
OPERAČNÝ PROGRAM 

KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Aktuálne zmeny vo výzve č. 56 

zameranej na zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľných komunálnych odpadov

5. apríla 2022



Program

9:30 – 9:40  Privítanie účastníkov

9:40 – 9:45  Základné info. o zmenách vo výzvach v OH

9:45 – 10:50  Stručné informácie o 56. výzve 

9:50 – 10:00  Aktuálne zmeny

10:00 – 10:10  Najčastejšie nedostatky

10:10 – 11:00  Diskusia 



Plánované uzatváranie výziev

15. výzva – príprava na opätovné použitie a recyklácia nebezpečných

odpadov (OPKZP-PO1-SC111-2016-15)
Výzva sa uzavrie 2. mája 2022 (informácia zverejnená 29. marca 2022)

16. výzva – príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie nie

nebezepečných odpadov (OPKZP-PO1-SC111-2016-16)
Aktuálne hodnotiace kolo, končiace 30. júna 2022 bude posledným (informácia

zverejnená 29. marca 2022).

32. výzva – triedený zber KO, mechanicko-biologická úprava

zmesového KO a zhodnocovanie BRKO v NRO

(OPKZP-PO1-SC111-2017-32)
Aktuálne je v príprave usmernenie, predmetom ktorého bude (okrem iného) aj

zvýšenie alokácie o 1 mil. EUR a predĺženie aktuálne prebiehajúceho hodnotiaceho

kola (s aktuálnym termínom uzavretia 19. apríla 2022) do 31. mája 2022, pričom toto

hodnotiace kolo bude posledným.



Plánované uzatváranie výziev

56. výzva – zhodnocovanie BRKO (OPKZP-PO1-SC111-2019-56)
17. marca 2022 zverejnené usmernenie, zvýšená alokácia o 15. mil. EUR. Alokácia

sa v prípade potreby a dostupnosti disponibilných prostriedkov bude ďalej navyšovať.

58. výzva – mechanicko-biologická úprava zmesového KO

(OPKZP-PO1-SC111-2019-58)
Aktuálne je v príprave usmernenie, predmetom ktorého bude zmena vyhodnocovania

podmienky, že žiadateľ, ktorý je obcou, má schválený program rozvoja obce

a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade so zákonom o podpore

regionálneho rozvoja.

72. výzva – triedený zber KO (OPKZP-PO1-SC111-2021-72)
Aktuálne je v príprave usmernenie, predmetom ktorého bude zmena vyhodnocovania

podmienky, že žiadateľ, ktorý je obcou, má schválený program rozvoja obce

a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade so zákonom o podpore

regionálneho rozvoja. Zároveň sa zvýši alokácia výzvy o 20 mil. EUR, pričom

alokácia sa bude naďalej v prípade uvoľnenia disponibilných zdrojov zvyšovať.



Základné informácie o výzve

Oprávnená aktivita:

Zhodnocovanie BRKO (aeróbnym rozkladom)

• výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie

BRKO - kompostární alebo iných zariadení na zhodnocovanie BRKO aeróbnom

rozkladom vrátane zhodnocovania biologicky rozložiteľného kuchynského

odpadu z domácností

• iné hnuteľné veci potrebné pre prevádzku zariadenia na zhodnocovanie BRKO

a/alebo zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností.

Príspevok na obstaranie iných hnuteľných vecí je možné poskytnúť len za

podmienky, že predmetom projektu bude aj výstavba, resp. obstaranie nových

alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie BRKO aeróbnym

rozkladom.



Základné informácie o výzve

Neoprávnená aktivita:

V rámci výzvy nie sú oprávnené projekty zamerané na:

• výstavbu malých kompostární ,

• výstavbu alebo rekonštrukciu zariadení na zhodnocovanie BRKO anaeróbnym

rozkladom – napr. zariadení na produkciu bioplynu (bioplynových staníc),

• výstavbu alebo rekonštrukciu zariadení na zhodnocovanie reštauračných odpadov

od prevádzkovateľa kuchyne.



Základné informácie o výzve

Upozornenia:

• nákup záhradných kompostérov na biologicky rozložiteľný komunálny odpad

nie je oprávnený;

• nákup hnedých nádob určených na zber biologicky rozložiteľného

komunálneho odpadu zo zelene nie je oprávnený;

• nákup hnedých nádob na triedený zber biologicky rozložiteľných kuchynských

odpadov z domácností je oprávnený v prípade, ak v súčasnosti nie je

zabezpečený zber tohto odpadu a uvedená skutočnosť bude zo strany

žiadateľa dostatočne preukázaná. Uvedená nádoba musí byť určená výlučne

na zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností;

• projekt, ktorý bude obsahovať len rozšírenie existujúcej kompostárne

o manipulačné plochy, vybudovanie osvetlenia, oplotenia a elektrické prípojky,

nie je možné považovať za oprávnený, keďže jeho výsledkom nie je zvýšenie

kapacity na zhodnocovanie BRKO.



