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Často kladené otázky k výzve s kódom 

OPKZP-PO2-SC211-2020-62  

v znení Usmernenia č. 1 

 

Oprávnenosť žiadateľa 
 

1. Je oprávneným žiadateľom samostatná fyzická osoba? 

 

Samostatná fyzická osoba nie je oprávneným žiadateľom v rámci 62. výzvy, nakoľko v zmysle 

podmienky poskytnutia príspevku č. 1 sú v rámci 62. výzvy oprávnenými žiadateľmi 

nasledujúce subjekty: 

1. Subjekty verejnej správy: 

a) ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej 

správy), 

b) štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie, 

c) ostatné subjekty verejnej správy, 

d) obce a vyššie územné celky, 

e) rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším 

územným celkom, 

f) združenia s výlučnou účasťou obcí, ktoré vznikli na základe zákona č. 369/1990 zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 20b až § 20f) alebo na základe 

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (§ 20f až 

§21). V Registri organizácií vedenom Štatistickým registrom Slovenskej republiky 

musia mať takéto združenia zároveň v rámci druhu vlastníctva evidované „Vlastníctvo 

územnej samosprávy“. 

2. Združenia právnických osôb, 

3. Združenia fyzických osôb a združenia fyzických a právnických osôb, 

4. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby vrátane cirkví 

a náboženských spoločností 

 

2. Je oprávneným žiadateľom v rámci danej výzvy verejná vysoká škola? 

Verejné vysoké školy, ktoré sú zapísané a zaradené v registri organizácií vedenom 

Štatistickým úradom Slovenskej republiky vo verejnej správe a v zmysle oprávnených 

žiadateľov v rámci predmetnej výzvy na predkladanie ŽoNFP patria medzi ostatné subjekty 

verejnej správy a teda sú oprávneným žiadateľom v rámci výzvy. 

3. Je oprávneným žiadateľom v rámci danej výzvy aj mestská časť Petržalka alebo musí 

byť žiadateľom samotné mesto Bratislava? 

V súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č. 1 výzvy  „Právna forma“  sú oprávnenými 

žiadateľmi aj obce v rámci, ktorých sú oprávnené aj mestské časti Bratislavy v zmysle Zákona 

č. 369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady zo 6. septembra 1990 o obecnom zriadení v 
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znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z, ktorým 

sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy. 

Oprávnenosť aktivít/výdavkov projektu 

 

4. V nadväznosti na  realizáciu opatrení týkajúcich sa budovania intenzívnych a 
extenzívnych vegetačných striech, je možné považovať za oprávnené výdavky na 
úpravu strechy v súvislosti so zabezpečením zavlažovania na streche podľa návrhu 
projektanta? 
 

Spolu s vytvorením intenzívnej vegetačnej strechy je potrebné zabezpečiť vhodný 

prístup na strechu (napr. únikové schodisko), kvôli zabezpečeniu starostlivosti o zeleň, 

aby zrealizovaný projekt bol udržateľný, a v niektorých prípadoch zabezpečiť aj 

bezpečnostnú ochranu napr. pred pádom zo strechy počas údržby (napr. ohradenie 

strechy, alebo iné podobné opatrenie). Sú tieto výdavky oprávnené?  

 

Zároveň je možné považovať za oprávnené výdavky aj výdavky na zateplenie strechy ? 

Medzi oprávnené výdavky v zmysle prílohy č. 4 výzvy - Osobitné podmienky poskytnutia 

príspevku (ďalej len „príloha č. 4 výzvy“) sú v rámci skupiny výdavkov 021 - Stavby 

zahrnuté o. i. výdavky  súvisiace s realizáciou zelenej/vegetačnej strechy (vrátane napr. 

vybudovania prístupu na strechu a ohradenia strechy za účelom dodržiavania 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci počas zabezpečovania starostlivosti o zeleň a 

údržby zelenej/vegetačnej strechy, stavebných výdavkov na rekonštrukciu strechy za 

účelom realizácie zelenej/vegetačnej strechy, ako napr. stavebné výdavky vyplývajúce zo 

statického posudku alebo výdavky na zateplenie strechy) alebo iného vodozádržného 

opatrenia na streche budovy.  

