrezaním za predpokladu uvedenia defektu v energetickom 
audite a podmienky preukázania fyzikálno-technického riešenia v projektovej dokumentácii; 

- výdavkami na práce v súvislosti s realizáciou opatrení určených na zachovanie miest hniezdenia, 
rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté činnosťou, ktorá je 
predmetom podpory, a to len v prípade potvrdenia výskytu chránených živočíchov a ich úkrytov v budove, 
ktoré vyplynú z konania pri povoľovaní stavebných úprav a udržiavacích prác budov (najmä zatepľovaní), 
t. j. zo stavebného povolenia (v zmysle § 3 ods. 4 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny v znení neskorších predpisov; 

- výdavkami na vykurovací systém;  

- výdavkami na klimatizačný a vetrací systém;  

- výdavkami na systém prípravy teplej vody;  

- výdavkami na rekonštrukciu a modernizáciu systémov osvetlenia v budove; 

- výdavky vynaložené na bezbariérový prístup ako súčasť opatrení energetickej efektívnosti (len vstupu do 
budovy); 

- výdavkami vynaloženými na vybudovanie systému vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov (ale len 

spolu s inými opatreniami na zníženie spotreby elektriny v podniku),  maximálne do výšky 30 % 

z celkových oprávnených výdavkov na aktivitu B. Implementácia opatrení z energetických auditov;  

- výdavkami vynaloženými na vybudovanie rozvodov energie; 

- výdavkami vynaloženými na vybudovanie prípojky k rozvodu tepla (v prípade výmeny rozvodov, 
rekonštrukcie existujúcich prívodov tepla), ktorá spĺňa podmienky účinného systému centralizovaného 
zásobovania teplom;výdavkami na inštaláciu systémov merania a riadenia (ak nie sú obstarávané 
samostatne);   

- výdavkami na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE)2 a kombinovanú 

výrobu elektriny a tepla (KVET), ak nie sú obstarávané samostatne, 

- výdavkami vynaloženými na vybudovanie rozvodov stlačeného vzduchu (ak nie sú obstarávané 
samostatne). 

 Skupina 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 

 nákup a modernizácia prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia vrátane 
dodávky a montáže zariadení a prvého zaškolenia, ktoré súvisia so zvyšovaním energetickej účinnosti 
(napr. zariadenia na využívanie OZE, KVET, biomasu, zariadenia systémov merania a riadenia v oblasti 
výroby a spotreby energie) ak nie sú obstarávané ako súčasť stavebných prác. 

 

Trieda 51 – Služby 

Skupina 518 – Ostatné služby 

 energetický audit ako východiskový dokument pre stanovenie oprávnených aktivít projektu, do výšky 5 % 
z celkových oprávnených výdavkov3; 

                                                           
2  V zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 1 až 9 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej 

kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri súčasnom splnení všetkých 
podmienok výzvy a súvisiacich dokumentov.  

3  Výdavok bude oprávnený za podmienky, že k ŽoNFP bude predložená kompletná podporná dokumentácia k VO energetického auditu 
a následne bude VO schválené v procese administratívneho overovanie ŽoNFP. 



Príloha č.4 výzvy Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov  

 

 komplexné služby4 pri zavádzaní certifikovaného systému energetického manažérstva (ISO 50001), 
environmentálneho manažérstva (ISO 14000  alebo EMAS) vrátane prvej certifikácie.   

 

 

V prípade identifikácie neoprávnených výdavkov projektu z dôvodu vecnej neoprávnenosti, neúčelnosti 

alebo nehospodárnosti 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 v procese konania o žiadosti (odborného hodnotenia) 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-SC421-2017-30 

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 nasledovné špecifické 

výdavky, ktoré sú v rámci predmetnej výzvy neoprávnené: 

 výdavky vynaložené pred 1. januárom 2014; 

 výdavky, ktoré vznikli mimo termínu realizácie projektu, t.j. pred začiatkom realizácie projektu alebo 
po ukončení realizácie projektu s výnimkou výdavkov na vypracovanie energetického auditu; 

 mzdové výdavky vlastná práca (napr. orezanie stromov a kríkov nachádzajúcich sa v bezprostrednom 
okolí stavby, maľby vrátane ošetrenia prvkov na fasáde napr. mreží, okapové chodníky, zemné 
práce); 

 výdavky na biologickú rekultiváciu;5 

 výdavky vynaložené na výstavbu novej budovy, nadstavbu a prístavbu budov; 

 výdavky vynaložené na rekonštrukciu vnútorných priestorov nesúvisiacich s energetickou 
efektívnosťou; 

