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Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov  
 

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 1.9, (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-SC441-2018-39: 

Trieda 11 – Zásoby 

Skupina 112 – Zásoby 

 nákup hardvéru bezprostredne súvisiaceho s vypracovaním regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej 
stratégie alebo jej častí a/alebo so získavaním a spracovaním podkladov o dostupných formách 
využiteľnej energie pre vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie alebo jej častí 
zamestnancami prijímateľa, ktorého doba životnosti je dlhšia ako jeden rok a ocenenie nižšie alebo rovné 
sume podľa osobitného predpisu, ktorý v súlade s internou smernicou k postupom účtovania nebol 
zaradený ako dlhodobý hmotný majetok;  

 nákup spotrebného materiálu (ako priame výdavky projektu) nevyhnutného pre výkon činnosti 
pracovníkov výlučne v súvislosti s vypracovaním regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie 
alebo jej častí  a/alebo so získavaním a spracovaním podkladov o dostupných formách využiteľnej 
energie pre vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie alebo jej častí 
zamestnancami prijímateľa;  

Trieda 51 – Služby 

Skupina 512 – Cestovné náhrady 

 tuzemské/zahraničné cestovné náhrady v rámci krajín Európskej únie (ako priame výdavky projektu) 
výlučne v súvislosti s vypracovaním regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie alebo jej častí 
a/alebo so získavaním a spracovaním podkladov o dostupných formách využiteľnej energie pre 
vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie alebo jej častí zamestnancami 
prijímateľa (cestovné náhrady na ubytovanie sú oprávnené do výšky stanovených finančných limitov).1 

Skupina 518 – Ostatné služby 

 vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie alebo jej časti ako výstupného  
dokumentu projektu (čo zahŕňa o. i. prípravu podkladových materiálov, doplnkových analýz, spracovanie 
špecifických údajov a podobne),v prípade, ak nie je vypracovaná zamestnancami žiadateľa/prijímateľa;  

 vypracovanie odborného posudku na regionálnu alebo lokálnu nízkouhlíkovú stratégiu alebo jej 
časť v prípade, ak je nízkouhlíková stratégia vypracovaná zamestnancami prijímateľa a relevantný 
schvaľovací orgán2 takýto posudok vyžaduje, 

 posúdenie vplyvu regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie alebo jej časti na životné 

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

OP KŽP, verzia 1.9 – Finančné a percentuálne limity. 
2 Napr. § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

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/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/prirucka-k-opravnenosti-vydavkov/
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prostredie (t.j. výdavky súvisiace s posudzovaním strategických dokumentov v zmysle zákona Zákon č. 
24/2006 Z. z.),  v prípade, ak nie je vypracovaný zamestnancami prijímateľa, 

 výdavky na školenia súvisiace s vypracovaním regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej 
stratégie alebo jej časti (v oblasti zber údajov o budovách a ich spracovanie, správne použitie 
metodických pokynov a programov na výpočet potenciálov úspor a OZE, návrh regulačných opatrení 
zameraných na uplatňovanie kritérií udržateľnosti pri energetickom využívaní drevnej biomasy, atď.) - 
určené pre zamestnancov prijímateľa, do výšky maximálne 2% celkových priamych oprávnených 
výdavkov projektu; 

 nájomné výlučne v súvislosti s vypracovaním regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie alebo 
jej častí a/alebo so získavaním a spracovaním podkladov o dostupných formách využiteľnej energie pre 
vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie alebo jej častí zamestnancami 
prijímateľa; 

 plagát3 do výšky stanovených finančných limitov4 v  počte maximálne 1 kus; 

 výdavky na publikovanie článkov o projekte do výšky stanovených finančných limitov4. 

 

Trieda 52 – Osobné výdavky5 

Skupina 521 – Mzdové výdavky 

Do tejto skupiny oprávnených výdavkov sa zaraďujú výdavky, ktoré musí prijímateľ v období realizácie 
hlavných aktivít (vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie alebo jej častí a/alebo 
implementácia regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie vo vlastnej réžii) reálne znášať v súvislosti 
s pracovnými miestami obsadenými:  

- zamestnancami na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej v zmysle § 41 – 49a zákona č. 311/2001 
Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákonník práce“) alebo  

- zamestnancami na základe dohôd o prácach mimo pracovného pomeru v zmysle § 223 – 228a 
zákonníka práce. 
 