Výdavky projektu na inštaláciu zavlažovania z dôvodu polievania vegetácie v období 

sucha sú oprávnené v prípade, že budú mať priamu väzbu na realizáciu vodozádržného 

opatrenia - vegetačnej strechy, vrátane jej udržateľnosti. Oprávnené teda budú iba tie 

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

 

5.  Kam zaradiť výdavky na stavebný dozor v rámci Podrobného rozpočtu projektu 62. 
výzvy?  
 
Stavebný dozor patrí do skupiny výdavkov 021 - Stavby a je oprávnený do výšky 
stanovených percentuálnych limitov, ktoré sú uvedené v platnej verzii Príručky k 
oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP. Ak relevantné, 
žiadateľ uvedie výdavky na stavebný dozor v prílohe č. 6 ŽoNFP - Podporná 
dokumentácia k oprávnenosti výdavkov, v hárku Podrobný rozpočet projektu, v rámci 
hlavnej aktivity projektu.  

6. Je v rámci výzvy oprávnené opatrenie zamerané na budovanie žľabov, ktoré odvedú 

zrážkovú vodu z urbanizovanej krajiny do vodného toku (rieky, potoka)? 

Cieľom predmetnej výzvy je realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne a/alebo 
v extraviláne obcí, ktoré zrážkovú vodu zachytia a udržia ju na mieste, kde spadla a tak 
prispejú k zmierneniu negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ktoré sa v urbanizovanej 
krajine prejavujú vo forme sucha a letných horúčav.  V zmysle podmienok výzvy nie je 
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teda možné podporiť opatrenia, ktoré zachytávajú vodu z vodného toku a/alebo ktoré 
zrážkovú vodu odvádzajú do vodného toku. Z tohto dôvodu nie je možné takéto 
opatrenie v rámci danej výzvy podporiť. 

 

7. Je v rámci výzvy oprávnené budovanie obecných rigolov za účelom odvodnenia cesty? 

 

V zmysle Zoznamu neoprávnených výdavkov prílohy č. 4 výzvy budovanie rigolov, 

záchytných priekop alebo iných objektov (slúžiacich na odvodnenie cestného telesa), ako 

súčasti pozemnej komunikácie podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, nie je možné podporiť. 

V zmysle cestného zákona sú povinní pozemné komunikácie udržiavať v stave 

zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené, vlastníci a správcovia pozemných 

komunikácií. 

 

8. Je možné vybudovať systém na zadržiavanie vody aj na existujúcom malom 

vyvierajúcom prameni podzemnej vody, ktorý sa v obci nachádza? 

 

Cieľom predmetnej výzvy je realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne a/alebo 

v extraviláne obcí, ktoré zrážkovú vodu zachytia a udržia ju na mieste, kde spadla a tak 

prispejú k zmierneniu negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ktoré sa v urbanizovanej 

krajine prejavujú vo forme sucha a letných horúčav. V rámci výzvy je teda možné 

podporiť iba také opatrenia, ktoré súvisia so zachytávaním zrážkovej vody, nie so 

zadržiavaním podzemnej vody. 

 

9.  Je oprávnené budovanie nových parkovacích plôch? 

V úvode si dovoľujeme uviesť, že predmetom podpory v rámci danej výzvy sú 

vodozádržné opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu s cieľom zmiernenia 

negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ktoré sa v urbanizovanej krajine prejavujú vo forme 

sucha a letných horúčav. V súvislosti s týmto je podpora smerovaná do rekonštrukcie 

nepriepustných spevnených plôch existujúcich parkovísk za priepustné spevnené plochy, 

ktoré plnia vodozádržnú funkciu. Budovanie nových parkovísk s priepustným 

povrchom/priepustnou spevnenou plochou, vrátane ďalších výdavkov súvisiacich s 

odvodnením parkoviska (vpuste, kanalizačné prípojky, odlučovače ropných látok a pod.), 

patrí v zmysle Zoznamu neoprávnených výdavkov prílohy č. 4 výzvy medzi neoprávnené 

výdavky.  

10. Je možné obnoviť dažďové jazierko, revitalizovať vyschnutý trávnik a vysadiť stromy 

a kríky? 

V zmysle Zoznamu neoprávnených výdavkov prílohy č. 4 výzvy sa za neoprávnené 

výdavky považujú o. i. výdavky súvisiace s rekonštrukciou existujúcich vodozádržných 

opatrení, ako aj výmena, resp. náhrada menej priepustných povrchov (napr. revitalizácia 

vyschnutého trávnika) a samostatná výsadba drevín, ošetrenie a výrub existujúcich 

drevín (t. j. bez realizácie vodozádržných prvkov zelenej infraštruktúry).  

