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Často kladené otázky k výzve s kódom 
OPKZP-PO2-SC211-2021-67 

 

Oprávnenosť žiadateľa 
 

1. Je oprávneným žiadateľom občianske združenie? 

 

V zmysle podmienky poskytnutia príspevku č. 1 výzvy „Právna forma“ sú rámci 67. výzvy oprávnenými 

žiadateľmi aj združenia fyzických osôb zriadené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v 

znení neskorších predpisov, ktoré pôsobia v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia.   

 

2. Je oprávneným žiadateľom verejná vysoká škola, ak áno akým spôsobom preukazuje 

pôsobnosť v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia? 

 

V zmysle podmienky poskytnutia príspevku (ďalej len „PPP“) č. 1 výzvy „Právna forma“ sú rámci 67. 

výzvy oprávnenými žiadateľmi aj ostatné subjekty verejnej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a 

ochrany životného prostredia, medzi ktoré patrí aj verejná vysoká škola zriadená v zmysle zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.   

 

Pre preukázanie pôsobnosti v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia si dovoľujeme dať do 

pozornosti prílohu č. 2 výzvy „Príručku pre žiadateľa“, kde je v rámci kapitoly 3. 1 Špecifikácia povinných 

príloh formulára ŽoNFP uvedené, že žiadateľ, ktorým je verejná vysoká škola, predkladá k ŽoNFP aj 

dokument, ktorým preukáže pôsobnosť v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, v prípade ak 

uvedená skutočnosť nie je zrejmá z verejných registrov. Tu si dovoľujeme uviesť, že vysoká škola môže 

preukázať pôsobnosť v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia prostredníctvom študijného 

programu zameraného na oblasť životného prostredia.  

 

Žiadateľ zároveň popíše pôsobnosť v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a popis svojej 

vecnej príslušnosti v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia v tabuľke č. 7.1 formulára ŽoNFP. 

 

 

Oprávnenosť aktivít/výdavkov 
 

1. Je možné, aby len časť objektu/budovy slúžila, ako envirocentrum? 

V zmysle prílohy č. 2 výzvy „Príručky pre žiadateľa“ sa pod pojmom Environmentálne centrum rozumie 

„zriadený objekt“, v ktorom sa následne realizujú aktivity environmentálnej výchovy, 

environmentálneho vzdelávania a environmentálnej osvety určené širokej verejnosti, ktoré cielene 

prispievajú k zvyšovaniu environmentálneho povedomia, environmentálnej gramotnosti a 

uvedomelého proenvironmentálneho správania v oblasti adaptácie na zmenu klímy (príklady 

informačných aktivít sú uvedené vo výzve). V tejto súvislosti uvádzame, že pod pojmom „zriadený 

objekt“ sa rozumie celý objekt, resp. budova, ktorý bude slúžiť predovšetkým na environmentálne 

aktivity pre širokú verejnosť. To znamená, že nie je možné, aby iba časť budovy bola vyčlenená na 

environmentálne aktivity.  
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2. Môže byť budova environmentálneho centra polyfunkčná (t.j. budú sa v nej realizovať 

pravidelné kultúrne, rekreačné a športové aktivity)? 

 

Pod pojmom „zriadený objekt“ sa rozumie celý objekt resp. budova, ktorý bude slúžiť predovšetkým 

na environmentálne aktivity počas celej doby realizácie projektu, ako aj počas obdobia udržateľnosti 

projektu. To znamená, že nie je možné, aby v budove prebiehali pravidelné kultúrne, rekreačné 

a športové aktivity.  

3. Je možné rekonštruovať prístavbu, ktorá by bola environmentálnym centrom a zároveň 

na tejto prístavbe by sa realizovala zelená strecha?  

V prípade, ak uvedená prístavba bude budovou s vlastným súpisným číslom, zapísaná v liste vlastníctva, 

je možné takúto prístavbu považovať za environmentálne centrum, na ktorej je možné realizovať aj 

názorné ukážky v oblasti adaptácie na zmenu klímy, ako je napr. aj zelená strecha. 

4. Je možné realizovať nadstavbu, ktorá by bola v rámci budovy vyčlenená na 

environmentálne centrum, v ktorom by sa realizovali informačné aktivity?  

Pod pojmom „zriadený objekt“ sa rozumie celý objekt, resp. budova, ktorý bude slúžiť predovšetkým 

na environmentálne aktivity pre širokú verejnosť. To znamená, že nie je možné, aby iba časť budovy 

bola vyčlenená na environmentálne aktivity, a teda nadstavbu v tomto prípade nie je možné chápať 

ako environmentálne centrum v zmysle 67. výzvy.  

