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Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov  
 

Zoznam oprávnených výdavkov 
v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2017-36 

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 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 1.9 (ďalej len „Príručka k OV pre DOP“). Všetky verzie dokumentu 
Príručka k OV pre DOP a jeho príloh, vrátane verzií zverejnených formou sledovania vykonaných 
zmien, sú dostupné na tomto mieste webového sídla OP KŽP. 
 

Na vybraných žiadateľov v rámci tejto výzvy (t.j. malý, stredný a veľký podnik) sa vzťahuje Schéma 
štátnej pomoci na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „SŠP OZE“). Pre týchto 
žiadateľov sú oprávnené výdavky primárne vymedzené v SŠP OZE, pri dodržaní podmienok 
upravených v Príručke k OV pre DOP a v tejto prílohe výzvy. 
 

Trieda 01 – Dlhodobý nehmotný majetok 

Skupina 013 – Softvér 

 nákup softvéru, nevyhnutného na riadne využívanie hmotného majetku nadobudnutého v súvislosti s 
realizáciou projektu do výšky max. 10 % celkových oprávnených výdavkov (ďalej len „COV“) na projekt, ak 
nie je súčasťou zmluvy na uskutočnenie stavebných prác a ak je zakúpený samostatne, tzn. že nie je 
súčasťou dodávky hardvéru a jeho ocenenia 

Trieda 02 – Dlhodobý hmotný majetok 

Skupina 021 – Stavby 

 stavebné práce súvisiace s: 

- výstavbou zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich 
energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív;  

- výdavkami na inštaláciu zariadení na využívanie  drevnej biomasy1 (ak nie sú obstarávané samostatne), 

 stavebný dozor do výšky stanovených percentuálnych limitov2; 

 odborný autorský dohľad do výšky stanovených percentuálnych limitov2. 

 

Skupina 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 

 nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, vrátane dodávky a montáže3 

zariadení a prvého zaškolenia obsluhy (ak relevantné), ktoré súvisia s výstavbou zariadení využívajúcich 

                                                           
1 Kritériá udržateľného využívania biomasy v regiónoch Slovenska pre programy SR na obdobie 2014 - 2020 spolufinancované z EŠIF – 
so zameraním na drevnú biomasu, MŽP SR sú zverejnené na http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2016/09/Kriteria-udrzatelneho-
vyuzivania-biomasy-SEPT-2016.pdf.  
2 Limity pre tento oprávnený výdavok sú uvedené v Prílohe č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP 
KŽP verzia 1.8 – Finančné a percentuálne limity.  

http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/prirucka-k-opravnenosti-vydavkov/
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biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym 
tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív, v prípade, že verejné obstarávanie tovarov 
(technologického a strojného zariadenia) sa uskutoční samostatne, t.j. mimo stavebných prác; 

 modernizácia prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (ktoré nie sú súčasťou 
stavby), ktoré súvisia s  výstavbou zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a 
modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze 
fosílnych palív 

Trieda 51 – Služby 

Skupina 518 – Ostatné služby4 

 revízie dotknutých zariadení, funkčné skúšky, uvedenie do skúšobnej a trvalej prevádzky (ak nie sú tieto 
služby súčasťou výdavkov v skupine 021 alebo 022); 

 riadenie projektu – externé5 (nepriame výdavky) vykonávané externým subjektom vybraným v súlade so 
zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, s ktorým žiadateľ/prijímateľ uzatvoril zmluvu o poskytnutí služby), a to do výšky 
stanoveného finančného limitu2 a zároveň stanoveného celkového percentuálneho limitu pre nepriame 
výdavky (3 % pre investičné projekty6) 

 výroba a osadenie dočasného (veľkoplošného) pútača a stálej tabule alebo plagátu7  (nepriame 

výdavky) do výšky stanovených finančných limitov2; 

 výdavky na publikovanie článkov o projekte7 (nepriame výdavky) do výšky stanoveného finančného 
limitu2. 

Trieda 52 – Osobné výdavky8 

Skupina 521 – Mzdové výdavky 

 mzdové výdavky zamestnancov prijímateľa bezprostredne súvisiace s riadením projektu – interné9 
(nepriame výdavky) do výšky stanoveného finančného limitu2 - neuplatňuje sa pre žiadateľov v rámci 
schémy ŠP OZE.; 

 odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru10 bezprostredne súvisiace s riadením projektu 
– interné11 (nepriame výdavky) do výšky stanoveného finančného limitu2 – neuplatňuje sa pre žiadateľov v 
rámci schémy ŠP OZE. 

                                                                                                                                                                                     
3 Súčasťou montáže je aj montážny materiál. 
4 Predmetná skupina výdavkov je oprávnená výlučne v prípade žiadateľa, na ktorého sa nevzťahuje SŠP OZE. T.j. je neoprávnená pre 

malé, stredné a veľké podniky. 
5 Zahŕňa finančné riadenie projektu, monitorovanie projektu (sledovanie čiastkových a celkových výsledkov projektu), činnosti súvisiace 

s administráciou zmien v projekte, resp. v zmluve o poskytnutí NFP, činnosti súvisiace so zabezpečením pre projekt relevantných 
nástrojov v oblasti informovania a komunikácie, činnosti podporného charakteru súvisiace s realizáciou verejných obstarávaní pre účely 
projektu a pod. 