Nakoľko v minulosti slúžilo zberné jazierko, ako bioretenčný systém na zadržanie 

zrážkovej vody, nie je možné, v zmysle vyššie uvedeného, považovať výdavky na jeho 

rekonštrukciu/obnovu za oprávnené.  
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Oprávnené územie realizácie aktivít projektu 
 
11. Sú oprávnenými žiadateľmi aj mestá, ktorých projekty sú realizované na území v rámci 

udržateľného mestského rozvoja (UMR)? 

 

Oprávnené nie sú projekty zamerané na realizáciu vodozádržných prvkov, ktoré sú 

realizované na území v rámci udržateľného mestského rozvoja (UMR) s výnimkou 

mestskej funkčnej oblasti na území Bratislavského kraja, to znamená, že nebudú 

podporené mestské oblasti uvedené v prílohe 1 Príručky pre žiadateľa o nenávratný 

finančný príspevok v rámci 62. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP 

s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 (ďalej len „Príručka pre žiadateľa“), ktoré sú 

podporené prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu. 

12. Je možné projekt realizovať na pozemku, ktorý sa nachádza v extraviláne obce?  

Predmetom podpory sú vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, pričom pod 
urbanizovanou krajinou sa rozumie zastavané územie v intraviláne a/alebo extraviláne 
obce. Za urbanizovanú krajinu sa naopak nepovažujú doteraz nezastavané plochy určené 
na výstavbu až v budúcnosti, rozptýlené osady, samoty a iné plochy umiestnené mimo 
súvisle zastavaného územia. 

 

 

Štátna pomoc 

 

13. Mesto plánuje vybudovať zelenú strechu na budove mestskej plavárne, ktorej je mesto 

vlastníkom. Je možné takýto projekt podporiť? 

 

V zmysle podmienky poskytnutia príspevku č. 13 „výzva je zameraná na podporu aktivít 

na nehnuteľnostiach, ktorých využitie nepredstavuje hospodársku činnosť“. Za 

hospodársku činnosť sa považuje každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a služieb 

na trhu. Služby poskytované plavárňou, pokiaľ sú určené širokej verejnosti za poplatok, 

sú považované za hospodársku činnosť. Z otázky nie je úplne zrejmé, v akom pomere je 

budova využívaní na hospodárske a nehospodárske účely. Vo všeobecnosti je ale možné 

povedať, že pokiaľ je plaváreň využívaná na hospodársku činnosť aj nehospodársku 

činnosť, pričom využite plavárne na hospodársku činnosť je prevládajúce, tak opatrenia 

realizované na nej budú oprávnené len v tej miere, v akej je využívaná na 

nehospodársku činnosť.  

 

14. Mesto plánuje vybudovať zelenú strechu na budove obecného úradu s celkovou 

plochou 400 m2, ktorej je mesto vlastníkom. Časť budovy však mesto prenajíma pošte 

(35 m2) a časť slúži trikrát do týždňa na predaj tovaru (40 m2). Je možné takýto projekt 

podporiť? 
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Výzva s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62  je zameraná na podporu aktivít na budovách, 

ktorých využitie nepredstavuje hospodársku činnosť. Ak by v budove dochádzalo k 

zmiešanému využitiu na hospodárske aj nehospodárske činnosti, nesmie podiel kapacity 

budovy vyčlenenej na hospodárske využitie presiahnuť 20 % z celkovej kapacity budovy 

(t. j. z celkovej podlahovej plochy priestorov budovy, v ktorých sa realizujú činnosti 

nehospodárskeho a hospodárskeho charakteru). Údaje o ploche priestorov využívaných 

na hospodársku činnosť sa posudzujú za obdobie posledných 12 kalendárnych mesiacov 

predchádzajúcich dňu predloženia ŽoNFP. Splnenie podmienky sa preukazuje v rámci 

ŽoNFP. 

Zároveň v prípade ak, sa v určitej časti budovy počas roka nevykonáva len hospodárska 

činnosť, resp. daná podlahová plocha nie je celoročne rezervovaná výlučne na 

hospodársku činnosť (teda je sčasti využiteľná aj na iné účely), zohľadní sa pri výpočte 

kapacity využívanej na účely hospodárskej činnosti okrem príslušnej plochy aj časový 

faktor. Žiadateľ teda vypočíta (a vo formulári ŽoNFP – časť „spôsob realizácie projektu“ 

uvedie výpočet) pomernú časť využitia priestorov na hospodársku činnosť z hľadiska 

využitia rozsahu podlahovej plochy i príslušnej časti ročného využitia budovy na 

hospodársku činnosť v pomere k celkovej ročnej kapacite (využiteľnosti) budovy. 