 

Ak bude nadstavba tvoriť súčasť budovy, ktorá bude celá slúžiť ako environmentálne centrum, za 

týchto podmienok je možné nadstavbu realizovať v zmysle podmienok 67. výzvy.  

5. Ak sa obec rozhodne pre  rekonštrukciu budovy na envirocentrum, ktorá je v súčasnosti 

v katastri zapísaná ako poľnohospodárska budova, bude potrebné ešte pred 

rekonštrukciou, resp. pred podaním ŽoNFP  zmeniť účel stavby?  

Vo výzve nie je stanovená podmienka, že stavba musí byť pri predložení ŽoNFP vedená na liste 

vlastníctva ako určitý druh stavby. Najneskôr do termínu ukončenia projektu bude však žiadateľ 

povinný zmeniť na liste vlastníctve druh stavby na kód 11 - Budova pre školstvo, na vzdelávanie 

a výskum. 

6. Je možné v rámci podaktivity 1 zriadiť environmentálne centrum formou vybudovaných 

kontajnerových systémov  - eventuálne aj s možnosťou presúvania sa v rámci SR? 

Podľa § 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 

znení neskorších predpisov, stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo 

stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu 

podkladu. Pevným spojením sa rozumie: 

a) spojenie pevným základom,   

b) upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu,  

c) ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe,  

d) pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia,  
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e) umiestnenie pod zemou.    

 

V tejto súvislosti uvádzame, že ak je kontajnerový systém pevne spojený so zemou jedným z vyššie 

uvedených spôsobov, je možné takýto systém považovať za stavbu, ktorá je oprávneným výdavkom 

v rámci skupiny výdavkov 021- stavby. V nadväznosti na uvedené považujeme kontajnerový systém, 

ako stavbu za možné environmentálne centrum, v ktorom budú realizované informačné aktivity 

v oblasti adaptácie na zmenu klímy. Ak by sa však kontajnerový systém považoval len za hnuteľný 

majetok (nespĺňal by definíciu stavby), v takom prípade nie je možné takýto zámer považovať za 

oprávnený, nakoľko 67. výzva považuje za environmentálne centrum zriadený objekt, za ktorý sa 

považuje budova, resp. stavba.  

 

V prípade, ak by bol kontajnerový systém na kolesách a predstavoval by určitý typ dopravného 

prostriedku, v takom prípade nie je možné zámer považovať za oprávnený, nakoľko v zmysle prílohy č. 

4 výzvy „osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov“ je nákup alebo nájom dopravných prostriedkov 

v rámci 67. výzvy zahrnutý do zoznamu neoprávnených výdavkov. 

 

7. Je oprávneným výdavkom aj úprava vonkajšieho areálu envirocentra (osvetlenie, 

vybudovanie/rekonštrukcia prístupových chodníkov, vybudovanie resp. prebudovanie 

parkoviska), ako aj osvetlenie názorných ukážok a prístupový chodník k názorným 

ukážkam ? 

V zmysle prílohy č. 4 výzvy „osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov“ sú oprávnené iba tie výdavky, 

ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu a dosiahnutie cieľov projektu. Všetky typy oprávnených výdavkov 

musia mať zároveň priamu väzbu na budovanie environmentálneho centra za účelom realizácie 

informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy. V tejto súvislosti považujeme výdavky na 

vybudovanie parkoviska, prístupovú komunikácia/chodník k envirocentru, ako aj k jednotlivým 

názorným ukážkam a osvetlenie prístupovej komunikácie, ako aj názorných ukážok za neoprávnené 

v rámci 67. výzvy, nakoľko tieto výdavky nie sú nevyhnutné pre realizáciu a dosiahnutie cieľov projektu.  

 

8. Je oprávneným výdavkom rekonštrukcia a zariadenie ubytovacej časti a stravovacieho 

zázemia v rámci envirocentra? 

 

V zmysle prílohy č. 4 výzvy „osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov“ sú všetky výdavky súvisiace 

s ubytovacím a stravovacím zázemím zaradené v zozname neoprávnených výdavkov. V prípade, že ich 

žiadateľ bude chcieť realizovať, je potrebné tieto výdavky odčleniť od oprávnených výdavkov na projekt 

a teda nezahrnúť ich do oprávnených výdavkov v rámci prílohy č. 4 ŽoNFP „Podporná dokumentácia 

k oprávnenosti výdavkov“. 

 

 

9. Je možné zrealizovať dažďovú záhradu, ako názornú ukážku opatrenia zameraného na 

zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy? 

Ak projektovým zámerom bude realizácia podaktivity 1 – zriadenie environmentálneho centra 

a následne realizácia podaktivity 2 - realizácia informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy, 

pričom súčasťou podaktivity 1 bude aj realizácia názornej ukážky opatrenia zameraného na zníženie 
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rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy (dažďová záhrada), považujeme uvedený zámer 

za oprávnený v zmysle 67. výzvy.  

