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Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov  
v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-50  

 

Zoznam oprávnených výdavkov 

Poskytovateľ overuje vecnú oprávnenosť výdavkov projektu na základe posúdenia, či žiadané výdavky projektu 
vecne spadajú do rozsahu oprávnených výdavkov určených v tomto zozname. 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 súčasť 
Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 2.1 (ďalej len 
„Príručka k OV pre DOP“). 

V rámci tejto výzvy sa všetky oprávnené výdavky členia medzi priame výdavky. 

V tejto výzve sa aplikuje reálne vykazovanie výdavkov. 

Upozornenie: Oprávnenými výdavkami sú výlučne investičné výdavky na obstaranie dlhodobého 
hmotného a nehmotného majetku bližšie vymedzené v Schéme štátnej pomoci na podporu výstavby, 
rekonštrukcie  
a modernizácie rozvodov tepla (ďalej len „schéma ŠP“), uplatňovanej v rámci tejto výzvy. 

Všetky typy (a príklady) oprávnených výdavkov uvedené nižšie, musia mať priamu väzbu na výstavbu, 
rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla. 

Oprávnené sú iba tie výdavky, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu a dosiahnutie cieľov projektu. 

 

Trieda výdavkov 01 - Dlhodobý nehmotný majetok1 

Skupina výdavkov 013 - Softvér 

 nákup softvéru bezprostredne súvisiaceho s meraním a riadením rozvodu tepelnej energie 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, vrátane výdavkov na nákup licencií súvisiacich s používaním tohto softvéru. 

Trieda výdavkov 02 - Dlhodobý hmotný majetok 

Skupina výdavkov 021 - Stavby 

 stavebný dozor do výšky stanovených percentuálnych limitov2; 

 odborný autorský dohľad (ak relevantné) do výšky stanovených percentuálnych limitov2; 

 stavebné práce, napr.: 

- demontáž rozvodov tepla (relevantné v prípade rekonštrukcie a modernizácie existujúcich systémov 
centralizovaného zásobovania teplom /ďalej len „CZT“/); 

- montáž rozvodov tepla3 (výdavky na výstavbu nových, ako aj rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich 
systémov CZT); 

                                                           
1  Radia sa sem zložky nehmotného majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako suma 2 400 EUR a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. 

Podľa rozhodnutia účtovnej jednotky (t. j. žiadateľa/prijímateľa) sem možno zaradiť aj dlhodobý nehmotný 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  Limity pre tento oprávnený výdavok sú uvedené v Príručke k OV pre DOP. 
3  Pod montážou sa rozumie dodávka rozvodov vrátane všetkých nevyhnutných súčastí, ako napr. čerpadlá, odovzdávacie/výmenníkové  

stanice tepla, meracia a riadiaca technika, ako aj pomocný montážny materiál.  

http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/prirucka-k-opravnenosti-vydavkov/
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2016/12/Schema_statnej_pomoci_na_podporu_vystavby_rekonstrukcie_a_modernizacie_rozvodov_tepla.pdf
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2016/12/Schema_statnej_pomoci_na_podporu_vystavby_rekonstrukcie_a_modernizacie_rozvodov_tepla.pdf
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2016/12/Schema_statnej_pomoci_na_podporu_vystavby_rekonstrukcie_a_modernizacie_rozvodov_tepla.pdf
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- nevyhnutné zariadenie staveniska (v zmysle § 43i ods. 2 stavebného zákona4); 

- spätná úprava cestnej komunikácie realizovaná v nevyhnutnom rozsahu a v priamej väzbe na výstavbu, 
rekonštrukciu a modernizáciu systémov CZT v šírke, ktorá je nevyhnutná ako priamy dôsledok výkopových 
prác v cestnej komunikácii a ktorá je v súlade s požiadavkami platnej národnej legislatívy určujúcej 
podrobné technické podmienky; 

- opatrenia určené 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, t. j. zo stavebného povolenia (v zmysle § 3 ods. 4 zákona o ochrane 
prírody a krajiny5); 

 tlakové skúšky potrubí a iné skúšky potrubí; 

 monitorovací systém rozvodov tepla a príslušenstvo; 

 prípravná a projektová dokumentácia6, napr.: 

- porealizačné geodetické zameranie vonkajších rozvodov. 