Príklad:  

Obec časť budovy svojho obecného úradu prenajíma pošte a časť ponúka podnikateľom 

trikrát do týždňa (od 10:00 – 14:00) na predaj tovarov občanom, keďže v obci nie je 

zriadená stála predajňa. Celková podlahová plocha budovy obecného úradu predstavuje 

400 m2, pošta využíva 35 m2 a na podnikateľské účely je ponúkaný priestor s výmerou 40 

m2, ktorý je inak príležitostne využívaný pre občanov na kultúrno-spoločenské účely. 

Úradné hodiny obecného úradu sú denne od 7:00 – 16:00. Prevádzkový čas pošty je 

totožný s úradnými hodinami obecného úradu. 

Celková využiteľná podlahová plocha budovy (400 m2), 9 hodín denne x 5 dní x 52 

týždňov= 2340 hod.  

Celková kapacita budovy využívaná na hospodársku činnosť:  

Pošta (35 m2), 9 hodín denne x 5 dní x 52 týždňov = 2340 hod.  

Predaj tovarov (40 m2), 4 hodiny denne x 3 dni x 52 týždňov = 624 hod.  

Spolu využitie na hospodárske účely: (35 m2 x 2340 hod.) + (40 m2 x 624 hod.)  

 

Pomer využitia plochy na hospodárske účely:   

Využitie budovy na hospodárske účely: Celková kapacita využitia budovy  

((35 m2 x 2340 hod.) + (40 m2 x 624 hod.)) / (400 m2 x 2340 hod.)  x 100 = (81 900 + 24 

960) : 936 000 x 100 = 0,1142 x 100 = 11,42 % 

Plocha využitia budovy na hospodárske účely neprekračuje 20 % celkovej kapacity 

budovy a predmetná podmienka výzvy je splnená. 

K zmene skutočností podľa predchádzajúceho odseku, v dôsledku ktorej by došlo k 

prekročeniu stanovenej hranice využitia budovy na hospodársku činnosť, nesmie dôjsť 
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počas realizácie projektu, ako ani v období udržateľnosti, t. j. 5 rokov po ukončení 

realizácie aktivít projektu.  

 

 

Verejné obstarávanie 
 

15. Je žiadateľ povinný mať najneskôr ku dňu doplnenia ŽoNFP v rámci administratívneho 

overovania vyhlásené verejné obstarávanie na nákup informačných tabúľ, ktorých 

nákup sa radí medzi podporné aktivity projektu? 

Žiadateľ nie je povinný mať vyhlásené verejné obstarávanie na nákup informačných 

tabúľ, ktoré patria pod podporné aktivity projektu, nakoľko podmienka poskytnutia 

príspevku č. 15 definuje oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu. Prijímateľ 

bude povinný najneskôr do 30 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP 

vyhlásiť VO, resp. začať iný spôsob obstarávania na výber dodávateľa na všetky zákazky 

projektu. V prípade, ak prijímateľ uvedenú povinnosť nesplní, SO túto skutočnosť môže 

považovať za podstatné porušenie zmluvy o NFP. Pre podporné aktivity projektu je 

postačujúce vyhlásenie verejného obstarávania počas implementácie projektu. 

16. V prípade, že jeden žiadateľ (napr. obec) predkladá tri projekty na viaceré vodozádržné 
opatrenia, je možné súťažiť oparenia pre každý projekt samostatne? 

 
V § 6 ods. 16 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“) je zakotvený 
zákaz tzv. „nedovoleného rozdelenia zákazky“. Verejný obstarávateľ teda nesmie umelo 
rozdeliť predmet zákazky s cieľom vyhnúť sa prísnejšiemu postupu, resp. vyhnúť sa 
režimu zákona o VO. Vzhľadom na uvedené, ak existuje vecná, miestna a časová súvislosť 
(obstarávanie v jednom kalendárnom roku) medzi uvedenými tromi projektami, 
odporúčame verejnému obstarávateľovi vyhlásiť na realizáciu vodozádržných opatrení  
jedno verejné obstarávanie, ktoré však môže verejný obstarávateľ vnútorne rozčleniť na 
časti. 

 

Vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov 
 

17. Je potrebné preukázať vlastnícke právo (resp. správu) aj k budovám, z ktorých striech 

bude iba zvádzaná voda, ale na ktorých nebude realizovaný projekt, v zmysle znenia 

prílohy č. 4 ŽoNFP?  