6 Investičný projekt - projekt zameraný predovšetkým na výstavbu a nákup nehnuteľností, technické zhodnotenie nehnuteľností, nákup 
strojov a technológií a pod., ktorého výsledkom je dlhodobý hmotný a/alebo nehmotný majetok v zmysle zákona o účtovníctve a zákona  
o dani z príjmov, a v rámci ktorého výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku prekročia 40 % celkových 
oprávnených výdavkov na projekt.l 
7 Výdavky, ktoré súvisia s informovaním verejnosti o podpore, ktorú projekt získal z európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej 
len „EŠIF“) a štátneho rozpočtu SR (ďalej len „ŠR SR“) na jeho spolufinancovanie. Jednotlivé nástroje pre informovanie a komunikáciu 
(vrátane technických parametrov a minimálnych požiadaviek) sú bližšie špecifikované v platnej verzii Manuálu pre informovanie 
a komunikáciu pre OP KŽP. 
8 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). 

9 Zahŕňa finančné riadenie projektu, monitorovanie projektu (sledovanie čiastkových a celkových výsledkov projektu), činnosti súvisiace 
s administráciou zmien v projekte, resp. v zmluve o poskytnutí NFP, činnosti súvisiace so zabezpečením pre projekt relevantných 
nástrojov v oblasti informovania a komunikácie, činnosti podporného charakteru súvisiace s realizáciou verejných obstarávaní pre účely 
projektu a pod. 

http://www.op-kzp.sk/obsah-informovanost-komunikacia/333-2/
http://www.op-kzp.sk/obsah-informovanost-komunikacia/333-2/
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Trieda 90 – Zjednodušené vykazovanie výdavkov a rezerva 
Skupiny 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). 

 

Upozornenie:  

Rezervu na nepredvídané výdavky môže žiadateľ zahrnúť do rozpočtu projektu v prípade, že výška rezervy 
nepresiahne 2,5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu na stavebné práce. 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, boli v čase 
vypracovania a podania ŽoNFP nepredvídateľné (napr. okolnosti vis major) a 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 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

 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 
legislatívnych zmien (napr. zvýšenie sadzby DPH) a na základe informácie zaslanej poskytovateľom o 
možnosti využitia rezervy na takéto výdavky. 

 

Výdavky na investovanie do výroby energie z obnoviteľných zdrojov, predstavujú oprávnené výdavky 
vtedy, keď ich možno v celkových investičných výdavkoch identifikovať ako osobitnú investíciu, 
napríklad ako ľahko identifikovateľný prídavný komponent už existujúceho zariadenia a tieto výdavky 
súvisia s energiou z obnoviteľných zdrojov.11 

Majetok obstaraný v rámci projektu musí spĺňať tieto podmienky: 

                                                                                                                                                                                     
10 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). 

11 V zmysle čl. 41 nariadenia o skupinových výnimkách. 
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 musí byť zaradený do majetku prijímateľa a zostať v jeho majetku minimálne päť rokov po 
ukončení realizácie projektu (3 roky v prípade, ak je žiadateľom MSP) pri dodržaní zákona o 
účtovníctve (odpisovanie majetku);  

 musí byť nový, zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov 
verejného obstarávania vykonaného v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 
 

Oprávnenými výdavkami z hľadiska času, výšky a opodstatnenosti sú:  

 výlučne výdavky, ktoré boli vynaložené počas realizácie projektu, po predložení žiadosti o 
poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“); 

 výdavky, ktoré sú preukázateľné originálmi dokladov (napr. účtovné doklady a záznamy, výpisy 
z účtov a pod.) a sprievodnou dokumentáciou (napr. cenové ponuky a pod.), ktoré sú riadne 
evidované v účtovníctve prijímateľa v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, príslušná dokumentácia je prehľadná, konkrétna a aktuálna; 

 výdavky, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou oprávneného projektu v súlade s obsahovou 
stránkou projektu a sú plne v súlade s cieľmi projektu, ako výdavky, ktoré prispievajú k 
dosiahnutiu plánovaných aktivít a ukazovateľov projektu; 

 výdavky, ktoré spĺňajú podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti;  

 výdavky, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti reálne, správne, navzájom sa neprekrývajú a 
sú v súlade s podmienkami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, na 
základe ktorej sa poskytuje pomoc. 

 

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

alebo nehospodárnosti poskytovateľ v procese konania o ŽoNFP (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 ŽoNFP (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 

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

k OV pre DOP. Nad rámec tam uvedených neoprávnených výdavkov sú stanovené nasledovné 

špecifické výdavky, ktoré sú v rámci predmetnej výzvy taktiež neoprávnené: 

 výdavky, ktoré sú definované ako neoprávnené v SŠP OZE, uplatňovanej v rámci tejto výzvy pre 
žiadateľov, akými sú malé, stredné a veľké podniky; 

 výdavky, ktoré vznikli mimo termínu realizácie projektu, t.j. pred začiatkom realizácie projektu alebo 
po ukončení realizácie projektu. Výdavky môžu vzniknúť najskôr prvý kalendárny deň po podaní 
ŽoNFP, kedy je možné začať realizáciu projektu; 

 mzdové výdavky za prácu vykonanú vo vlastnej réžii (t.j. internými kapacitami) prijímateľa (napr. 
orezanie stromov a kríkov nachádzajúcich sa v bezprostrednom okolí stavby, maľby vrátane 
ošetrenia prvkov na fasáde napr. mreží, okapové chodníky, zemné práce) súvisiacu s realizáciou 
hlavnej aktivity projektu; 

 energetický audit ako východiskový dokument pre stanovenie oprávnených aktivít projektu; 

 výdavky na biologickú rekultiváciu (napr. sejba trávy, prihnojovanie, výsadba kvetín, okrasných 
stromov a kríkov a pod.); 
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 výdavky, ktoré nie sú priamo spojené s dosiahnutím vyššej úrovne ochrany životného prostredia; 

 leasing; 

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

 výdavky vynaložené na rekonštrukciu vnútorných priestorov nesúvisiacich s rekonštrukciou, alebo 
modernizáciou energetického zariadenia za účelom výstavby zariadenia využívajúceho biomasu; 

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

 výdavky na nákup a nájom dopravných prostriedkov a dopravných zariadení; 

 výdavky na nákup a nájom  nehnuteľností (pozemkov a stavieb); 

 výdavky súvisiace s poskytovaním energetickej služby s garantovanou úsporou energie; 

 výdavky, ktoré priamo nesúvisia s rekonštrukciou, alebo modernizáciou energetického zariadenia za 
účelom výstavby zariadenia využívajúceho biomasu; 

 výdavky súvisiace s údržbou a výmenou malých častí a komponentov existujúceho zariadenia, ktoré 
sú normálne vykonávané počas životnosti zariadenia; 

 energetický audit overenia reálne dosiahnutých úspor energie; 

 prípravná a projektová dokumentácia stavieb; 

 výdavky spadajúce do skupiny výdavkov 518 - Ostatné služby a 521 - Mzdové výdavky v prípade 
žiadateľov, na ktorých sa vzťahuje SŠP OZE, t.j. malé, stredné a veľké podniky 

 prevádzkové (režijné) výdavky; 

 výdavky na marketing; 

 nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia, ktoré nespĺňajú kritériá 
nákupu dlhodobého hmotného majetku z kapitálových výdavkov; 

 nájom prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia; 

 nákup alebo nájom telekomunikačnej techniky (napr. mobilné telefóny a pod.); 

 materiál všeobecný (napr. kancelársky, spotrebný materiál); 

 spotreba energie a ostatných neskladovateľných dodávok; 

 cestovné náhrady; 

 nehmotný majetok (napr. softvér), ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400 EUR alebo je nižšie, 
s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, ktorý (podľa rozhodnutia účtovnej jednotky, t.j. 
žiadateľa/prijímateľa) nebol zaradený do triedy 01 - Dlhodobý nehmotný majetok; 

 správne poplatky12, miestne poplatky a pod.; 

 výdavky na technický dozor; 

 iné výdavky nesúvisiace s projektom. 

 

Finančné limity pre vybrané výdavky 

Všeobecne platné zásady a podmienky pre uplatňovanie finančných limitov pre vybrané výdavky, ako 

jedného z nástrojov na overenie hospodárnosti a efektívnosti výdavkov projektu, sú uvedené v kapitole 

7. Príručky k OV pre DOP Finančné limity pre vybrané výdavky predstavujú prostriedky, resp. opatrenia, 

                                                           
12  Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 



Príloha č.4 výzvy Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov  

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

uvádzané v ŽoNFP) sú vynaložené hospodárne. 

Finančné limity pre oprávnenú aktivitu „Výstavba zariadení využívajúcich biomasu 

prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení 

s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív“ 

Tabuľka č.1 

Typ zariadenia Investičná náročnosť na jednotku inštalovaného 
výkonu 

[EUR/MW] 

Energetické zariadenie na využívanie biomasy na 
výrobu tepla (tuhá drevná biomasa) 

1 580 000 

Energetické zariadenie na využívanie biomasy na 
kombinovanú výrobu elektriny a tepla (tuhá drevná 
biomasa)13 

3 950 000 

 

V prípade výdavkov/skupín výdavkov, pre ktoré sú stanovené finančné limity, sú výdavky oprávnené iba 

do výšky stanoveného limitu. Akékoľvek prekročenie stanovených limitov bude považované za 

neoprávnené. 

V prípade prekročenia stanovených finančných limitov, alebo v prípade konkrétnych výdavkov, ktoré 

budú nadhodnotené, budú tieto výdavky znížené a projekt nebude neschválený z tohto dôvodu. 

   

                                                           
13 V prípade zariadení KVET sa za inštalovaný výkon považuje inštalovaný výkon elektrických zariadení. 