Skupina výdavkov 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí7 

 nákup hardvéru bezprostredne súvisiaceho s meraním a riadením rozvodu tepelnej energie výlučne 
v prípade, že verejné obstarávanie technologického a strojného zariadenia sa uskutoční samostatne, t. j. 
mimo stavebných prác uvedených v skupine výdavkov 021 - Stavby. 

Trieda výdavkov 90 - Zjednodušené vykazovanie výdavkov a rezerva  

Skupina výdavkov 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky 

 rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami maximálne do výšky 2,5 % COV na 
stavebné práce (napr. vynútené preložky inžinierskych sietí v nevyhnutnom rozsahu, pokiaľ tieto siete 
preukázateľne znemožňujú realizáciu projektu a nebolo ich možné vopred predvídať). 

Upozornenie 

Rezervu na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami môže žiadateľ zahrnúť do rozpočtu 
projektu v prípade, že výška uvedenej rezervy nepresiahne 2,5 % COV na stavebné práce. V prípade 
zníženia žiadanej výšky COV na stavebné práce (ktorá tvorí základňu pre určenie výšky rezervy na 
nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami) v rámci schvaľovacieho procesu, resp. vo fáze 
implementácie projektu, bude následne alikvotne znížená aj výška rezervy na nepredvídané výdavky 
súvisiace so stavebnými prácami. 

Finančné prostriedky z položky rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami bude 
môcť prijímateľ použiť počas realizácie projektu výhradne po splnení nasledujúcich 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 maior), a teda nevznikli 
zavinením prijímateľa alebo dodávateľa prác, tovarov a služieb; 

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

                                                           
4  Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 
5  Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 
6  Oprávnené sú výlučne výdavky, ktoré vzniknú po predložení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len 

„ŽoNFP“). 
7  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 (t. j. žiadateľa/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. 
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 výdavky súvisiace s použitím rezervy na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami musia 
byť v súlade s charakterom projektu a jeho cieľmi;  

 účel, na ktorý bude rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami použitá, musí byť 
v súlade s oprávnenými výdavkami stanovenými vo výzve; 

 žiadateľ je povinný pred použitím finančných prostriedkov z položky „rezerva na nepredvídané výdavky 
súvisiace so stavebnými prácami“ predložiť poskytovateľovi žiadosť o povolenie vykonania zmeny 
v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v rámci ktorej musí preukázať potrebu použiť rezervu na 
nepredvídané výdavky súvisiacu so stavebnými prácami relevantnou dokumentáciou (napr. znaleckým 
posudkom, vyjadrením príslušného úradu, odborným posudkom atď.), z ktorej musí byť zrejmé, že bez 
využitia prostriedkov rezervy na nepredvídané výdavky súvisiacimi so stavebnými prácami v navrhovanom 
rozsahu, môže byť ohrozená samotná realizácia projektu, resp. príslušnej aktivity projektu. Použitie 
finančných prostriedkov z položky rezerva na nepredvídané výdavky súvisiacu so stavebnými prácami 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. 

 
V osobitných a riadne odôvodnených prípadoch sú zo strany poskytovateľa akceptovateľné aj iné typy 
oprávnených výdavkov ako tie, ktoré sú stanovené vo vyššie uvedenom Zozname oprávnených výdavkov. 

Upozornenie: V prípade, že žiadateľ/prijímateľ bude využívať nadobudnutý hmotný a nehmotný majetok okrem 

realizácie projektu aj na iné aktivity/činnosti nesúvisiace s realizáciou projektu, oprávnené na financovanie 

z európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) a štátneho rozpočtu SR (ďalej len „ŠR SR“) 

sú len pomerné výdavky na obstaranie tohto majetku8. 