 

V zmysle prílohy č. 2 výzvy „Príručka pre žiadateľa“, v rámci kapitoly 3.1 Špecifikácia 

povinných príloh formulára ŽoNFP, časť Príloha č. 4 Dokumenty preukazujúce 

vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov je uvedené, že „žiadatelia sú povinní 

preukázať výlučné vlastnícke právo/správu žiadateľa k budovám, na ktorých bude 

realizovaný projekt, pričom uvedené podmienka sa nevzťahuje  na preukázanie 

výlučného vlastníctva k budovám, z ktorých je voda v rámci vodozádržného opatrenia 

odvádzaná“. To znamená, že: 
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- v prípade, ak bude voda zvádzaná z budovy, ktorej vlastníkom je žiadateľ (v zmysle vyššie 
uvedenej skutočnosti žiadateľ nemusí mať výlučné vlastnícke právo k tejto budove), RO 
pre OP KŽP overuje vlastnícke právo žiadateľa k budove, a to v nadväznosti na 
ustanovenia zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie 
administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) z informačného systému katastra 
nehnuteľností.  
 

- v prípade ak žiadateľ plánuje odviesť zrážkovú vodu z inej, ako vlastnej nehnuteľnosti, je 
potrebné predložiť súhlas vlastníka budovy, z ktorej je zvádzaná zrážková voda a zároveň 
je potrebné preukázať, že osoba, ktorá udelila súhlas, je vlastníkom budovy, z ktorej je 
zvádzaná zrážková voda alebo inou oprávnenou osobou na udelenie súhlasu. Uvedený 
súhlas musí byť udelený na celé obdobie udržateľnosti, t. j. 5 rokov od skončenia 
realizácie projektu za účelom naplnenia cieľov a merateľných ukazovateľov projektu. 
V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že všetky výdavky na vybudovanie zvodu 

a odvedenie zachytenia zrážkovej vody zo strechy budovy, ktorá nie je vlastníctve alebo 

v správe žiadateľa, sú považované za neoprávnené. 

Zároveň žiadateľ musí dbať na to, aby realizáciou projektu nedošlo k poskytnutiu 

nepriamej štátnej pomoci, a to tým, že na trhu budú nepriamo zvýhodnené niektoré 

hospodárske subjekty. 

 

 

Merateľné ukazovatele 

 

18. Ako sa určí počet vodozádržných opatrení v jednej ŽoNFP?  

 

Príloha č. 3 výzvy - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane 

ukazovateľov relevantných k horizontálnym princípom, definuje vodozádržné opatrenie 

ako opatrenie zabezpečujúce spomalenie alebo zabránenie odtoku zrážkových vôd. Za 

zrealizované vodozádržné opatrenie sa počíta každý technicky oddelený a funkčný typ 

opatrenia. Pokiaľ opatrenie zahŕňa viacero na sebe závislých prvkov opatrenia (napr. 

zberný systém pre zrážkové vody a systém pre ich zadržanie alebo vsakovanie), počíta sa 

to ako jedno opatrenie.  

 

Podmienka zákazu predloženia ŽoNFP s rovnakým predmetom 

 

19. V súvislosti s podmienkou poskytnutia príspevku č. 22 – Podmienka zákazu predloženia 

ŽoNFP s rovnakým predmetom je možné, aby žiadateľ podal napríklad 4 ŽoNFP na 

realizáciu zelených striech na 4 rôznych budovách, alebo iba jednu ŽoNFP? 

Nakoľko ide o rôzny predmet projektu (realizácia vegetačnej strechy na štyroch rôznych 

budovách) nedochádza k porušeniu uvedenej podmienky, a teda je na samotnom 

žiadateľovi, či zahrnie všetky budovy, na ktorých sa bude realizovať vodozádržné 

opatrenie do jednej ŽoNFP alebo ich rozdelí do samostatných ŽoNFP. V prípade, ak 

žiadateľ zahrnie všetky budovy do jednej ŽoNFP, je potrebné nastaviť merateľný 

ukazovateľ „Počet realizovaných vodozádržných opatrení“ podľa počtu budov, na ktorých 
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sa bude realizovať zelená strecha, keďže každá budova predstavuje technicky oddelený a 

funkčný typ opatrenia. V tejto súvislosti je dôležité brať do úvahy aj skutočnosť, že v § 6 

ods. 16 zákona o VO je zakotvený zákaz tzv. „nedovoleného rozdelenia zákazky“.  

 

 


