Príloha č. 4 výzvy - Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov

Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov
v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-32

v znení Usmernenia č. 5
Spoločné podmienky pre všetky oprávnené aktivity
Riadiaci orgán pre OP KŽP (ďalej len „RO“) overuje vecnú oprávnenosť výdavkov uvedených žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) na základe posúdenia, či 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 kapitolu 7.1 Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo
orientované projekty OP KŽP, verzia 2.7 (ďalej len „Príručka k OV“).
V prípade projektov, ktoré spadajú pod pravidlá Schémy štátnej pomoci na miestne infraštruktúry v oblasti nakladania
s komunálnymi odpadmi pre programové obdobie 2014 - 2020 v znení dodatku č. 1 (ďalej len „schéma štátnej pomoci“) sú
oprávnenými výdavkami výlučne investičné výdavky na hmotné a nehmotné aktíva, t. j. výdavky na obstaranie dlhodobého
hmotného a nehmotného majetku. Zároveň platí, že nadobudnutý majetok musí byť nový (s výnimkou obstarania existujúcich
nehnuteľností). V prípade obstarania podielu na existujúcej nehnuteľnosti (budove alebo pozemku) ako oprávneného výdavku sa
žiadateľ / prijímateľ musí stať výlučným vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti.
V rámci tejto výzvy sa oprávnené výdavky členia na priame a nepriame výdavky. Platí pritom, že všetky nižšie uvedené typy
oprávnených výdavkov sa radia k priamym výdavkom okrem tých, pri ktorých je v zátvorke explicitne uvedené, že ide o nepriame
výdavky.
V tejto výzve sa aplikuje reálne vykazovanie výdavkov (priamych aj nepriamych).
Upozornenie: Oprávnené sú iba tie výdavky, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu a dosiahnutie cieľov projektu.
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 ŽoNFP z dôvodu vecnej neoprávnenosti alebo neúčelnosti, RO v procese
odborného hodnotenia zníži výšku žiadaných celkových oprávnených výdavkov ŽoNFP o identifikované neoprávnené výdavky,
ktoré nebudú z OP KŽP financované. V prípade, ak RO identifikuje viac ako 25 % finančnej hodnoty žiadaných celkových
oprávnených výdavkov ŽoNFP ako vecne neoprávnených a/alebo neúčelných, RO vydá rozhodnutie o neschválení ŽoNFP.

Daň z pridanej hodnoty
V zmysle čl. 69 ods. 3 písm. c) všeobecného nariadenia2 je daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) neoprávneným výdavkom.
Za splnenia určitých podmienok, však DPH môže byť oprávneným výdavkom3.
DPH nie je oprávneným výdavkom v prípade, že Prijímateľ má nárok na jej odpočet na vstupe, resp. ak je nárokovateľná na vrátenie
akýmkoľvek spôsobom. Nárok na odpočet je vymedzený zákonom o DPH.
Akákoľvek činnosť vykonávaná počas realizácie projektu, resp. po jeho ukončení, súvisiaca s nadobudnutím / zhodnotením majetku
z prostriedkov EŠIF a ŠR SR, ktorá bude potenciálne generovať zdaniteľné príjmy, zakladá Prijímateľovi povinnosť odvádzať DPH,
1
2

3

Bližšie informácie sú uvedené v kapitole 6.8 Príručky k oprávnenosti výdavkov.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom
a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde
a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom znení.
Podmienky oprávnenosti DPH stanovila EK vo svojom usmernení k oprávnenosti DPH „Conditions for eligibility of VAT under Cohesion policy rules in the
2014-2020 programming period“, ktoré je zverejnené na https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_eligibility_vat.pdf.
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t. j. vznikne povinnosť Prijímateľa uplatňovať voči daňovému úradu odpočet dane. V takomto prípade bude DPH (uhradená v rámci
implementácie projektu ako oprávnený výdavok) spätne za obdobie realizácie projektu považovaná za neoprávnenú v rozsahu
aktivít, z ktorých plynú zdaniteľné príjmy.
DPH nie je oprávnená ani v prípadoch, kedy projekt generuje zdaniteľné príjmy, ktorých príjemcom je osoba odlišná od Prijímateľa
(napr. tretia osoba - prevádzkovateľ), a to ani v prípadoch, kedy samotný Prijímateľ nemá nárok na odpočet DPH. Usporiadanie
finančných vzťahov medzi Prijímateľom a prevádzkovateľom sú v kontexte oprávnenosti DPH irelevantné.
Podstatné pre posúdenie oprávnenosti DPH je tak, okrem zákona o DPH aj skutočnosť, či konečné príjmy vytvárané projektom
generujú zdaniteľné príjmy, a to najmä v prípadoch prevádzkovania predmetu projektu treťou osobou ako prevádzkovateľom.
Oprávnená DPH sa vzťahuje len k plneniam, ktoré sú považované za oprávnené. V prípade, ak je výdavok oprávnený iba čiastočne,
DPH vzťahujúca sa k tomuto výdavku je oprávneným výdavkom v rovnakom pomere.