V prípade identifikácie neoprávnených výdavkov projektu z dôvodu vecnej neoprávnenosti, neúčelnosti alebo 
nehospodárnosti poskytovateľ v procese konania o ŽoNFP, t. j. v rámci 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 

Neoprávnené výdavky pre dopytovo orientované projekty sú uvedené v kapitole 8 Príručky k OV pre DOP. Nad 
rámec tam uvedených neoprávnených výdavkov sú stanovené najmä (nie však výlučne) nasledujúce špecifické 
výdavky, ktoré sú v rámci predmetnej výzvy taktiež neoprávnené: 

 daň z pridanej hodnoty; 

 výdavky, ktoré sú neoprávnené v zmysle schémy ŠP, uplatňovanej v rámci tejto výzvy; 

 výdavky, ktoré vznikli pred predložením ŽoNFP (napr. výdavky na vybrané typy prípravnej a projektovej 
dokumentácie stavieb a pod.); 

 bežné (nekapitálové) výdavky; 

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

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

 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 nákup alebo nájom dopravných prostriedkov a dopravných zariadení; 

                                                           
8 Bližšie informácie sú uvedené v kapitole 6.8 Príručky k OV pre DOP. 
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 výdavky na vypracovanie energetického auditu; 

 prevádzkové výdavky; 

 výdavky na biologickú rekultiváciu; 

 výdavky na nákup použitého hmotného majektu; 

 leasing; 

 nehmotný majetok (napr. softvér, licencie), 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 výdavkov 01 - Dlhodobý nehmotný majetok; 

 mzdové výdavky zamestnancov, resp. odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru súvisiace 
s realizáciou hlavnej aktivity projektu; 

 výdavky na riadenie projektu (interné alebo externé)9; 

 výdavky na informovanie, komunikáciu a viditeľnosť (podpory získanej z EŠIF a ŠR SR na spolufinancovanie 
projektu)10; 

 správne poplatky11, miestne poplatky a pod.  

Uvedené neoprávnené výdavky nepredstavujú kompletný (konečný) zoznam. Poskytovateľ nemôže, vzhľadom na 
rozmanitosť činností realizovaných na základe tejto výzvy, identifikovať všetky neoprávnené výdavky, ktoré môžu 
v súvislosti s realizáciou projektov vzniknúť.  
 

Hospodárnosť výdavkov projektu 

V kapitole 3.1 Príručky k OV pre DOP 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 ako výdavok, ktorý spĺňa zásady hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a 
účinnosti, vrátane zásady správneho finančného riadenia podľa čl. 33 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách. 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. Podmienky hospodárnosti výdavkov sú vymedzené v kapitole 9 Príručky k OV pre 
DOP. 

Všetky žiadané výdavky musia spĺňať vyššie uvedené podmienky hospodárnosti výdavkov. V prípade, ak 
by predložená ŽoNFP obsahovala výdavky, ktoré sú z určitých dôvodov špecifické alebo sa môže javiť, 
že cena diela je neprimeraná, žiadateľ je povinný predložiť zdôvodnenie, ktorým preukáže hospodárnosť 
príslušných výdavkov. 

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 dodatočne preukázať ich hospodárnosť. 

V prípade, prekročenia obvyklej ceny diela budú v rámci odborného hodnotenia posúdené skutočné 
podmienky realizácie projektu voči obvyklým (bežným) 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 a objektívnych prípadoch. 

                                                           
9  Uvedené nezbavuje prijímateľa povinnosti zabezpečiť riadenie projektu, ktoré 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, komunikácie a 
viditeľnosti, činnosti podporného charakteru súvisiace s realizáciou verejných obstarávaní pre účely projektu a pod. 

10  Uvedené nezbavuje prijímateľa povinnosti zabezpečiť pre projekt relevantné informačné nástroje, ktoré súvisia s informovaním 
verejnosti o podpore, ktorú projekt získal z EŠIF a ŠR SR na jeho spolufinancovanie. Jednotlivé nástroje pre informovanie, komunikáciu 
a viditeľnosť (vrátane technických parametrov a minimálnych požiadaviek) sú bližšie špecifikované v platnej verzii Manuálu pre 
informovanie, komunikáciu a viditeľnosť podpory z OP KŽP. 

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

http://www.op-kzp.sk/obsah-informovanost-komunikacia/333-2/
http://www.op-kzp.sk/obsah-informovanost-komunikacia/333-2/