 Medzi oprávnené mzdové výdavky patria: 

 mzdové výdavky
6
 zamestnancov prijímateľa bezprostredne súvisiace so získavaním a spracovaním 

podkladov o dostupných formách využiteľnej energie pre vypracovanie regionálnej alebo lokálnej 
nízkouhlíkovej stratégie alebo jej častí do výšky stanovených finančných limitov (napr. vypracovanie 
regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie alebo jej časti ako výstupného  dokumentu projektu, 
vypracovanie odborného posudku na regionálnu alebo lokálnu nízkouhlíkovú stratégiu alebo jej časť 
v prípade ak relevantný schvaľovací orgán7  takýto posudok vyžaduje, posúdenie vplyvu regionálnej 
alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie alebo jej časti na životné prostredie (t.j. výdavky súvisiace s 
posudzovaním strategických dokumentov podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie)); 

 mzdové výdavky zamestnancov prijímateľa bezprostredne súvisiace s riadením projektu – interné8 
(nepriame výdavky) do výšky stanoveného finančného limitu4; 

 odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru 9  bezprostredne súvisiace s riadením 
projektu – interné4 (nepriame výdavky) do výšky stanoveného finančného limituChyba! Záložka nie je definovaná.. 

                                                           
3  Výdavky, ktoré bezprostredne 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.   
4 Limity pre tento oprávnený výdavok sú uvedené v Prílohe č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty  

OP KŽP, verzia 1.9 – Finančné a percentuálne limity. 
5 Základným oprávneným výdavkom v oblasti osobných výdavkov je cena práce (t. j. hrubá mzda, resp. odmena za vykonanú prácu 

a zákonné odvody zamestnávateľa). 
6 Patria sem mzdy, zákonné odvody zamestnávateľa ako aj povinné sociálne náklady (náhrada mzdy za práceneschopnosť, ošetrovania 

člena rodiny a návštevu u lekára). 
7 Napr. § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
8 Zahŕňa finančné riadenie projektu, monitorovanie projektu (sledovanie čiastkových a celkových výsledkov projektu), vykonávanie zmien  

v projekte, poskytovanie informácií prijímateľovi v oblasti informovania a komunikácie o podpore získanej z EŠIF a ŠR SR  
na spolufinancovanie projektu, a pod. 

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, 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 bude predmetnú skutočnosť považovať za 

nesplnenie podmienky poskytnutia príspevku „Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené“ a 

vydá Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP.  

 

Zoznam neoprávnených výdavkov projektu 

Zoznam skupín neoprávnených výdavkov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC441-2018-39 

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;10 

 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; 

 príprava žiadosti o poskytnutie NFP; 

 výdavky partnerov; 

 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 nesúvisia s vypracovaním regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie alebo jej 
častí  a/alebo so získavaním a spracovaním podkladov o dostupných formách využiteľnej energie pre 
vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie alebo jej častí a/alebo bezprostredne 
súvisiace s implementáciou regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie zamestnancami 
prijímateľa; 

 vratná daň z pridanej hodnoty (DPH); 

 rezerva na nepredvídané výdavky; 

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

 

                                                                                                                                                                                     
9 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). 

10 Začiatok realizácie projektu bude definovaný na základe HLÁSENIA O ZAČATÍ REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT 

PROJEKTU, ktoré tvorí prílohu Zmluvy o poskytnutí NFP.  



Príloha č.4 výzvy Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov  

 

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. 

 

Predmet projektu Referenčné hodnoty 
pre celkové oprávnené 

výdavky projektu 

[EUR] 

Výstup projektu 

Vypracovanie lokálnej alebo 
regionálnej nízkouhlíkovej stratégie 

15 500 

lokálna nízkouhlíková stratégia obce alebo 
regiónu pozostávajúceho z viacerých obcí 
s celkovým počtom obyvateľov menej ako 
10 000 

Vypracovanie lokálnej alebo 
regionálnej nízkouhlíkovej stratégie 

26 000 

lokálna nízkouhlíková stratégia obce alebo 
regiónu pozostávajúceho z viacerých obcí 
s celkovým počtom obyvateľov 10 000 
a viac, ale menej ako 30 000 