Neoprávnené výdavky
Neoprávnené výdavky pre dopytovo orientované projekty sú uvedené v kapitole 8 Príručky k oprávnenosti výdavkov. Nad rámec
tam uvedených neoprávnených výdavkov sú stanovené špecifické výdavky, ktoré sú v rámci predmetnej výzvy taktiež
neoprávnené. Tieto neoprávnené výdavky sú uvedené osobitne v rámci jednotlivých oprávnených aktivít (nižšie v texte).
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Oprávnená aktivita: 1. Triedený zber komunálnych odpadov
Zoznam oprávnených výdavkov
Trieda výdavkov 01 - Dlhodobý nehmotný majetok4
Skupina výdavkov 013 - Softvér
 nákup softvéru (ak je zakúpený samostatne, tzn. že nie je súčasťou dodávky hardvéru a jeho ocenenia), vrátane výdavkov
na nákup licencií súvisiacich s používaním tohto softvéru.
Skupina výdavkov 014 - Oceniteľné práva
 nákup licencií (výhradných, aj nevýhradných; nejedná sa však o licencie súvisiace s používaním softvéru zaradeného
do skupiny výdavkov 013 - Softvér, ale o nadobudnutie softvéru vyrobeného na mieru, ktorý je objednávateľovi/prijímateľovi
dodaný vrátane majetkových a dispozičných práv podľa vopred uzatvorenej licenčnej zmluvy).
Trieda výdavkov 02 - Dlhodobý hmotný majetok
Skupina výdavkov 021 - Stavby5
 stavebné práce, napr.:
- realizácia nových stavieb (napr. vybudovanie spevnených plôch, výstavba prevádzkovej budovy alebo skladov pre zložky
(vrátane nebezpečných) vytriedené z komunálneho odpadu (ďalej aj „KO“), oplotenie, vnútro areálové komunikácie,
osvetlenie, inžinierske siete a iné, ktoré tvoria súčasť zberného dvora alebo zariadenia na triedený zber KO;
- rekonštrukcia a modernizácia existujúcich stavieb (napr. takých, ktoré tvoria súčasť existujúcich zberných dvorov alebo
zariadení na triedený zber KO za účelom zvýšenia kapacity pre triedenie KO);
- vybudovanie, resp. rekonštrukcia prístupovej komunikácie6 k zbernému dvoru alebo zariadeniu na triedený zber KO;
- vybudovanie, resp. rekonštrukcia prípojok inžinierskych sietí výlučne pre zberný dvor alebo zariadenie na triedený zber;
- prístavby, nadstavby a stavebné úpravy;
- demolácia realizovaná v nevyhnutnom rozsahu a priamej väzbe na projekt (celkové alebo čiastočné odstránenie existujúcej
stavby);
- nevyhnutné zariadenie staveniska7;
 nákup stavieb, napr.:
- nákup budov, objektov alebo ich častí vrátane takých, ktoré sú určené na likvidáciu (napr. v súvislosti s výstavbou iných
nevyhnutných stavebných objektov), v rámci ktorých má byť projekt realizovaný, vo výške maximálne 10 % celkových
oprávnených priamych výdavkov na projekt, vrátane výdavkov na nákup stavieb (pri dodržaní kumulatívneho percentuálneho
limitu na nákup nehnuteľností v rámci projektu);
 prípravná a projektová dokumentácia, napr.:
- vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane zmien, variantných riešení a doplnkov (pre územné rozhodnutie, stavebné
povolenie, realizačná dokumentácia, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, porealizačné geodetické zameranie);
- prieskumné práce (geologický prieskum, hydrotechnické posúdenie) potrebné na spracovanie projektu;
- zameriavacie práce (vytýčenie stavby, zameranie súčasného stavu stavby a iné);

