Často kladené otázky
k výzve zameranej na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov
výzva s kódom OPKZP- PO1-SC111-2019-56
Oprávnenosť žiadateľa
1. Stanovuje výzva nejaký časový limit, do kedy musí byť združenie (žiadateľ) vo vzťahu k predloženiu
žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku založené?
Výzva pri definovaní oprávnených žiadateľov neobsahuje žiadne obmedzenia z hľadiska dĺžky ich
existencie, resp. pôsobenia. Oprávnenými sú teda aj novozaložené, resp. novovzniknuté subjekty (pri
splnení ostatných podmienok poskytnutia príspevku vyplývajúcich z výzvy).
Oprávnené aktivity a oprávnené výdavky
2. Je v rámci výzvy oprávnený nákup záhradných kompostérov na biologicky rozložiteľný komunálny
odpad?
Nákup (domácich, resp. záhradných) kompostérov nie je oprávnený v rámci tejto výzvy. 56. výzva je
zameraná na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (ďalej len „BRKO“), t.j.
výstavbu nových alebo rekonštrukciu existujúcich zariadení na zhodnocovanie BRKO, čím sa zvýši
kapacita na zhodnocovanie BRKO. Obstaranie kompostérov spadá pod aktivity predchádzania vzniku
BRKO, na podporu ktorých bola vyhlásená koncom mája v roku 2017 osobitná výzva s kódom OPKZPPO1-SC111-2017-23. Predmetná výzva bola z dôvodu prekročenia disponibilnej alokácie koncom
septembra 2017 uzavretá.
3. Je v rámci výzvy oprávnený nákup kontajnerov na separovaný zber BRKO?
V rámci prílohy č. 4 výzvy sú medzi príkladmi najčastejšie sa vyskytujúcich oprávnených výdavkov (v
skupine výdavkov 22 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí) uvedené aj: „zberné
nádoby na biologicky rozložiteľné kuchynské odpady z domácností výlučne v prípade, ak v súčasnosti
nie je zabezpečený zber tohto odpadu a uvedená skutočnosť bude zo strany žiadateľa dostatočne
preukázaná“. Zároveň je v Zozname neoprávnených výdavkov (v prílohe č. 4 výzvy) uvedený „nákup
zberných nádob, vriec, zberových vozidiel, či iných strojov určených pre triedený zber zložiek
komunálneho odpadu (ďalej len „KO“) okrem biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov
z domácností“. Nákup tzv. hnedých nádob na triedený zber BRKO teda v rámci 56. výzvy nie je
oprávnený, oprávnený je výlučne nákup zberových nádob na triedený zber biologicky rozložiteľných
kuchynských odpadov z domácností, a to v prípade, ak v súčasnosti nie je zabezpečený zber tohto
odpadu a uvedená skutočnosť bude zo strany žiadateľa dostatočne preukázaná.
4. Ako má žiadateľ (v prípade, že má záujem v rámci projektu nakúpiť zberné nádoby a/alebo zberové
vozidlo na triedený zber kuchynských odpadov) preukázať, že v súčasnosti nie je triedený zber
kuchynských odpadov zabezpečený?
Uvedenú skutočnosť, žiadateľ preukazuje stručnou analýzou vzniku a stavu nakladania s kuchynským
odpadom a to v žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“),
v časti „7.1. Popis východiskovej situácie“.

5. Je oprávneným projekt, ktorý bude obsahovať rozšírenie existujúcej kompostárne o manipulačné
plochy, vybudovanie osvetlenia, oplotenia a elektrické prípojky?
Výsledkom každého projektu podporeného v rámci tejto výzvy musí byť zvýšenie kapacity na
zhodnocovanie BRKO, preto v prípade, že bude predmetom projektu výlučne rozšírenie kompostárne
o manipulačné plochy, vybudovanie osvetlenia, oplotenia a elektrické prípojky, takýto projekt
nebude možné považovať za oprávnený, keďže neprispeje k zvýšeniu kapacity na zhodnocovanie
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
6. Obec má zámer vybudovať kompostáreň na zelený odpad, pochádzajúci z jeho územia (verejná
zeleň a odpad zo záhrad obyvateľov) a zároveň nakúpiť zberové nádoby a zberové vozidlo na
triedený zber a zvoz kuchynského odpadu, nakoľko v súčasnosti nie je zabezpečený zber tohoto
druhu odpadu. Tento odpad by však nekončil na novovybudovanej kompostárni, ale bol by
zhodnocovaný na inom mieste. Je možné zahrnúť výdavky na obstaranie kontajnerov a techniky
na kuchynský odpad do oprávnených výdavkov jedného projektu s budovaním kompostárne?
Základným cieľom výzvy je zvýšiť kapacitu na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov,
vrátane kuchynských odpadov z domácností. Účelom podpory nákupu zberných nádob na biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad z domácností (v prípade, že v súčasnosti zber tohto odpadu nie je
zabezpečený) je zabezpečenie zberu tohto druhu odpadu, ktorý má priamo prispieť k naplneniu
kapacity zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, ktoré je predmetom
projektu.
7. Oprávnenými výdavkami sú zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
z domácností a zberové vozidlá na zvoz kuchynského odpadu. Aké požiadavky, parametre musia
zberné nádoby spĺňať?
Výzva nedefinuje osobitné parametre pre zberné nádoby na kuchynský odpady. Zberné nádoby na
kuchynský odpad musia spĺňať minimálne požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov pre oblasť
odpadového hospodárstva, konkrétne z § 14 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, kde sú
definované požiadavky na triedený zber komunálnych odpadov.
Rovnako ako v prípade zberných nádob, nie sú vo výzve stanovené osobitné parametre pre zberové
vozidlá. Pri určovaní kritérií je potrebné vychádzať z konkrétnych potrieb príslušnej obce, resp. obcí,
t.j. hlavne predpokladaného objemu kuchynského odpadu, ktorého zber bude v dôsledku realizácie
projektu zabezpečovaný, rozsahu územia, na ktorom má byť triedený zber realizovaný a technického
zabezpečenia, ktorým žiadateľ (na účely projektu) disponuje. Z uvedeného vyplýva aj nevyhnutnosť
obstarania technického vybavenia za účelom dosiahnutia cieľov projektu. Žiadateľ odôvodňuje
nevyhnutnosť každého výdavku projektu vo formulári podrobného rozpočtu projektu v rámci Prílohy
č. 6 ŽoNFP.
8. Je oprávneným výdavkom Projektová dokumentácia?
Poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci tejto výzvy je poskytnutím štátnej pomoci
z Operačného programu Kvalita životného prostredia, a teda žiadateľ musí spĺňať zároveň podmienky
vyplývajúce zo schémy štátnej pomoci uplatňovanej v rámci výzvy. Pomoc môže byť poskytnutá len
v prípade, ak bude preukázaný jej stimulačný účinok. V nadväznosti na preukázanie stimulačného
účinku pomoci je preto nevyhnutné, okrem iného dbať na to, aby realizácia aktivít projektu začala po
predložení ŽoNFP. Oprávnenými sú výlučne výdavky, ktoré vzniknú po predložení ŽoNFP.
Z uvedeného vyplýva, že výdavky na projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, ktoré vznikli
pred predložením ŽoNFP, nie je možné považovať za oprávnený výdavok.
Výdavky na dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, porealizačné geodetické zameranie,
manipulačné a prevádzkové poriadky stavieb, vrátane zmien, ktoré vzniknú po predložení ŽoNFP,

patria v zmysle Prílohy výzvy č. 4 Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov medzi oprávnené
výdavky.
9. Podľa písm. a) podmienky oprávnenosti aktivít projektu (podmienka poskytnutia príspevku č. 13)
sa príspevok poskytuje na „výstavbu nových alebo rekonštrukciu existujúcich zariadení na
zhodnocovanie BRKO – kompostární alebo iných zariadení na zhodnocovanie BRKO aeróbnym
rozkladom vrátane zhodnocovania biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností“.
Znamená to, že kompostáreň musí zabezpečiť okrem zhodnocovania BRKO aj zhodnocovanie
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností ?
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností (ďalej len „kuchynský
odpad z domácností“) v zariadeniach na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov (ďalej len „BRKO“), na podporu výstavby a rekonštrukcie ktorých je vyhlásená táto výzva, je
možnosťou, nie podmienkou, t.j. oprávnený je aj projekt, výsledkom ktorého bude výstavba alebo
rekonštrukcia zariadenia na zhodnocovanie BRKO (ktorým sa dosiahne zvýšenie kapacity na
zhodnocovanie BRKO), avšak nebude zabezpečovať zhodnocovanie kuchynských odpadov
z domácností.
Vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov
10. Je potrebné, aby bol žiadateľ výlučným vlastníkom pozemkov, na ktorých budú v rámci projektu
realizované stavebné práce (výstavba alebo rozšírenie kompostárne)? V zmysle podmienky
poskytnutie príspevku č. 21 „veci, ktoré majú byť zhodnotené z NFP, musia byť vo výlučnom
vlastníctve žiadateľa“.
Pod zhodnotením sa má na mysli technické zhodnotenie majetku podľa § 29 zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Uvedená podmienka sa teda nevzťahuje na pozemky.
V prípade, že sú predmetom projektu stavebné práce, pri ktorých bolo v rámci povoľovacieho konania
overené aj vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom, na ktorých sa stavba realizuje,
je na účely preukázanie vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov postačujúci výstup z takéhoto
povoľovacieho konania (napr. stavebné povolenie v rámci stavebného konania).
Verejné obstarávanie
11. Je potrebné mať pred podaním ŽoNFP ukončené alebo začaté verejné obstarávanie?
Podmienka poskytnutia príspevku č. 26 Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu
stanovuje, že žiadateľ je povinný mať najneskôr ku dňu predloženia ŽoNFP vyhlásené verejné
obstarávanie na všetky zákazky hlavnej aktivity projektu. Výnimkou sú podlimitné zákazky, ktoré
budú realizované prostredníctvom elektronického trhoviska, zákazky s nízkymi hodnotami a zákazky,
ktoré podliehajú niektorej z výnimiek v zmysle § 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“)
vrátane zákaziek zadávaných vnútorným obstarávaním (tzv. in-house zákazky) a zákazky
horizontálnej spolupráce.
Prevádzkovanie predmetu projektu
12. Je v rámci výzvy možné prevádzkovanie majetku nadobudnutého z nenávratného finančného
príspevku prostredníctvom tretej osoby?
Výzva umožňuje, aby bol predmet projektu prevádzkovaný treťou osobou, teda nie priamo
žiadateľom, resp. prijímateľom. V prípade, že žiadateľ plánuje zabezpečiť prevádzkovanie predmetu
projektu prostredníctvom tretej osoby, mal by uvedené indikovať vo formulári ŽoNFP v tabuľke 7.4

Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa. Prijímateľ je v takom prípade, v súlade
s upozornením uvedeným v kapitole 5 Príručky pre žiadateľa povinný dodržať podmienky pre
prevádzkovanie predmetu projektu a predložiť návrh príslušnej zmluvy (na základe ktorej má tretí
subjekt prevádzkovať predmet projektu) na schválenie Slovenskej agentúre životného prostredia
(sprostredkovateľskému orgánu s ktorým po schválení ŽoNFP uzavrie zmluvu o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku), a to ešte pred okamihom odovzdania majetku nadobudnutého
z nenávratného finančného príspevku prevádzkovateľovi. Medzi základné podmienky pre
prevádzkovanie infraštruktúry patria:
1. výber prevádzkovateľa realizovaný na otvorenom transparentnom a nediskriminačnom
základe, pričom je potrebné riadne zohľadniť uplatniteľné pravidlá VO,
2. infraštruktúra sa sprístupní zainteresovaným používateľom (na účely zberu BRKO od
pôvodcov v projektom riešenom území, ako aj odber zhodnoteného BRKO fyzickými alebo
právnickými osobami oprávnenými na podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi) na
otvorenom, transparentnom a nediskriminačnom základe,
3. ceny účtované za používanie infraštruktúry (zainteresovaným používateľom) musia
zodpovedať trhovým cenám (poplatok za nakladanie s KO je stanovený príslušným všeobecne
záväzným nariadením obce/obcí na projektom riešenom území).
Podrobnejšie pravidlá súvisiace s prevádzkovaním majetku nadobudnutého z NFP sú uvedené
v aktuálne platnej Príručke pre prijímateľa, kde sú uvedené základné princípy týkajúce sa
prevádzkovania majetku nadobudnutého z NFP ako aj postupy pre výber prevádzkovateľa.
13. Je možné, aby kompostáreň, v prípade voľnej kapacity, bola využívaná aj komerčne a teda mala by
príjem aj od subjektov, z iného územia ako je územie žiadateľa?
Výzva je zameraná na zhodnocovanie BRKO. V prípade, že bude podporené zariadenie slúžiť výlučne
na zhodnocovanie BRKO, je možné v rámci predmetného zariadenia zhodnocovať aj BRKO, ktorého
pôvodcom sú subjekty mimo záujmového územia (definovaného v ŽoNFP). V tejto súvislosti je
potrebné pripomenúť skutočnosť, že príjmy plynúce od takýchto subjektov sú príjmami projektu
v zmysle podmienok výzvy a je potrebné ich zohľadniť v rámci finančnej analýzy pre účely vyčíslenia
miery finančnej medzery a správneho určenia výšky oprávnených výdavkov.
14. Je obec po vybudovaní kompostárne povinná evidovať množstvo vyzbieraného a zhodnoteného
BRKO?
V zmysle § 14 ods. (1) písm. b) zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov je držiteľ odpadu povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve
odpadov a o nakladaní s nimi.
15. Je možné vyzbieraný kuchynský odpad z domácností zhodnotiť v novovybudovanej alebo
rekonštruovanej kompostárni, ktorá bude predmetom projektu?
Áno primárnym účelom tejto výzvy je zvýšenie kapacity na zhodnocovanie BRKO. V prípade, že si
žiadateľ bude uplatňovať aj výdavky na zabezpečenie triedeného zberu kuchynských odpadov, je
nevyhnutné, aby bol tento odpad zhodnocovaný v zariadení na zhodnocovanie BRKO, ktoré je
predmetom projektu.