Vypracovanie lokálnej alebo 
regionálnej nízkouhlíkovej stratégie 

46 500 

lokálna nízkouhlíková stratégia obce alebo 
regiónu pozostávajúceho z viacerých obcí 
s celkovým počtom obyvateľov 30 000 
a viac, ale menej ako 80 000 

Vypracovanie lokálnej alebo 
regionálnej nízkouhlíkovej stratégie 

100 000 

lokálna nízkouhlíková stratégia obce alebo 
regiónu pozostávajúceho z viacerých obcí 
s celkovým počtom obyvateľov 80 000 
a viac 

Vypracovanie regionálnej 
nízkouhlíkovej stratégie 

300 000 
regionálna nízkouhlíková stratégia pre 
územie samosprávneho kraja 

V prípade prekročenia stanovených referenčných hodnôt poskytovateľ posúdi, či toto prekročenie zodpovedá 
navrhnutému riešeniu v opise projektu. To znamená, že výdavky nad referenčnú hodnotu budú akceptovateľné 
ako oprávnené iba v odôvodnených objektívnych prípadoch vyplývajúcich z charakteru lokality alebo využiteľných 
foriem energie, ktoré žiadateľ opíše v zdôvodnení prekročenia referenčných hodnôt, a to maximálne do výšky 
20%.11  

Žiadateľ v zdôvodnení uvedie výdavky, ktoré najvýznamnejšie vplývajú na prekročenie referenčnej hodnoty 
a zdôvodní ich nevyhnutnosť. V prípade, že zdôvodnenie prekročenia referenčnej hodnoty nebude dostatočné 
alebo akceptované zo strany odborného hodnotiteľa ako odôvodniteľné, výdavky budú krátené na výšku 
referenčných hodnôt.12 

 

                                                           
11 Navýšenie referenčných hodnôt je možné uplatniť len do výšky maximálneho NFP stanoveného v podmienke Maximálna a minimálna 
výška príspevku. 
12 Zdôvodnenie prekročenia referenčných hodnôt (ak relevantné) žiadateľ uvedie v ŽoNFP v časti 7.2 Spôsob realizácie aktivít 

projektu. 

http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2015/07/Prirucka-k-opravnenosti-vydavkov-pre-DOP_OP-KZP_v-1.31.pdf
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Finančné limity mzdových výdavkov súvisiacich so zabezpečením hlavných aktivít  

Vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie13 

 

 

Pracovná pozícia 

 
Finančný limit 
pre hrubú mzdu 
na základe 
pracovného pomeru 
(EUR/mesiac) 

Finančný limit 
pre odmenu (hrubá 
mzda) na základe 
dohody o práci 
vykonávanej mimo 
pracovného pomeru 
(EUR/hodina) 

 

Finančný limit pre odplatu za poskytované 
služby  (EUR/hodina) 

s nárokom na 
vrátenie DPH 

bez nároku na        
vrátenie DPH 

Špecialista14 1 685,-  9,69  8,08 9,69 

Terénny/pomocný 
pracovník15 

833,- 4,79 3,99 4,79 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

                                                           
13 V prípade vypracovania nízkouhlíkovej stratégie zamestnancami prijímateľa, je prijímateľ povinný obsadiť minimálne jednu pracovnú 

pozíciu „Špecialista“ zamestnancom na ustanovený týždenný pracovný čas v zmysle § 85 zákona č. 311/2001 Z. z.. (Zákonník práce).  
14  Pracovná náplň: Pracovník žiadateľa/prijímateľa, ktorý vykonáva úlohy spojené  s vypracovaním regionálnej alebo lokálnej 
nízkouhlíkovej stratégie alebo jej časti; Požadovaný stupeň dosiahnutého  vzdelania. vysokoškolské vzdelanie II. stupeň. 
15 Pracovná náplň: Pracovník žiadateľa/prijímateľa, ktorý vykonáva podporné činnosti v súvislosti s vypracovaním nízkouhlíkovej stratégie, 

napr. zber údajov, zadávanie údajov do databázy, a podobne. Požadovaný stupeň dosiahnutého vzdelania: stredné vzdelanie. 

Upozornenie: 

 Žiadateľ je povinný do opisu projektu uviesť počet obyvateľov, pre ktorých je regionálna alebo lokálna 
nízkouhlíkovej stratégie alebo jej časť vypracovaná alebo implementovaná. Počet obyvateľov sa 
uvádza na základe údajov štatistického úradu Slovenskej republiky k 31.12.2013.  

 