4

5
6

7

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.
Všetky oprávnené výdavky uvedené v skupine výdavkov 021 - Stavby musia mať priamu väzbu na výstavbu nových alebo rekonštrukciu existujúcich
zariadení na triedený zber komunálnych odpadov.
Za prístupovú komunikáciu sa považuje taká komunikácia, ktorá svojim charakterom spĺňa definíciu účelovej komunikácie podľa § 22 zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Za prístupovú komunikáciu sa nepovažuje cesta III. a vyššej triedy, ani miestna
komunikácia.
V zmysle § 43i ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
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- manipulačné a prevádzkové poriadky stavieb, vrátane zmien;
 stavebný dozor (ak relevantné) do výšky stanovených percentuálnych limitov8.
Skupina výdavkov 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí9 a 10
 nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, vrátane prvého zaškolenia obsluhy
(ak relevantné), napr.:
- zberné nádoby (podľa § 81 ods. 5 zákona o odpadoch11), veľkokapacitné kontajnery na triedený zber zložiek KO;
- stroje pre nakladanie s KO, na ktoré je zameraný projekt;
- váha na váženie zložiek KO;
- drvič, štiepkovač, lis alebo iné zariadenie na mechanickú úpravu (zmenšenie objemu) zložiek KO (na ktoré je zameraný
projekt) pred ich zhodnotením;
- kamerový systém12;
- nákup výpočtovej techniky, vrátane príslušenstva, bezprostredne súvisiacej s triedeným zberom KO.
Skupina výdavkov 023 - Dopravné prostriedky
 nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov a traktorov
s príslušenstvom, napr.:
- nákladné vozidlá, traktory, vlečky a ťahače určené na zvoz KO, za nakladanie s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch
obec, a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch;
- zberové vozidlá určené na zber a zvoz KO uvedeného vo výzve (napr. špeciálne zberové vozidlo pre zvoz biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu).
Skupina výdavkov 027 - Pozemky
 nákup pozemkov, na ktorých má byť projekt realizovaný, vo výške maximálne 10 % celkových oprávnených priamych
výdavkov na projekt, vrátane výdavkov na nákup pozemkov (pri dodržaní kumulatívneho percentuálneho limitu na nákup
nehnuteľností v rámci projektu). V prípade zanedbaných plôch a plôch, ktoré sa v minulosti používali na priemyselné účely
a ktorých súčasťou sú budovy, sa limit zvyšuje na 15 %.
Trieda výdavkov 11 - Zásoby13
Skupina výdavkov 112 - Zásoby14
 nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, vrátane prvého zaškolenia obsluhy
(ak relevantné) pre zabezpečenie triedeného zberu KO, na ktorý je zameraný projekt;
 nákup výpočtovej techniky, vrátane príslušenstva.

8
9

10
11
12
13

14

Limity pre tento oprávnený výdavok sú uvedené v Príručke k oprávnenosti výdavkov.
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.
Projekty zamerané výlučne na nákup hnuteľných vecí, ktoré samostatne neprispievajú k zvýšeniu kapacity triedeného zberu KO, nespĺňajú podmienku
poskytnutia príspevku týkajúcu sa oprávnenosti aktivít realizácie projektu.
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).
Oprávnený je nákup kamerového systému za účelom monitorovania výlučne areálu zberného dvora alebo zariadenia na triedený zber KO, ktorý bude
umiestnený v rámci novovybudovaného, resp. rekonštruovaného existujúceho zberného dvora alebo zariadenia na triedený zber KO.
V rámci tejto triedy výdavkov sa zaraďujú hnuteľné veci s dobou použiteľnosti najviac jeden rok bez ohľadu na obstarávaciu cenu. V danej triede sa vykazuje
aj hmotný majetok, ktorý nie je definovaný ako dlhodobý hmotný majetok (trieda výdavkov 02), pričom účtovná jednotka (t. j. žiadateľ/prijímateľ) postupuje
v súlade so svojou internou smernicou k postupom účtovania. Všetky oprávnené výdavky zaradené do predmetnej triedy výdavkov musia spĺňať kritériá
nákupu krátkodobého hmotného majetku z bežných výdavkov.
Predmetná skupina výdavkov je oprávnená výlučne v prípade žiadateľa, ktorým je obec alebo združenie obcí, t. j. v prípade projektov, ktoré nepodliehajú
schéme štátnej pomoci.
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Trieda výdavkov 51 - Služby
Skupina výdavkov 518 - Ostatné služby15 a 15
 vypracovanie znaleckého posudku16 na určenie hodnoty stavby/pozemku, na ktorom má byť projekt realizovaný;
 výroba a osadenie dočasného (veľkoplošného) pútača a stálej tabule alebo plagátu17 (nepriame výdavky)18 do výšky
stanovených finančných limitov8;
 publikovanie článkov o projekte17 (nepriame výdavky) do výšky stanoveného finančného limitu8;
 služby súvisiace s riadením projektu - externé19 (nepriame výdavky), poskytované v rámci pracovnej pozície Projektový
manažér - externý, do výšky stanoveného finančného limitu8;
 nákup nehmotného majetku (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.
Trieda výdavkov 52 - Osobné výdavky
Skupina výdavkov 521 - Mzdové výdavky14 a 20
 mzda, resp. odmena21 za prácu bezprostredne súvisiacu s riadením projektu - interné19 (nepriame výdavky), vykonanú
v rámci pracovnej pozície Projektový manažér - interný22, do výšky stanoveného finančného limitu8.
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 % 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 vopred predvídať) 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 vymedzené vo vyššie uvedenom Zozname oprávnených výdavkov.