 

Štátna pomoc 

 

1. Príjmy na prevádzku ekocentra budú z väčšej časti tvoriť členské príspevky, ale aby sme 

pokryli menšiu časť výdavkov, budeme musieť vyberať vstupné a stanoviť poplatok za 

envirovzdelávacie programy pre školy. V rámci stanovenej podmienky preto dodržíme 

podmienku, že počas životnosti investície nebude infraštruktúra generovať čistý príjem. 

Je v tomto zmysle prípustné pokryť časť výdavkov na prevádzku envirocentra zo 

vstupného a poplatkov za programy?   

 

V zmysle prílohy č. 2 výzvy „Príručku pre žiadateľa“, v rámci podmienky poskytnutia príspevku č. 12, je 

uvedené, že príspevok poskytovaný na oprávnené podaktivity tak, ako sú stanovené touto výzvou, nie 

je poskytovaním štátnej pomoci, a teda vo vzťahu k projektu sa neuplatňujú pravidlá štátnej pomoci 

v prípade ak: 

 

a) infraštruktúra envirocentra (všetky hnuteľné veci a nehnuteľnosti tvoriace envirocentrum) na 

vybudovanie, resp. obnovu ktorej je poskytovaný príspevok, bude využívaná výlučne, resp. 

takmer výlučne na nehospodársku činnosť, t. j. prípadné hospodárske využitie infraštruktúry 

envirocentra je čisto sprievodnou činnosťou, ktorá je priamo spojená s prevádzkou 

infraštruktúry a je pre ňu nevyhnutná alebo je neoddeliteľne spojená s jej hlavným 

nehospodárskym využitím. Za takýto by sa mal považovať prípad, keď hospodárske činnosti 

spotrebúvajú tie isté vstupy ako základné nehospodárske činnosti, napríklad materiál, 

vybavenie, prácu alebo fixný kapitál, t. j. napríklad príležitostný prenájom infraštruktúry na 

komerčné účely. Sprievodné hospodárske činnosti musia mať obmedzený rozsah, t. j. nesmú 

presiahnuť 20 % ročnej kapacity infraštruktúry. Žiadateľ v tabuľke 7.2 uvádza bližšie informácie 

o využití infraštruktúry na iné ako informačné aktivity poskytované na nehospodárskej báze, 

pričom vyčísli a predpokladaný rozsah využívania infraštruktúry na takéto účely a spôsob jeho 

výpočtu a sledovania podielu sprievodného využitia infraštruktúry na hospodárske účely.  

b) informačné aktivity (podporované v rámci podaktivity 2) budú mať nehospodársky charakter, 

t.j. prípadný príjem (ak žiadateľ plánuje spoplatniť účasť na informačných aktivitách) 

z informačných aktivít nebude pokrývať viac ako polovicu skutočných prevádzkových nákladov 

súvisiacich s informačnými aktivitami (informačné aktivity sa posudzujú ako celok, t.j. 

neposudzuje sa každá aktivita zvlášť). Do prevádzkových nákladov sa okrem tých, ktoré budú 

financované z nenávratného finančného príspevku (ako oprávnené výdavky projektu) 

započítavajú všetky ostatné prevádzkové náklady súvisiace s realizovaním informačných 

aktivít, ako napr. náklady na propagovanie informačnej aktivity, prevádzkové výdavky 

envirocentra tvoriaceho zázemie pre realizáciu informačnej aktivity (energie, upratovanie 

a pod.), ktoré nie sú financované z nenávratného finančného príspevku). Súčet výšky NFP na 

informačné aktivity spadajúce pod podaktivitu 2 a príjmu z poplatkov za účasť na informačných 

aktivitách neprekročí celkové prevádzkové náklady súvisiace s poskytovaním informačných 

aktivít spadajúcich pod podaktivitu 2. V zmysle odseku 34 Oznámenia o pojme štátna pomoc 
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ide v takom prípade o nehospodársku činnosť, keďže takéto peňažné príjmy nie sú považované 

za skutočnú odplatu za poskytované služby.  

 

V zmysle hore uvedeného písm. b  a v súvislosti s Vašou otázkou je teda možné pokryť časť 

prevádzkových nákladov z príjmu zo vstupného a poplatkov, avšak tento príjem nesmie pokrývať viac 

ako polovicu ročných prevádzkových nákladov súvisiacich s danou informačnou aktivitou. Zároveň je 

potrebné v časti 7.2 ŽoNFP  „Spôsob realizácie aktivít projektu“ uviesť presné informácie, akým 

spôsobom bude stanovený poplatok pre cieľovú skupinu. 