Základné informácie o výzve

Oprávnení žiadatelia:

1. obce

2. príspevkové alebo rozpočtové organizácia obce

3. právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného

zákonníka (ktoré sú v 100 % vlastníctve obce/obcí), oprávnené na

nakladanie s odpadom,

4. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti

tvorby a ochrany životného prostredia, ktorá je v 100% vlastníctve obcí;

5. združenia právnických osôb, ktorých členmi sú výlučne obce, resp.

subjekty v 100% vlastníctve obcí.



Základné informácie o výzve

Uzávierky najbližších hodnotiacich kôl:

• 2. máj 2022

• 30. jún 2022

• 31. august 2022

Alokácia finančných prostriedkov:

Celková alokácia výzvy: 45,5 mil. EUR (zvýšenie o 15 mil. EUR)

Aktuálne disponibilná alokácia výzvy: cca 18,9 mil. EUR



Základné informácie o výzve

• Všetky projekty podliehajú podmienkam schémy štátnej pomoci pomoci

na miestne infraštruktúry v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi

pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení dodatku č. 1

• Výška oprávnených výdavkov sa upravuje prostredníctvom miery

finančnej medzery – povinná finančná analýza

• Stimulačný účinok - práce na projekte nesmú začať pred predložením

ŽoNFP (sem nespadá nákup pozemkov, začiatie verejných obstarávaní

a iné prípravné práce) – odložiť účinnosť zmlúv po predložení ŽoNFP

• Oprávnené sú len výdavky, ktoré vznikli po predložení ŽoNFP

• Výdavky na podporné aktivity nie sú oprávnené

• Intenzita pomoci 95 % pre všetkých žiadateľov

https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2016/03/Schema-SP-pre-miestne-infrastruktury-v-zneni-D1.pdf


Zmeny v predkladaní ŽoNFP

Žiadateľ predkladá formulár ŽoNFP a všetky prílohy prostredníctvom

ITMS2014+ (ak nie je možné z technických príčin predložiť prílohu ŽoNFP

cez ITMS2014+, je možné ju predložiť listinne) a zároveň predkladá formulár

ŽoNFP (po jeho odoslaní spolu s prílohami prostredníctvom ITMS2014+)

prostredníctvom e-schránky.

Formulár ŽoNFP je možné do e-schránky odoslať cez www.slovensko.sk

alebo priamo z prostredia ITMS2014+

Formulár ŽoNFP je potrebné autorizovať kvalifikovaným elektronickým

podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym

certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou.

V prípade, ak je ŽoNFP podpísaná inou osobou ako štatutárnym orgánom

žiadateľa, je potrebné predložiť splnomocnenie pre dotknutú osobu.

Pre doručenie ŽoNFP včas je rozhodujúci dátum odoslania formulára

ŽoNFP do e-schránky RO.

http://www.slovensko.sk/


Zmeny podmienok vo výzve

 Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči

žiadateľovi

V prípade, že žiadateľ zložil zábezpeku podľa Exekučného poriadku na

výšku vymáhaného nároku, táto suma (doložená Upovedomením

o odklade exekúcie) sa nepočíta ako vymáhaný nárok pre účely tejto

podmienky, a teda nevstupuje do limitu (1 % žiadateľom požadovanej

výšky NFP) akceptovateľnej výšky exekúciou vymáhaného nároku

vrátane trov konania.

 Zmena uplatniteľnej verzie príručky k oprávnenosti

výdavkov (2.7)



Zmeny podmienok vo výzve

 Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov

Doplnený opis všetkých hodnotiacich kritérií vrátane spôsobu hodnotenia

za účelom „samohodnotenia“ žiadateľom a zmena vyhodnocovania

ŽoNFP vo vzťahu k Atlasu rómskych komunít

Žiadatelia môžu získať v tomto hodnotiacom kritériu:

• 3 body aj v prípade, že miesto realizácie projektu, ani žiadna z obcí

tvoriacich záujmové územie nie je zaradená v aktuálnom Atlase

rómskych komunít a

• 6 bodov v prípade, ak miesto realizácie projektu, resp. aspoň jedna

z obcí v záujmovom území je zaradená v aktuálnom Atlase rómskych

komunít.



Vypustenie vybraných podmienok:

 Podmienka nebyť dlžníkom na daniach, vedených miestne

príslušným daňovým úradom

 Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom

poistení

 Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení

 Časová oprávnenosť realizácie projektu

 Maximálna a minimálna výška príspevku

 Podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska definovania

merateľných ukazovateľov projektu



Odporúčania pre skvalitnenie prípravy 
žiadostí o poskytnutie NFP 

v rámci schvaľovacieho procesu:

Administratívne overenie 

Odborné hodnotenie

(najčastejšie nedostatky identifikované v konaní o žiadosti o NFP)



Administratívne overovanie
nedostatky v ŽoNFP

Žiadosti o NFP sú podané v rôznom štádiu rozpracovanosti

• predloženie len formuláru ŽoNFP bez príloh

• potrebné podávať ŽoNFP na RO, až keď obsahuje všetky relevantné

dokumenty na overenie PPP



Administratívne overovanie
nedostatky v ŽoNFP

Podmienka povolenia na realizáciu aktivít projektu

• Stavebné povolenie, resp. iný dokument povoľujúci stavbu nie je vydaný na

celý rozsah ŽoNFP (všetky stavebné objekty podľa rozpočtu stavby podľa výkazu

výmer – aj prípojky, spevnené plochy a pod.)