15
16
17

18

19

20

21

22

Všetky typy (a príklady) oprávnených výdavkov, uvedené v skupine výdavkov 518 - Ostatné služby, sú zabezpečované dodávateľsky/externe, a to v súlade
so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Znalecký posudok musí byť vyhotovený znalcom z príslušného odboru, ktorý je zapísaný v zozname znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.
Výdavky, 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.
Pre všetky nepriame výdavky platí, že súhrnne nesmú prekročiť stanovený percentuálny limit pre nepriame výdavky, t. j. max. 3 % celkových oprávnených
priamych výdavkov na projekt pri investičných projektoch (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).
Zahŕňa finančné riadenie projektu, monitorovanie projektu (sledovanie čiastkových a celkových výsledkov projektu), administráciu zmien v projekte, resp.
v Zmluve o poskytnutí NFP, zabezpečenie pre projekt relevantných nástrojov v oblasti informovania, komunikácie a viditeľnosti, činnosti podporného
charakteru súvisiace s realizáciou verejných obstarávaní/obstarávaní pre účely projektu a pod.
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). V prípade zamestnávateľov, na ktorých nemôže byť vyhlásený konkurz podľa osobitného predpisu (napr. štát,
štátna rozpočtová organizácia, obec, vyšší územný celok alebo iná osoba, za ktorej všetky záväzky zodpovedá alebo ručí štát) nevstupuje garančné poistenie
do celkovej ceny práce.
Na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru v zmysle ustanovení §§ 223 až 228a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení
neskorších predpisov, t. j. dohody o vykonaní práce, ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom; dohody o pracovnej činnosti, resp. dohody o brigádnickej
práci študentov, ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce.
Kombinácia interného a externého riadenia projektu nie je, v rámci jedného a toho istého projektu, prípustná. Oprávnená pracovná pozícia v oblasti riadenia
projektu je preto buď Projektový manažér - interný alebo Projektový manažér - externý.
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Zoznam neoprávnených výdavkov
 typy výdavkov, ktoré sa v súlade s Číselníkom oprávnených výdavkov zaraďujú do skupín výdavkov iných, ako sú skupiny
výdavkov uvedené v Zozname oprávnených výdavkov vyššie;
 nákup zberných nádob, zberových vozidiel, či iných strojov určených pre triedený zber zložiek KO, na ktoré sa vzťahuje
rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný
odpad od prevádzkovateľa kuchyne (§ 83 zákona o odpadoch);
 výstavba alebo rekonštrukcia stojísk na umiestnenie zberných nádob triedeného zberu KO;
 nákup zberových vozidiel a iných dopravných prostriedkov na zmesový KO;
 nákup drviča drobného stavebného odpadu;
 nákup drviča kuchynského odpadu, inštalovaného vo výlevke;
 nákup zariadení na recykláciu odpadov (napr. kompostáreň biologicky rozložiteľného KO);
 nákup hyginezátora na biologicky rozložiteľný odpad;
 nákup záhradného kompostéra;
 nákup elektrického kompostéra na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne;
 nákup dotrieďovacích liniek na všetky druhy odpadov;
 výstavba alebo rekonštrukcia dotrieďovacích hál pre všetky druhy KO;
 nákup záhradného náradia, krovinorezov, fúrikov a pod., ktoré neprispievajú k triedenému zberu KO;
 nákup alebo modernizácia kamerového systému, ktorý nie je umiestnený v rámci novovybudovaného, resp.
rekonštruovaného existujúceho zberného dvora alebo zariadenia na triedený zber KO;
 pravidelné obnovovacie investície zamerané na modernizáciu existujúcej a funkčnej technológie;
 nákup osobných vozidiel;
 povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie dopravných prostriedkov nadobudnutých v súvislosti s realizáciou projektu;
 nákup alebo nájom telekomunikačnej techniky (napr. mobilné telefóny a pod.);
 nákup kancelárskeho materiálu a pod.;
 spotreba energie (skupina výdavkov 502) a ostatných neskladovateľných dodávok (skupina výdavkov 503);
 cestovné náhrady (tuzemské/zahraničné);
 nájom nehnuteľností (pozemkov a stavieb);
 nájom strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia;
 výdavky, ktoré vznikli pred predložením ŽoNFP (napr. výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu, nákup nehnuteľností
a pod.)23;
 mzda, resp. odmena za vykonanú prácu bezprostredne súvisiacu s realizáciou hlavnej aktivity projektu (priame výdavky);
 výdavky (priame i nepriame) vymedzené v Zozname oprávnených výdavkov v skupine výdavkov 112 - Zásoby, 518 - Ostatné
služby a 521 - Mzdové výdavky, a to v prípade projektov podliehajúcich schéme štátnej pomoci;
 riadenie projektu (interné alebo externé) v prípade projektov podliehajúcich schéme štátnej pomoci24;
 výroba a osadenie dočasného (veľkoplošného) pútača a stálej tabule alebo plagátu v prípade projektov podliehajúcich
schéme štátnej pomoci25;
 odborný autorský dohľad;
 technický dozor;
 správne poplatky26, miestne poplatky a pod.;
 akékoľvek prevádzkové výdavky vrátane nákupu jednorazových vreciek na triedený zber odpadu (napr. jednorazových
23
24
25
26