 

 

2. Môžeme poskytovať v envirocentre aj iné služby, ktoré nie sú prepojené s informačnými 

aktivitami v oblasti adaptácie na zmenu klímy? 

 

Sprievodné hospodárske činnosti musia mať obmedzený rozsah, t. j. nesmú presiahnuť 20 % ročnej 

kapacity infraštruktúry. Žiadateľ v tabuľke 7.2 uvádza bližšie informácie o využití infraštruktúry na iné 

ako informačné aktivity poskytované na nehospodárskej báze, pričom vyčísli predpokladaný rozsah 

využívania infraštruktúry na takéto účely a spôsob jeho výpočtu a sledovania podielu sprievodného 

využitia infraštruktúry na hospodárske účely.  

 

 

Vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov 
 

1. Je možné zriadiť envirocentrum v budove, ktorú máme v dlhodobom nájme? Ak áno, aké 

dokumenty je potrebné predložiť k preukázaniu majetkovo-právnych vzťahov?  

 

V zmysle prílohy č. 2 výzvy „Príručku pre žiadateľa“, v rámci kapitoly 3. 1 Špecifikácia povinných príloh 

formulára ŽoNFP, časť Príloha č. 7 ŽoNFP  je uvedené, že žiadateľ musí mať vysporiadané majetkovo-

právne vzťahy ku všetkým nehnuteľnostiam, na ktorých dochádza k realizácii projektu, t.j. na ktorých 

budú umiestnené nové stavby, resp. v ktorých budú využívané hnuteľné veci nadobudnuté v rámci 

projektu a nehnuteľnostiam, ktoré majú byť v rámci projektu zhodnotené. Nehnuteľnosti, ktoré majú 

byť v rámci projektu zhodnotené musia byť vo výlučnom vlastníctve žiadateľa alebo v správe žiadateľa 

alebo v dlhodobom nájme (minimálne na obdobie realizácie projektu a na obdobie minimálne 5 rokov 

po ukončení realizácie projektu). Žiadateľ v rámci v tabuľky 6A formulára ŽoNFP o. i. identifikuje 

nehnuteľnosti, na ktorých, resp. v ktorých bude projekt realizovaný, resp. ktoré budú v rámci projektu 

zhodnotené a zároveň predkladá doklady preukazujúce majetkovo-právne vysporiadanie vzťahov k 

týmto nehnuteľnostiam, t. j. v prípade nájmu žiadateľ predkladá: 

- sken nájomnej zmluvy minimálne na obdobie realizácie projektu a na obdobie minimálne 5 

rokov po ukončení realizácie projektu, ktorá nadobudne účinnosť najneskôr v deň začiatku 

realizácie aktivít projektu, ktoré sa týkajú predmetnej nehnuteľnosti. V prípade, ak dochádza 

k zhodnoteniu stavby vo vlastníctve tretej osoby a žiadateľ nepredložil osobitné dokumenty na 

preukázanie splnenia stanovených podmienok vo výzve, nájomná zmluva musí obsahovať 

nasledovné náležitosti:  

a) súhlas prenajímateľa s technickým zhodnotením prenajatej stavby,  
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b) dojednanie medzi nájomcom a prenajímateľom o tom, že odpisy technického 

zhodnotenia prenajatej budovy bude vykonávať nájomca,  

c) záväzok vlastníka stavby v prípade subjektu verejnej správy, že po ukončení doby 

nájmu zachová prevažne nehospodársky charakter využitia (hospodárske využitie 

nehnuteľnosti neprekročí 20% jej ročnej kapacity, pričom prenájom nehnuteľnosti 

tretej osobe za účelom jej využitia na nehospodárske činnosti sa nepovažuje za 

hospodársku činnosť) predmetu nájmu (t.j. prenajímanej stavby, ktorá sa v rámci 

dotknutého projektu zhodnotí), 

d) záväzok vlastníka stavby v prípade iného subjektu (ako subjekt verejnej správy), že po 

ukončení doby nájmu uhradí žiadateľovi zostatkovú hodnotu zhodnotenia stavby 

(rozdiel medzi výškou investičných výdavkov vynaložených žiadateľom na zhodnotenie 

prenajatej nehnuteľnosti a výškou odpisov od ukončenia investície do ukončenia doby 

nájmu) alebo zníži nájomné o zostatkovú hodnotu zhodnotenia, ak je ukončenie doby 

nájmu určené vopred.  

 

- sken výslovného písomného súhlasu prenajímateľa nehnuteľnosti s realizáciou žiadateľom 

predkladaného projektu minimálne po dobu realizácie projektu a doby jeho udržateľnosti v 

prípade, ak nie je výslovne súčasťou ustanovení nájomnej zmluvy alebo z ustanovení nájomnej 

zmluvy táto skutočnosť nevyplýva.  

 

 

 

 