 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 súvisiace s poskytovaním energetickej služby s garantovanou úsporou energie; 

 príprava žiadosti o poskytnutie NFP; 

 výdavky spojené so zabezpečením verejného obstarávania tovarov, služieb a prác bezprostredne 
súvisiacich s projektom (bez ohľadu na to, či bolo VO zabezpečené žiadateľom/prijímateľom, alebo 
dodávateľsky); 

 výdavky, ktoré priamo nesúvisia so znížením energetickej náročnosti budov, resp. s opatreniami 

                                                           
4  Komplexnými službami rozumieme činnosti definované v Prílohe č. 1 k zákonu č. 468/2002 Z. z. o systéme environmentálne 

orientovaného riadenia a auditu v znení neskorších predpisov. 
5  Podľa § 35 ods.2 písm. d) Postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva na účte 042 - Obstarávanie 

DHM sa neúčtujú a súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú náklady na biologickú rekultiváciu, za ktoré sa 
považujú dodatočné biologické vklady do pôdy ako napr. sejba trávy, prihnojovanie, výsadba kvetín, okrasných stromov a kríkov a 
pod.). 
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energetickej efektívnosti a energetickou efektívnosťou technických zariadení budov; 

 výdavky na náhradu existujúcich výrobných strojov, prístrojov a technológií za nové energeticky 
efektívnejšie (ani v prípade, že bude navrhovaná v energetickom audite v balíku s ostatnými 
opatreniami); 

 výdavky na odborný autorský dohľad; 

 energetický audit overenia reálne dosiahnutých úspor energie; 

 prípravná a projektová dokumentácia; 

 riadenie projektu; 

 nastavenie prevádzkového režimu budovy; 

 prevádzkové výdavky; 

 vypracovanie prevádzkových a manipulačných poriadkov (manuálov) nesúvisiacich s výstavbou; 

 odmeny za práce;  

 rezerva na nepredvídané výdavky; 

 výdavky na veľkoplošný pútač alebo stálu tabuľu; 

 výdavky, ktoré sú definované ako neoprávnené v schéme pomoci na vypracovanie energetických 
auditov a realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických auditov v podnikoch (schéma 
pomoci de minimis); 

 akákoľvek časť výdavkov, ktorou by sa prekročila maximálna intenzita pomoci, alebo 
stanovené finančné limity. 

 

Referenčné hodnoty pre vybrané výdavky projektu 

Všeobecne platné zásady a podmienky pre uplatňovanie referenčných hodnôt pre vybrané výdavky 

projektu, ako jedného z nástrojov na overenie hospodárnosti a efektívnosti výdavkov projektu, sú 

uvedené v kapitole 7. Príručky k OV pre DOP zverejnenej na webovom sídle www.op-kzp.sk. 

Referenčné hodnoty pre vybrané výdavky projektu predstavujú prostriedky, resp. opatrenia, ktoré 

pomáhajú získať primerané uistenie o tom, že výdavky na realizované projekty (resp. výdavky uvádzané 

v ŽoNFP) sú vynaložené hospodárne. 

Referenčné hodnoty pre opatrenie „Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti 

priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti“ 

Referenčné hodnoty pre vybrané výdavky projektu boli vypočítané na základe analýzy historických 

údajov  ako priemerné hodnoty.  

Tabuľka č.1 

Predmet projektu 
Referenčné hodnoty pre 
vybrané výdavky projektu 

Výstup projektu 

Zníženie energetickej náročnosti stavebných objektov – 
Zateplenie obvodového plášťa 

85 EUR/m2 Zateplenie plochy obvodového plášťa 

Zníženie energetickej náročnosti stavebných objektov – 
Zateplenie strešného plášťa 

70 EUR/m2 Zateplenie plochy strešného plášťa 

Zníženie energetickej náročnosti stavebných objektov –  
Výmena otvorových konštrukcií 

350 EUR/m2 Výmena vonkajšej otvorovej konštrukcie 

 

http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/prirucka-k-opravnenosti-vydavkov/
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Na zateplenie obvodového plášťa bola referenčná hodnota pre vybrané výdavky stanovená na 
základe vzorky, v ktorej boli zahrnuté najmä tieto typy výdavkov:  

- vonkajší podklad stien, podkladový náter, penetračný základ vrátane prác s tým súvisiacich, 

- zatepľovací systém EPS s hrúbkou izolácie 120 až 160 mm, so strednou hodnotou 150 mm 
alebo kontaktný zatepľovací systém minerálne riešenie 120 až 160 mm, so strednou hodnotou 
150 mm vrátane montáže a ďalšími priduženými nákladmi, 

- vonkajšia omietka stien hr. 2 mm vrátane prác, 

- profil soklový pre hrúbku izolantu 15 mm vrátane prác, 

- montáž, prenájom a demontáž lešenia, 

- presuny hmôt. 