Nevzťahuje sa na žiadateľa, ktorým je obec alebo združenie obcí, t. j. projekty, ktoré nepodliehajú schéme štátnej pomoci.
Uvedené nezbavuje žiadateľa/prijímateľa povinnosti zabezpečiť riadenie projektu (nepriame výdavky), ktoré zahŕňa činnosti uvedené v poznámke pod čiarou
č. 14.
Uvedené nezbavuje žiadateľa/prijímateľa povinnosti zabezpečiť pre projekt relevantné informačné nástroje (nepriame výdavky), na ktoré odkazuje poznámka
pod čiarou č. 12.
Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
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kompostovateľných vreciek na kuchynský odpad z domácností);
 výdavky, ktoré nie sú priamo spojené s pomocou pre miestne infraštruktúry v oblasti nakladania s KO, a to v prípade projektov
podliehajúcich schéme štátnej pomoci.
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Oprávnená aktivita: 2. Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych
odpadov
Zoznam oprávnených výdavkov
Trieda výdavkov 01 - Dlhodobý nehmotný majetok4
Skupina výdavkov 013 - Softvér
 nákup softvéru (ak je zakúpený samostatne, tzn. že nie je súčasťou dodávky hardvéru a jeho ocenenia), vrátane výdavkov
na nákup licencií súvisiacich s používaním tohto softvéru.
Skupina výdavkov 014 - Oceniteľné práva
 nákup licencií (výhradných, aj nevýhradných; nejedná sa však o licencie súvisiace s používaním softvéru zaradeného
do skupiny výdavkov 013 - Softvér, ale o nadobudnutie softvéru vyrobeného na mieru, ktorý je objednávateľovi/prijímateľovi
dodaný vrátane majetkových a dispozičných práv podľa vopred uzatvorenej licenčnej zmluvy).
Trieda výdavkov 02 - Dlhodobý hmotný majetok
Skupina výdavkov 021 - Stavby27
 stavebné práce, napr.:
- realizácia nových stavieb (napr. vybudovanie spevnených plôch, výstavba prevádzkovej budovy alebo skladov, oplotenie,
vnútro areálové komunikácie, osvetlenie, inžinierske siete a iné, ktoré tvoria súčasť zariadenia na mechanicko-biologickú
úpravu zmesových KO);
- vybudovanie, resp. rekonštrukcia prístupovej komunikácie6 k zariadeniu na mechanicko-biologickú úpravu zmesových KO;
- vybudovanie, resp. rekonštrukcia prípojok inžinierskych sietí výlučne pre zariadenie na mechanicko-biologickú úpravu
zmesových KO;
- prístavby, nadstavby a stavebné úpravy;
- demolácia realizovaná v nevyhnutnom rozsahu a priamej väzbe na projekt (celkové alebo čiastočné odstránenie existujúcej
stavby);
- nevyhnutné zariadenie staveniska7;
 nákup stavieb, napr.:
- nákup budov, objektov alebo ich častí vrátane takých, ktoré sú určené na likvidáciu (napr. v súvislosti s výstavbou iných
nevyhnutných stavebných objektov), v rámci ktorých má byť projekt realizovaný, vo výške maximálne 10 % celkových
oprávnených priamych výdavkov na projekt, vrátane výdavkov na nákup stavieb (pri dodržaní kumulatívneho percentuálneho
limitu na nákup nehnuteľností v rámci projektu);
 prípravná a projektová dokumentácia, napr.:
- vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane zmien, variantných riešení a doplnkov (pre územné rozhodnutie, stavebné
povolenie, realizačná dokumentácia, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, porealizačné geodetické zameranie);
- prieskumné práce (geologický prieskum, hydrotechnické posúdenie) potrebné na spracovanie projektu;
- zameriavacie práce (vytýčenie stavby, zameranie súčasného stavu stavby a iné);
- manipulačné a prevádzkové poriadky stavieb, vrátane zmien;
 stavebný dozor (ak relevantné) do výšky stanovených percentuálnych limitov8.
Skupina výdavkov 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí9 a 28

