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Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov 
v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-51 

 

Riadiaci orgán pre OP KŽP (ďalej len „RO“) overuje vecnú oprávnenosť výdavkov projektu na základe posúdenia, či žiadané 
výdavky projektu vecne spadajú do rozsahu oprávnených výdavkov určených v Zoznamoch oprávnených výdavkov uvedených 
v tomto dokumente. Zoznamy oprávnených výdavkov obsahujú 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 2.2 (ďalej len 
„Príručka k oprávnenosti výdavkov“). 

V prípade projektov, ktoré spadajú pod pravidlá Schémy štátnej pomoci na podporu energie z obnoviteľných zdrojov 
energie v oblasti odpadového hospodárstva (ďalej len „schéma štátnej pomoci“) sú oprávnenými výdavkami výlučne 
investičné výdavky na hmotné a nehmotné aktíva, t. j. investičné výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného 
majetku. Zároveň platí, že nadobudnutý majetok musí byť nový. Všetky oprávnené výdavky musia byť priamo spojené 
s dosiahnutím vyššej úrovne ochrany životného prostredia. V tejto výzve sa aplikuje reálne vykazovanie výdavkov. 

Upozornenie:  

Oprávnené sú iba tie výdavky, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu a dosiahnutie cieľov projektu a vznikli po predložení 

ŽoNFP. 

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 majetku1. 

V prípade identifikácie neoprávnených výdavkov projektu z dôvodu vecnej neoprávnenosti alebo neúčelnosti, RO v procese 
odborného hodnotenia zníži výšku žiadaných celkových oprávnených výdavkov projektu o identifikované neoprávnené výdavky, 
ktoré nebudú z OP KŽP financované. V prípade, ak RO identifikuje viac ako 25 % finančnej hodnoty žiadateľom požadovaných 
celkových oprávnených výdavkov projektu ako vecne neoprávnených a/alebo neúčelných, RO vydá rozhodnutie 
o neschválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“). 

Zoznam oprávnených výdavkov 

Trieda výdavkov 02 - Dlhodobý hmotný majetok 

Skupina výdavkov 021 - Stavby2 

 stavebné práce, napr.:  

- realizácia nových stavieb (napr. vybudovanie bioplynovej stanice - zariadenia na zhodnocovanie odpadov (stavebná 
a technologická časť obsahujúca celý výrobný cyklus od triedenia, cez úpravu, dávkovanie, hygienizáciu, výrobu 
bioplynu až po jeho využitie na výrobu elektrickej energie a tepla, skladovanie biologicky rozložiteľných odpadov (ďalej 
aj „BRO“) a výstupov procesu zhodnocovania BRO), vybudovanie spevnených plôch, výstavba prevádzkovej budovy 
alebo skladov na BRO), oplotenie, vnútro areálové komunikácie, osvetlenie, inžinierske siete a iné, ktoré tvoria súčasť 
bioplynovej stanice; 

- prístavby, nadstavby a stavebné úpravy; 

- demolácia realizovaná v nevyhnutnom rozsahu a priamej väzbe na projekt (celkové alebo čiastočné odstránenie 
existujúcej stavby); 

 nákup stavieb, napr.: nákup budov, objektov alebo ich častí, vrátane takých, ktoré sú určené na odstránenie (napr. 
v súvislosti s výstavbou iných nevyhnutných stavebných objektov), v rámci ktorých má byť projekt realizovaný, vo výške 

                                                           
1 Bližšie informácie sú uvedené v kapitole 6.8 Príručky k oprávnenosti výdavkov. 
2  Všetky oprávnené výdavky uvedené v skupine výdavkov 021 - Stavby musia mať priamu väzbu na výstavbu novej bioplynovej stanice. 

http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/prirucka-k-opravnenosti-vydavkov/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/schema-statnej-pomoci-na-podporu-energie-z-obnovitelnych-zdrojov-energie-v-oblasti-odpadoveho-hospodarstva/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/schema-statnej-pomoci-na-podporu-energie-z-obnovitelnych-zdrojov-energie-v-oblasti-odpadoveho-hospodarstva/
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maximálne 10 % celkových oprávnených priamych výdavkov na projekt, vrátane výdavkov na nákup stavieb (pri dodržaní 
kumulatívneho percentuálneho limitu na nákup nehnuteľností v rámci projektu3); 

 realizačná a porealizačná projektová dokumentácia, napr. dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, porealizačné 
geodetické zameranie, manipulačný a prevádzkový poriadok stavby; 

 stavebný dozor do výšky stanovených percentuálnych limitov4. 

Skupina výdavkov 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 

 nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, vrátane prvého zaškolenia obsluhy 
(ak relevantné), t.j. všetky hnuteľné technológie, ktoré priamo súvisia s procesom zhodnocovania BRO a kombinovanej 
výroby elektrickej energie a tepla v bioplynovej stanici a skladovaním vstupných surovín a výstupných produktov pred ich 
distribúciou odberateľom; 

 nákup výpočtovej techniky, vrátane príslušenstva, bezprostredne súvisiacej so zhodnocovaním BRO. 

Skupina výdavkov 027 - Pozemky 

 nákup pozemkov, na ktorých má byť projekt realizovaný, vo výške maximálne 10 % celkových oprávnených výdavkov 
na projekt, vrátane výdavkov na nákup pozemkov (pri dodržaní kumulatívneho percentuálneho limitu na nákup 
nehnuteľností v rámci projektu).  

Trieda 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 % celkových 
oprávnených výdavkov na stavebné práce (výlučne v prípade, že stavebné práce sú predmetom projektu a sú nevyhnutné 
pre realizáciu a dosiahnutie cieľov projektu) 

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

Neoprávnené výdavky 

Neoprávnené výdavky pre dopytovo orientované projekty sú uvedené v kapitole 8 Príručky k oprávnenosti výdavkov. Nad rámec 
tam uvedených neoprávnených výdavkov sú v rámci tejto výzvy stanovené špecifické výdavky, ktoré sú v rámci predmetnej výzvy 
taktiež neoprávnené.  

Zoznam neoprávnených výdavkov 

 daň z pridanej hodnoty; 

 kamerový systém; 

 stroje a zariadenia určené na zber odpadov; 

 kontajnery, resp. zberné nádoby umiestnené u producentov BRO;  

 výdavky, ktoré vznikli pred predložením ŽoNFP (napr. výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu, nákup 
nehnuteľností a pod.); 

 výroba a osadenie dočasného (veľkoplošného) pútača a stálej tabule alebo plagátu; 

 odborný autorský dohľad; 

 technický dozor; 

 správne poplatky5, miestne poplatky a pod. 

 

                                                           
3
 Kumulatívny percentuálny limit na nákup nehnuteľností (stavieb a pozemkov) je 10% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, vrátane výdavkov na 

nákup nehnuteľností. 
4 Limity pre tento oprávnený výdavok sú uvedené v Príručke k oprávnenosti výdavkov. 
5 Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 