Na zateplenie strešného plášťa bola referenčná hodnota pre vybrané výdavky stanovená na základe 
vzorky, v ktorej boli zahrnuté najmä tieto typy výdavkov: 

- hydroizolačný náter – tekutá lepenka vrátane dodávky, 

- zhotovenie povlakovej krytiny striech, 

- pás asfaltový,  

- izolácia z expandovaného polystyrénu EPS a minerálna vlna, so strednou hodnotou hrúbky 
izolácie 300 mm vrátane montáže, 

- položenie geotextílie a geotextília, 

- hydroizolačná fólia, 

- parozábrana vrátane zhotovenia parozábrany, 

- presun hmôt. 

Na výmenu otvorových konštrukcií bola referenčná hodnota pre vybrané výdavky stanovená na 
základe vzorky, v ktorej boli zahrnuté najmä tieto typy výdavkov: 

- búracie práce, odvoz a doprava sutiny, poplatok za uloženie sutiny, 

- vyvesenie okien a dverí, 

- demontáže parapetov, 

- ostenie okien a dverí, 

- plastové/hliníkové okná - izolačné trojsklo so stredným koeficientom súčiniteľa prechodu tepla 
pre rám 1,2 W/(m2.K) a pre zasklenie 0,6 W/(m2.K), 

- parapetné dosky, 

- omietky, 

- presun hmôt. 

V prípade prekročenia stanovených refernčných hodnôt sa posúdi, či toto prekročenie zodpovedá 
navrhnutému riešeniu v projektovej dokumentácii a súvisí s prácami vynútenými nad rámec prác 
zahrnutých v referenčných hodnotách. To znamená, že výdavky nad referenčnú hodnotu budú 
akceptovateľné ako oprávnené iba v odôvodnených objektívnych prípadoch vyplývajúcich z charakteru 
budovy (napr. pamiatkovo chránený objekt), faktoru tvaru budovy, stavebno-technických špecifík, 
použitých konštrukčných materiálov, vynútených stavebných úprav alebo iných špecifík, ktoré žiadateľ 
opíše v zdôvodnení prekročenia referenčných hodnôt. 

Žiadateľ v zdôvodnení uvedie výdavky, ktoré najvýznamnejšie vplývajú na prekročenie 
referenčnej hodnoty a zdôvodní nevyhnutnosť ich vzniku. V prípade, že zdôvodnenie 
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prekročenia referenčnej hodnoty nebude dostatočné alebo akceptované zo strany odborného 
hodnotiteľa ako odôvodniteľné, výdavky budú krátené na výšku referenčných hodnôt. 

Upozornenia: 

 Žiadateľ je povinný uvádzať do jednotlivých skupín referenčných hodnôt (zateplenie obvodového 
plášťa, zateplenie strešného plášťa a výmena otvorových konštrukcií) všetky výdavky, ktoré priamo 
súvisia s danou referenčnou hodnotou a sú explicitne obsiahnuté vo vyššie uvedenom zozname 
výdavkov vstupujúcich do stanovenia referenčných hodnôt.  

 Žiadateľ je zároveň povinný uvádzať  cieľovú hodnotu plochy v rámci referenčných hodnôt v súlade 
s projektovou dokumentáciou. V tejto súvislosti odporúčame žiadateľom, aby bola cieľová hodnota 
plochy v rámci referenčných hodnôt explicitne uvedená v projektovej dokumentácii. 

 pri výpočte referenčnej hodnoty pre vybrané výdavky projektu je potrebné vychádzať z celkových 
oprávnených výdavkov na hlavné aktivity projektu znížené o DPH, 

 pri posudzovaní referenčnej hodnoty pre vybrané výdavky projektu sa berie do úvahy výška výdavkov 
na hlavné aktivity projektu po ich prípadnom znížení: 

- vo väzbe na plánované úspory energie na vykurovanie,  

- v procese schvaľovania z dôvodu identifikácie vecne neoprávnených, neúčelných alebo 
nehospodárnych výdavkov. 

 prekročenie referenčnej hodnoty pre vybrané výdavky projektu bez relevantného a overiteľného 
odôvodnenia bude vyhodnotené ako splnenie vylučujúceho hodnotiaceho kritéria 4.2 Hospodárnosť a 
efektívnosť výdavkov projektu s tým, že uvedené nepovedie k zamietnutiu žiadosti o NFP, ale iba k 
zníženiu relevantne nepodloženej časti nárokovanej výšky predmetných výdavkov; 

 jednotlivé vstupy do výpočtu referenčnej hodnoty pre vybrané výdavky projektu musia byť v súlade 
s údajmi uvedenými v ŽoNFP a jej prílohách. 

 