27
28

Všetky oprávnené výdavky uvedené v skupine výdavkov 021 - Stavby musia mať priamu väzbu na výstavbu nových zariadení na mechanicko-biologickú
úpravu zmesového KO.
Projekty zamerané výlučne na nákup hnuteľných vecí, ktoré samostatne neprispievajú k zvýšeniu kapacity pre mechanicko-biologickú úpravu zmesového
KO, nespĺňajú podmienku poskytnutia príspevku týkajúcu sa oprávnenosti aktivít realizácie projektu.
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 nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, vrátane prvého zaškolenia obsluhy
(ak relevantné), napr.:
- váha na váženie zmesového KO;
- stroje a zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu zmesových KO, ktorých výsledným produktom je výlučne upravený,
resp. biologicky stabilizovaný KO;
- manipulačná technika na nakladanie so zmesovým KO v areáli zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu zmesového KO;
- veľkokapacitné nádoby na dočasné umiestnenie zmesového KO v areáli zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu KO;
- nákup výpočtovej techniky, vrátane príslušenstva, bezprostredne súvisiacej s mechanicko-biologickou úpravou zmesových
KO.
Skupina výdavkov 027 - Pozemky
 nákup pozemkov, na ktorých má byť projekt realizovaný, vo výške maximálne 10 % celkových oprávnených priamych
výdavkov na projekt, vrátane výdavkov na nákup pozemkov (pri dodržaní kumulatívneho percentuálneho limitu na nákup
nehnuteľností v rámci projektu). V prípade zanedbaných plôch a plôch, ktoré sa v minulosti používali na priemyselné účely
a ktorých súčasťou sú budovy, sa limit zvyšuje na 15 %.
Trieda výdavkov 11 - Zásoby13
Skupina výdavkov 112 - Zásoby14
 nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, vrátane prvého zaškolenia obsluhy
(ak relevantné);
 nákup výpočtovej techniky, vrátane príslušenstva.
Trieda výdavkov 51 - Služby
Skupina výdavkov 518 - Ostatné služby14 a 15
 výroba a osadenie dočasného (veľkoplošného) pútača a stálej tabule alebo plagátu17 (nepriame výdavky)18 do výšky
stanovených finančných limitov8;
 publikovanie článkov o projekte17 (nepriame výdavky) do výšky stanoveného finančného limitu8;
 služby súvisiace s riadením projektu - externé19 (nepriame výdavky), poskytované v rámci pracovnej pozície Projektový
manažér - externý, do výšky stanoveného finančného limitu8;
 nákup nehmotného majetku (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.
Trieda výdavkov 52 - Osobné výdavky
Skupina výdavkov 521 - Mzdové výdavky14 a 20
 mzda, resp. odmena21 za prácu bezprostredne súvisiacu s riadením projektu - interné19 (nepriame výdavky), vykonanú
v rámci pracovnej pozície Projektový manažér - interný22, do výšky stanoveného finančného limitu8.
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 % 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 vopred predvídať) 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 vymedzené vo vyššie uvedenom Zozname oprávnených výdavkov.
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Zoznam neoprávnených výdavkov
 typy výdavkov, ktoré sa v súlade s Číselníkom oprávnených výdavkov zaraďujú do skupín výdavkov iných, ako sú skupiny
výdavkov uvedené v Zozname oprávnených výdavkov vyššie;
 výstavba alebo rekonštrukcia stojísk na umiestnenie zberných nádob triedeného zberu KO;
 nákup zberných nádob na zmesový KO (výnimku tvoria veľkokapacitné nádoby na dočasné umiestnenie zmesového KO
v areáli zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu KO);
 nákup dopravných prostriedkov, vrátane zberových vozidiel a iných dopravných prostriedkov na zmesový KO;
 nákup zberných nádob, zberových vozidiel či iných strojov určených pre triedený zber zložiek KO a na biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne (§ 83 zákona o odpadoch);
 nákup zariadení na recykláciu odpadov;
 nákup dotrieďovacích liniek na tie prúdy odpadov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov v zmysle zákona
o odpadoch;
 nákup alebo modernizácia kamerového systému;
 pravidelné obnovovacie investície zamerané na modernizáciu existujúcej a funkčnej technológie;
 nákup alebo nájom telekomunikačnej techniky (napr. mobilné telefóny a pod.);
 nákup kancelárskeho materiálu a pod.;
 spotreba energie (skupina výdavkov 502) a ostatných neskladovateľných dodávok (skupina výdavkov 503);
 cestovné náhrady (tuzemské/zahraničné);
 nájom nehnuteľností (pozemkov a stavieb);
 nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia;
 výdavky, ktoré vznikli pred predložením ŽoNFP (napr. výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu, nákup nehnuteľností
a pod.)23;
 mzda, resp. odmena za prácu súvisiacu s realizáciou hlavnej aktivity projektu;
 výdavky (priame i nepriame) vymedzené v Zozname oprávnených výdavkov v skupine výdavkov 112 - Zásoby, 518 - Ostatné
služby a 521 - Mzdové výdavky, a to v prípade projektov podliehajúcich schéme štátnej pomoci;
 riadenie projektu (interné alebo externé) v prípade projektov podliehajúcich schéme štátnej pomoci24;
 výroba a osadenie dočasného (veľkoplošného) pútača a stálej tabule alebo plagátu v prípade projektov podliehajúcich
schéme štátnej pomoci25;
 odborný autorský dohľad;
 technický dozor;
 správne poplatky2626, miestne poplatky a pod.;
 výdavky, ktoré nie sú priamo spojené s pomocou pre miestne infraštruktúry v oblasti nakladania s KO, a to v prípade projektov
podliehajúcich schéme štátnej pomoci.
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Oprávnená aktivita: 3. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
Zoznam oprávnených výdavkov
Trieda výdavkov 01 - Dlhodobý nehmotný majetok4
Skupina výdavkov 013 - Softvér
 nákup softvéru (ak je zakúpený samostatne, tzn. že nie je súčasťou dodávky hardvéru a jeho ocenenia), vrátane výdavkov
na nákup licencií súvisiacich s používaním tohto softvéru.
Skupina výdavkov 014 - Oceniteľné práva
 nákup licencií (výhradných, aj nevýhradných; nejedná sa však o licencie súvisiace s používaním softvéru zaradeného
do skupiny výdavkov 013 - Softvér, ale o nadobudnutie softvéru vyrobeného na mieru, ktorý je objednávateľovi/prijímateľovi
dodaný vrátane majetkových a dispozičných práv podľa vopred uzatvorenej licenčnej zmluvy).
Trieda výdavkov 02 - Dlhodobý hmotný majetok
Skupina výdavkov 021 - Stavby29
 stavebné práce, napr.:
- realizácia nových stavieb (napr. vybudovanie spevnených plôch, výstavba prevádzkovej budovy alebo skladov, oplotenie,
vnútro areálové komunikácie, osvetlenie, inžinierske siete a iné, ktoré tvoria súčasť zariadenia na zhodnocovanie BRKO30;
výstavba malých kompostární v obciach31);
- rekonštrukcia a modernizácia stavieb (napr. takých, ktoré tvoria súčasť existujúcich zariadení na zhodnocovanie BRKO30
za účelom zvýšenia kapacity pre zhodnocovanie BRKO; rekonštrukcia existujúcich malých kompostární v obciach31
za účelom zvýšenia kapacity pre zhodnocovanie BRKO,
- vybudovanie, resp. rekonštrukcia prístupovej komunikácie6 k zariadeniu na zhodnocovanie BRKO;
- vybudovanie, resp. rekonštrukcia prípojok inžinierskych sietí výlučne pre zariadenie na zhodnocovanie BRKO;
- 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 likvidáciu (napr. v súvislosti s výstavbou iných
nevyhnutných stavebných objektov), v rámci ktorých má byť projekt realizovaný, vo výške maximálne 10 % celkových
oprávnených výdavkov na projekt, vrátane výdavkov na nákup stavieb (pri dodržaní kumulatívneho percentuálneho limitu
na nákup nehnuteľností v rámci projektu);
 prípravná a projektová dokumentácia32, napr.:
- dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, porealizačné geodetické zameranie;
- manipulačné a prevádzkové poriadky stavieb, vrátane zmien;
 stavebný dozor (ak relevantné) do výšky stanovených percentuálnych limitov8.
Skupina výdavkov 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí9 a 33
 nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, vrátane prvého zaškolenia obsluhy
(ak relevantné), napr.:
29
30
31
32
33

Všetky oprávnené výdavky uvedené v skupine výdavkov 021 - Stavby musia mať priamu väzbu na výstavbu nových alebo rekonštrukciu existujúcich
zariadení na zhodnocovanie BRKO alebo malých kompostární v obciach.
Okrem biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne (§ 83 zákona o odpadoch).
Určených výlučne na zelený odpad, ktorých ročná kapacita neprevyšuje 100t.
Oprávnené sú výlučne výdavky, ktoré vzniknú po predložení ŽoNFP.
Projekty zamerané výlučne na nákup hnuteľných vecí, ktoré samostatne neprispievajú k zvýšeniu kapacity pre zhodnocovanie BRKO, nespĺňajú podmienku
poskytnutia príspevku týkajúcu sa oprávnenosti aktivít realizácie projektu.
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- váha na váženie zložiek BRKO;
- drvič BRKO určený na mechanickú úpravu (zmenšenie objemu) BRKO pred jeho zhodnotením;
- hygienizačné jednotky pre kompostárne, alebo iné zariadenia na aeróbny alebo anaeróbny rozklad (na zhodnocovanie
BRKO30);
- mulčovače alebo kosačky so zberným košom;
- zberné nádoby na BRKO výlučne v prípade, ak v súčasnosti nie je dostatočne zabezpečený zber BRKO a uvedená
skutočnosť bude zo strany žiadateľa dostatočne preukázaná;
- veľkokapacitné kontajnery na dočasné uloženie BRKO a/alebo kompostu v areáli zariadenia na zhodnocovanie BRKO;
- nákup výpočtovej techniky, vrátane príslušenstva, bezprostredne súvisiacej so zhodnocovaním BRKO.
Skupina výdavkov 023 - Dopravné prostriedky
 nákup traktorov (ak je k nim v rámci projektu nakupované aj príslušenstvo na manipuláciu s BRKO, ako napr. nakladač,
vidly, hydraulická ruka, a pod.) ako zariadení, ktoré sú určené na nakladanie s BRKO v mieste jeho zhodnotenia a/alebo zvoz
BRKO;
- zberové vozidlá určené pre zvoz BRKO výlučne v prípade, ak v súčasnosti nie je dostatočne zabezpečený zvoz BRKO
a uvedená skutočnosť bude zo strany žiadateľa dostatočne preukázaná.
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). V prípade zanedbaných plôch a plôch, ktoré sa v minulosti používali na priemyselné účely a ktorých
súčasťou sú budovy, sa limit zvyšuje na 15 %.
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 % 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 vopred predvídať) 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 vymedzené vo vyššie uvedenom Zozname oprávnených výdavkov.

Zoznam neoprávnených výdavkov
 nákup zberných nádob, zberových vozidiel či iných strojov určených pre triedený zber zložiek KO, na ktoré sa vzťahuje
rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný
odpad od prevádzkovateľa kuchyne (§ 83 zákona o odpadoch);
 výstavba alebo rekonštrukcia stojísk na umiestnenie zberných nádob triedeného zberu KO;
 nákup zberných nádob na zmesový KO;
 nákup zberových vozidiel a iných dopravných prostriedkov na zmesový KO;
 nákup dotrieďovacích liniek na tie prúdy odpadov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov v zmysle zákona
o odpadoch;
 nákup zberných nádob na BRKO, ak je zber BRKO v súčasnosti dostatočne zabezpečený;
 nákup zberových vozidiel určených pre zvoz BRKO, ak je zvoz BRKO v súčasnosti dostatočne zabezpečený;
 nákup alebo modernizácia kamerového systému;
 pravidelné obnovovacie investície zamerané na modernizáciu existujúcej a funkčnej technológie;
 nákup osobných vozidiel;
 povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie dopravných prostriedkov nadobudnutých v súvislosti s realizáciou projektu;
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 nákup drviča kuchynského odpadu, inštalovaného vo výlevke;
 nákup záhradného kompostéra;
 nákup elektrického kompostéra na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne;
 nákup alebo nájom telekomunikačnej techniky (napr. mobilné telefóny a pod.);
 nákup kancelárskeho materiálu a pod.;
 spotreba energie (skupina výdavkov 502) a ostatných neskladovateľných dodávok (skupina výdavkov 503);
 cestovné náhrady (tuzemské/zahraničné);
 nájom nehnuteľností (pozemkov a stavieb);
 nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia;
 výdavky, ktoré vznikli pred predložením ŽoNFP (napr. výdavky na vybrané typy prípravnej a projektovej dokumentácie, nákup
nehnuteľností a pod.);
 mzda, resp. odmena za prácu súvisiacu s realizáciou hlavnej aktivity projektu;
 riadenie projektu (interné alebo externé)24;
 výroba a osadenie dočasného (veľkoplošného) pútača a stálej tabule alebo plagátu25;
 nákup nehmotného majetku (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;
 odborný autorský dohľad;
 technický dozor;
 správne poplatky26, miestne poplatky a pod.;
 výdavky, ktoré nie sú priamo spojené s pomocou pre miestne infraštruktúry v oblasti nakladania s KO, a to v prípade projektov
podliehajúcich schéme štátnej pomoci.
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