• Vyjadrenia príslušných orgánov v rámci podmienok, uvedených v rámci

stavebného povolenia - potrebný aj iný povoľujúci dokument (napr. vodoprávne

povolenie v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (Vodný zákon) a podobne.) –

potrebné riešiť ešte pred predložením ŽoNFP na RO

• Platnosť predložených dokumentov - s predstihom požiadať príslušný stavebný úrad

o predĺženie platnosti

• POZOR! predĺženie lehoty na dokončenie stavby nie je možné považovať za

predĺženie platnosti stavebného povolenia.



Administratívne overovanie
nedostatky v ŽoNFP

Podmienka povolenia na realizáciu aktivít projektu

• Musí byť povolený celý územný rozsah žiadosti o NFP podľa projektovej dokumentácie. 
Súlad nehnuteľností uvedených v Technickej správe / Výkresovej časti PD so stavebným 
povolením - v príslušnom povolení musia byť uvedené všetky parcelné čísla stavebných 
pozemkov, na ktorých sa stavba povoľuje. 

• Údaje o nehnuteľnostiach, na ktorých má byť projekt realizovaný musia byť vo všetkých 
relevantných častiach ŽoNFP vo vzájomnom súlade (napr. PD, Stavebné povolenia, EIA, 
NATURA. atď.).



ODBORNÉ HODNOTENIE                 
základná informácia

Hodnotiace kritéria a spôsob aplikácie hodnotiacich kritérií obsahuje 

Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok

v podmienke poskytnutia príspevku s názvom:

Podmienky splnenia kritérií pre výber projektov 

v rámci kategórie podmienok poskytnutia príspevku: 

KRITÉRIÁ PRE VÝBER PROJEKTOV



ODBORNÉ HODNOTENIE                 
nedostatky v ŽoNFP 

Súlad projektu s intervenčnou stratégiou OP KŽP 

predstavuje vylučujúce hodnotiace kritérium 1.1

• Projekt nie je v súlade s očakávanými výsledkami - projekt neprispieva k zvýšeniu 
kapacity v oblasti, na ktorú je zameraný,

• Projekt nie je v súlade so špecifickým cieľom 1.1.1 OP KŽP - projekt nie je v súlade 
so zameraním na niektorú z oprávnených aktivít (15. a 16. výzva) resp. oprávnenej 
aktivity (58. výzva) uvedených v rámci podmienky oprávnenosti aktivít, 

• Projekt neprispieva k plneniu cieľov vyplývajúcich z aktuálneho Programu 
odpadového hospodárstva SR vo väzbe na merateľné ukazovatele projektu a 
požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov EÚ vo vzťahu k jednotlivým prúdom 
odpadov (15. a 16. výzva). 



ODBORNÉ HODNOTENIE ŽoNFP 

Účelnosť a vecná oprávnenosť výdavkov projektu 

predstavuje vylučujúce kritérium 4.1

• Projekt nesplní hodnotiace kritérium, ak 25 % a viac hodnoty celkových

oprávnených výdavkov zahrnutých žiadateľom do ŽoNFP je vecne neoprávnených

a/alebo neúčelných vzhľadom k stanoveným cieľom

a očakávaným výstupom projektu.

 Zoznam vecne oprávnených a neoprávnených výdavkov definuje príloha

č. 4 výzvy - Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov.

 Dôsledné a podrobné zdôvodnenie nevyhnutnosti a účelu každého

výdavku projektu (Príloha ŽoNFP - Podporná dokumentácia

k oprávnenosti výdavkov príp. formulár ŽoNFP tab. č. 7.2).



ODBORNÉ HODNOTENIE                 
nedostatky v ŽoNFP

Pre vyhodnotenie bodovaných kritérií projektu sú potrebné aj nasledovné 

informácie, ktoré vyplývajú z inštrukcií pre žiadateľa uvedené vo vzorovom 

formulári ŽoNFP:

 Vo vzťahu k predkladanému projektu popísať východiskovú situáciu – identifikácia

potrieb, existujúce technické zázemie žiadateľa, nadviazanie projektu na iné

zrealizované aktivity a existujúcu environmentálnu infraštruktúru, produkcia

odpadov a podobné informácie (inštrukcia je uvedená vo vzorom formulári ŽoNFP

tab. č. 7.1).

 Dôsledné vecné zdôvodnenie stanovenia cieľových hodnôt merateľných

ukazovateľov projektu (formulár ŽoNFP tab. č. 7.2).

 Kapacita na administratívne riadenie projektu (podrobná inštrukcia je uvedená vo

vzorom formulári ŽoNFP tab. č. 7.4).



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ

Sekcia environmentálnych programov a projektov MŽP SR

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia


