Často kladené otázky
k výzve zameranej na triedený zber komunálnych odpadov
výzva s kódom OPKZP- PO1-SC111-2021-72
Oprávnené aktivity a oprávnené výdavky
1. Je možné žiadať o nenávratný finančný príspevok len na nákup hnuteľných vecí (bez realizácie
stavebných prác)?
Za oprávnený je považovaný projekt (za predpokladu, že sú splnené aj ostatné podmienky
poskytnutia príspevku), ktorý prispeje k zvýšeniu kapacity pre triedený zber tých zložiek, resp. druhov
komunálnych odpadov (ďalej len „KO“), za ktorých zber a nakladanie s nimi je v súlade so zákonom
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o odpadoch“) zodpovedná obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný
odpad od prevádzkovateľa kuchyne (ďalej len „oprávnené KO“); oprávnené KO sú taxatívne
vymenované na str. 20 Príručky pre prijímateľa – príloha č. 2 výzvy).
Za oprávnený je teda možné považovať aj projekt, ktorý spĺňa ďalšie podmienky poskytnutia
príspevku a je zameraný:
a) výlučne na nákup hnuteľných vecí za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu oprávnených
KO (zberných nádob podľa § 81 ods. 5 zákona o odpadoch a/alebo veľkokapacitných
kontajnerov) alebo
b) na nákup hnuteľných vecí za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu oprávnených KO podľa
písm. a) a nákup ostatných hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu oprávnených KO,
napríklad zberových vozidiel a iných strojov pre zvoz a nakladanie s odpadmi a zariadení na
mechanickú úpravu (zmenšovanie objemu) vybraných vytriedených zložiek KO, napr. drvič
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (ďalej len „BKRO“), ktorých výstupom je
upravený odpad.
Projekty zamerané výlučne na nákup ostatných hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu
oprávnených KO (tzn. projekty, zamerané výlučne na nákup manipulačnej techniky, zariadení na
mechanickú úpravu odpadu, zvoz KO a pod.) neprispievajú k zvýšeniu kapacity pre triedený zber KO
a preto sú považované za neoprávnené.
2. Je v rámci výzvy oprávnený nákup traktora, nakladača, vlečky, štiepkovača, váhy?
Nákup traktora, vlečky, štiepkovača, váhy, nakladača, prípadne inej manipulačnej techniky je (tak ako
to vyplýva z odpovede na otázku č. 1) možné považovať za oprávnený v prípade, že:
1. projekt bude zameraný na zvýšenie kapacity pre triedený zber oprávnených KO
(prostredníctvom výstavby nových alebo rekonštrukcie existujúcich zariadení na zber odpadov,
resp. zberných dvorov a/alebo prostredníctvom obstarania zberných nádob a/alebo
veľkoobjemových kontajnerov) a
2. nakupovaná technika, t.j. hnuteľné veci na podporu triedeného zberu KO (traktor, nakladač
a pod.) bude určená na oprávnený/-é KO, na ktorý/-é je projekt zameraný a
3. žiadateľ preukáže nevyhnutnosť výdavku na dosiahnutie cieľov projektu (žiadateľ odôvodňuje
nevyhnutnosť každého výdavku v podrobnom rozpočte projektu, ktorý je súčasťou prílohy č. 5
žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“)).
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3. Je v rámci výzvy oprávnený nákup zberných nádob na triedené zložky odpadov spadajúcich pod
rozšírenú zodpovednosť výrobcov (plasty, sklo, papier) a ich následné umiestnenie do domácností?
Nie, v zmysle podmienky poskytnutia príspevku č. 10 Podmienka oprávnenosti aktivít projektu sa
príspevok poskytuje aj na nákup hnuteľných vecí za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu
komunálnych odpadov – zberné nádoby podľa § 81 ods. 5 zákona o odpadoch, veľkokapacitné
kontajnery pre odpady, za nakladanie s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec a na ktoré
sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne.
Zberné nádoby je možné (v rámci projektu) nakúpiť výlučne na oprávnené KO (pozri aj odpoveď na
otázku č. 1), pričom tieto je možno umiestniť do domácností, resp. na iné miesta mimo zberného
dvora alebo zariadenia na zber KO pri rešpektovaní tzv. donáškovej vzdialenosti na zber BRKO (pozri
aj odpoveď na otázku č. 11).
4. Je v rámci výzvy oprávnený nákup záhradných kompostérov na BRKO?
Nákup kompostovacích zásobníkov resp. domácich alebo záhradných kompostérov nie je v rámci
výzvy oprávnený.
5. Je oprávnená výstavba kompostárne?
Výzva nie je zameraná na zhodnocovanie BRKO, ale výlučne na triedený zber oprávnených KO (pozri
aj odpoveď na otázku č. 1), a teda výstavba kompostárne nie je v rámci tejto výzvy oprávnená.
Zhodnocovanie BRKO je podporované napríklad v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-561,
alebo výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-322 (aktivita č. 3 – Zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu), ktorá je určená pre najmenej rozvinuté okresy.
6. Je výstavba alebo rekonštrukcia stojísk na umiestnenie zberných nádob triedeného zberu KO
oprávneným výdavkom?
Výdavky na výstavbu alebo rekonštrukciu stojísk na umiestnenie zberných nádob triedeného zberu
komunálnych odpadov sú v zmysle prílohy 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov
považované za neoprávnené.
7. Je oprávneným výdavkom nákup, resp. výstavba polozapustených kontajnerov?
Výstavba stojiska pre polozapustené, resp. polopodzemné kontajnery je v zmysle prílohy č. 4 výzvy,
podobne ako výstavby stojiska pre voľne stojace zberné nádoby považovaná za neoprávnený
výdavok. Za oprávnený výdavok je možné považovať len obstaranie zbernej nádoby pre
polozapustené, resp. polopodzemné kontajnery, a to na tie druhy odpadov, na ktoré je zameraná
výzva (to znamená, že za neoprávnené sú považované výdavky na obstaranie zberných nádob na
triedený zber zložiek komunálnych odpadov - papier, plasty, sklo, kovové obaly ako aj výdavky na
obstaranie zberných nádob na zmesový komunálny odpad).
8. Je oprávneným výdavkom nákup hygienizátora na kuchynský odpad a drviča kuchynského odpadu?
V zmysle podmienky poskytnutia príspevku č. 10 Podmienka oprávnenosti aktivít projektu sa
príspevok poskytuje aj na nákup ostatných hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu
oprávnených KO, a to konkrétne na zberové vozidlá a iné stroje pre zvoz a nakladanie s odpadmi
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Výzva je dostupná na: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/56-vyzva-zamerana-na-zhodnocovanie-biologicky-rozlozitelnychkomunalnych-odpadov/.
Výzva je dostupná na: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/32-vyzva-zamerana-na-triedeny-zber-komunalnych-odpadovmechanicko-biologicka-uprava-zmesoveho-komunalneho-odpadu-a-zhodnocovanie-biologicky-rozlozitelnych-komunalnychodpadov-v-najmenej-rozvinutych/.
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(napr. nákladné vozidlá, traktory a vlečky, ťahače, pracovné stroje) a zariadenia na mechanickú
úpravu (zmenšovanie objemu) vybraných vytriedených zložiek KO (napr. drvič BKRO).
Hygienizátor pre kuchynský odpad nie je možné zaradiť medzi zariadenia na mechanickú úpravu
vytriedených zložiek KO (hygienizátor predstavuje zariadenie na termickú úpravu odpadov) a preto
sú výdavky na jeho nákup v zmysle súčasného nastavenia výzvy neoprávnené.
Drvič kuchynského odpadu patrí medzi zariadenia na mechanickú úpravu (zmenšovanie objemu)
vybraných vytriedených zložiek KO a preto je jeho nákup možné považovať za oprávnený, avšak len
v prípade, ak nebude slúžiť na drvenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
pochádzajúceho od prevádzkovateľov kuchyne a budú splnené podmienky uvedené v odpovedi
na otázku č. 2 vyššie.
9. Je oprávneným výdavkom projektová dokumentácia na stavebné povolenie zberného dvora?
V zmysle prílohy č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov je prípravná a projektová
dokumentácia oprávneným výdavkom. Tu je však potrebné upozorniť na ŽoNFP, ktoré spadajú pod
režim Schémy štátnej pomoci, pre ktoré platí, že za oprávnené sú považované len také výdavky, ktoré
vznikli po predložení ŽoNFP. Vzhľadom na uvedené pri ŽoNFP, ktoré spadajú pod režim Schémy
štátnej pomoci, nie je možné projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie zberného dvora
považovať za oprávnenú.
10. Sú oprávnené výdavky súvisiace s verejným obstarávaním?
V zmysle kapitoly 8 Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty Operačného
programu Kvalita životného prostredia vo verzii 2.6 (ďalej len „Príručka k oprávnenosti výdavkov“) sa
„výdavky spojené so zabezpečením VO/obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác
bezprostredne súvisiacich s projektom (bez ohľadu na to, či je VO/obstarávanie zabezpečené
vlastnými kapacitami žiadateľa/Prijímateľa, alebo dodávateľsky)“ považujú za neoprávnené.
11. Musia zberné nádoby na BKRO nakupované v rámci projektu spĺňať nejaké osobitné požiadavky?
Zberné nádoby na BRKO musia byť v súlade s požiadavkami uvedenými v § 14 ods. 11 vyhlášky MŽP
SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení
neskorších predpisov, ako je hnedá farba, štítok veľkosti 15 cm x 15 cm s nápisom „BIOLOGICKY
ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD“ alebo „BIOODPAD“ alebo „BIOLOGICKÝ ODPAD“.
Zároveň je potrebné pri obstarávaní takýchto zberných nádob reflektovať primeranú donáškovú
vzdialenosť v zmysle § 14 ods. 15 tejto vyhlášky s účinnosťou od 1. januára 2022, teda za primeranú
donáškovú vzdialenosť pre triedený zber BRKO sa považuje vzdialenosť 0 m od bydliska obyvateľa
v individuálnej bytovej výstavbe; ak to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu, najmä
v riedko osídlených oblastiach, za primeranú vzdialenosť sa považuje miesto zberu zmesového
odpadu. Za primeranú donáškovú vzdialenosť pre triedený zber BRKO v komplexnej bytovej výstavbe
sa považuje miesto zberu zmesového odpadu. Posúdenie spôsobu zberu zložiek komunálneho
odpadu, bude predmetom odborného hodnotenia.
12. Ak je predmetom projektu výstavba alebo rekonštrukcia zberného dvora, je možné v rámci
projektu vytvoriť priestor pre komunálne odpady vhodné na prípravu na opätovné použitie?
V zmysle § 82 ods. 3 písm. c) zákona o odpadoch „Prevádzkovateľ zberného dvora je povinný okrem
povinností podľa § 14 vyčleniť priestor pre komunálne odpady vhodné na prípravu na opätovné
použitie“. V prípade projektu, ktorý je zameraný na vybudovanie alebo rekonštrukciu zberného
dvora, je možné v rámci výzvy financovať aj priestor v rámci novovybudovaného, resp.
rekonštruovaného zberného dvora aj pre dočasné uloženie odpadov určených na prípravu na
opätovné použitie (z projektovej dokumentácie stavby príp. z formulára ŽoNFP musia byť zrejmé
rozmery takéhoto priestoru a popis jeho využita), avšak skladovací kontajner môže byť financovaný
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len v prípade, ak bude určený pre dočasné uloženie výlučne oprávnených KO (pozri bližšie odpoveď
na otázku č. 1) určených na prípravu na opätovné použitie.
Vzhľadom na to, že výzva nie je zameraná na prípravu na opätovné použitie odpadov, nie je možné
poskytnúť nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) na budovanie zariadení na prípravu na
opätovné použitie, resp. centier opätovného používania, kde sa bude výrobok alebo časť výrobku,
ktorý nie je odpadom pripravovať na opätovné použitie.
Merateľné ukazovatele
13. Ako sa určí zvýšená kapacita pri projekte, predmetom ktorého je rozšírenie zberného dvora
(stavebné práce na zväčšenie plochy a nákup veľkokapacitných kontajnerov) a v prípade, ak je
predmetom projektu len nákup zberných nádob a/alebo veľkokapacitných kontajnerov?
Hodnota merateľného ukazovateľa P0702 Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov sa
určuje na základe rozdielu množstva oprávnených KO (vytriedeného podľa posledného Ročného
výkazu o komunálnom odpade obce), na ktoré sa projekt zameriava a predpokladaného
vytriedeného množstva predmetných KO po realizácii projektu. Uvedený prepočet je súčasťou prílohy
č. 6 Technicko-environmentálne ukazovatele, ku ktorej žiadateľ predkladá aj ročné výkazy
o komunálnom odpade obce za posledné tri roky.
V prípade, že projekt je zameraný na širšie záujmové územie ako jedna obec, použijú sa údaje
všetkých obcí zaradených do záujmového územia a zároveň sa k Prílohe č. 6 Technickoenvironmentálne ukazovatele priložia ročné výkazy o komunálnom odpade obce za posledné tri roky
za všetky obce, ktoré tvoria záujmové územie.
Ak žiadateľ predloží ŽoNFP v I. hodnotiacom kole a obec nemá spracovaný ročný výkaz o komunálom
odpade za rok 2021, predkladá ročne výkazy o komunálnom odpade obce za roky 2020, 2019, 2018.
14. Po implementácii projektu bude akceptovaná nejaká odchýlka pri hodnotách merateľných
ukazovateľov?
Pri príprave ŽoNFP odporúčame, aby si žiadatelia stanovili cieľové hodnoty merateľných
ukazovateľov realisticky a aby boli dosiahnuteľné prostredníctvom realizácie navrhovaných aktivít
projektu, keďže uvedené je aj predmetom odborného hodnotenia.
V prípade, že hrozí nedosiahnutie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa projektu (ak zníženie
cieľovej hodnoty predstavuje viac ako 5 % oproti výške cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa
projektu, ktorá bola schválená v ŽoNFP) je možné uplatniť postup v zmysle čl. 6 ods. 6.6 zmluvy
o poskytnutí NFP, kde sú uvedené podmienky, za splnenia ktorých je prípustné znížiť cieľové hodnoty
merateľného ukazovateľa projektu.
V prípade, že žiadateľ neuplatní postup podľa predchádzajúcej vety, resp. sprostredkovateľský orgán
žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP neschváli, uplatní tzv. sankčný
mechanizmus, ktorý je bližšie popísaný v kapitole 4.7.2 Príručky pre prijímateľa.
Finančná analýza
15. V Príručke pre žiadateľa sa uvádza: "Žiadateľ (bez ohľadu na výšku oprávnených výdavkov) je
povinný za účelom posúdenia splnenia tejto PPP predložiť prílohu č. 12 ŽoNFP – Finančná analýza
projektu...". Po zadaní sumy celkových oprávnených výdavkov v hárku „Atribúty analýzy“ vo
formulári finančnej analýzy, formulár automaticky uvedie: "analýza sa nevypracováva". Ktorou
z inštrukcií sa má žiadateľ riadiť?
V danom prípade je potrebné postupovať v súlade s inštrukciou uvedenou priamo vo výzve, resp.
v Príručke pre žiadateľa. Formulár finančnej analýzy rovnako ako metodika pre vypracovanie
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finančnej analýzy vychádza zo všeobecných podmienok vyplývajúcich z príslušných nariadení EÚ,
pričom podmienky výzvy sú v tomto prípade prísnejšie a stanovené pre všetky projekty rovnako, t.j.
príloha č. 12 sa predkladá bez ohľadu na výšku výdavkov a skutočnosť, či spadajú pod pravidlá štátnej
pomoci (príslušnú schému štátnej pomoci) alebo nie.
Pre bližšie informácie týkajúce sa uplatniteľných častí (hárkov) záväzného formulára tabuľkovej časti
prílohy č. 12 ŽoNFP, ktoré je žiadateľ povinný vyplniť a predložiť, pozri otázku č. 17.
16. Je povinnosťou predkladať finančnú analýzu k projektu, ktorý nespadá pod schému štátnej pomoci,
vytvára príjmy iba po ukončení realizácie projektu a výška celkových oprávnených výdavkov pred
zohľadnením miery finančnej medzery je nižšia ako 1 mil. EUR? Je v takomto prípade potrebné
vyplniť všetky časti tabuľkovej časti formulára Finančná analýza? V zmysle Metodiky na
vypracovanie finančnej analýzy projektu aj v zmysle formuláru Finančná analýza – tabuľka, hárku
„Atribúty analýzy“ sa finančná analýza pri takomto projekte nevypracováva.
V zmysle inštrukcie k podmienke poskytnutia príspevku č. 20 - Podmienka, že výdavky projektu sú
oprávnené, uvedenej v kapitole 3 Príručky pre žiadateľa (príloha č. 2 výzvy) na str. 39 „Žiadateľ (bez
ohľadu na výšku oprávnených výdavkov) je povinný za účelom posúdenia splnenia tejto PPP predložiť
prílohu č. 12 ŽoNFP – Finančná analýza projektu, v rámci ktorej vyplní a predloží príslušné záväzné
formuláre podľa zvoleného spôsobu zohľadnenia čistých príjmov z celkových oprávnených výdavkov
(paušálnu sadzbu alebo Finančnú analýzu).“
V prípade, že sa žiadateľ rozhodne zohľadniť čisté príjmy aplikáciou paušálnej sadzby, v hárku
„Paušálne sadzby“ (záväzného formulára tabuľkovej časti finančnej analýzy) v bunke C2 vyberie
hodnotu „20 %“. V podrobnom rozpočte projektu (príloha č. 5 ŽoNFP) v takom prípade do bunky B15
vloží „80“, čím sa oprávnené výdavky znížia o hodnotu paušálnej sadzby, teda 20 %. Pre úplnosť
dopĺňame, že možnosť využitia paušálnej sadzby pre zohľadnenie čistých príjmov sa týka výlučne
projektov, ktoré nespadajú pod príslušnú schému štátnej pomoci, na ktorú sa dotknutá výzva
odkazuje.
V prípade, že sa žiadateľ rozhodne zohľadniť čisté príjmy na základe miery finančnej medzery
vyčíslenej finančnou analýzou, v bunke C2 hárku „Paušálne sadzby“ (záväzného formulára tabuľkovej
časti finančnej analýzy) vyberie možnosť „nie“ a vypĺňa všetky nasledujúce hárky finančnej analýzy
s výnimkou hárku s názvom „Monitoring“ a v rámci prílohy č. 12 predkladá okrem vyplneného
formulára tabuľkovej časti finančnej analýzy aj jej textovú časť. V podrobnom rozpočte projektu
(príloha č. 5 ŽoNFP) v takom prípade do bunky B15 vloží hodnotu miery finančnej medzery z bunky
B67 hárku „Peňažné toky“ (záväzného formulára tabuľkovej časti finančnej analýzy).
Podmienka, že žiadateľ má schválený program rozvoja obce a príslušnú územnoplánovaciu
dokumentáciu
17. Obec má pozastavené schvaľovanie programu rozvoja obce z dôvodu schvaľovania nadradeného
dokumentu (program rozvoja vyššieho územného celku). V nadväznosti na uvedené obecné
zastupiteľstvo obce prijalo uznesenie, ktorým schválilo odloženie schválenia programu rozvoja
obce? Je takýmto uznesením možné preukázať splnenie podmienky, že žiadateľ má schválený
program rozvoja obce a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu?
Žiadateľ, ktorým je obec, musí mať schválený program rozvoja obce alebo spoločný program rozvoja
obcí a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 8 ods. 6, resp. § 8a ods. 4
zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. Uznesenie
o schválení odloženia schválenia programu rozvoja obce nie je možné považovať za schválenie
programu rozvoja obce, a teda by týmto nebola naplnená zákonná podmienka (vyplývajúca z vyššie
spomínaných ustanovení zákona o podpore regionálneho rozvoja) na „predloženie žiadosti obce
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov“.
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Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov
na územia sústavy NATURA 2000
18. V prípade, že je predmetom projektu nákup hnuteľných vecí, napr. veľkokapacitných kontajnerov,
zberných nádob a zberového vozidla, je potrebné preukazovať splnenie podmienky NATURA 2000?
V zmysle opisu podmienky poskytnutia príspevku č. 19 - Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu
s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000 sa osobitný
doklad na preukázanie splnenia tejto podmienky nevyžaduje len v prípade, ak žiadateľ v rámci prílohy
č. 8 ŽoNFP - Dokumenty preukazujúce oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti
posudzovania vplyvov na ŽP predložil záverečné stanovisko z posudzovania vplyvov na životné
prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, v rámci ktorého bola činnosť, na ktorú je
projekt zameraný, posúdená.
Vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov
19. Je potrebné, aby bol žiadateľ výlučným vlastníkom pozemkov, na ktorých budú v rámci projektu
realizované stavebné práce (výstavba nového alebo rekonštrukcia existujúceho zberného dvora)?
V zmysle podmienky poskytnutie príspevku č. 18 „Veci (hnuteľné a nehnuteľné), ktoré majú byť
zhodnotené z NFP, musia byť vo výlučnom vlastníctve žiadateľa.“.
Žiadateľ nemusí byť výlučným vlastníkom pozemkov, na ktorých sa budú realizovať stavebné práce,
avšak je povinný pri novej stavbe preukázať vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov
k pozemkom, na ktorých sa stavba bude realizovať. To znamená, že v prípade, že sú predmetom
projektu stavebné práce (napr. pri novej stavbe), pri ktorých bolo v rámci povoľovacieho konania
overené aj vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom, na ktorých sa stavba realizuje,
je na účely preukázania vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov postačujúci výstup z takéhoto
povoľovacieho konania (napr. stavebné povolenie v rámci stavebného konania).
Čo sa týka problematiky zhodnotenia nehnuteľností, tu je potrebné uviesť, že 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 ale na stavby,
prípadne na hnuteľné veci.
20. Ak predmetom projektu je nákup kontajnerov a vozidla, tak aj v tom prípade treba predložiť LV
k pozemkom, kde budú umiestnené v rámci projektu obstarané kontajnery a vozidlo?
V zmysle inštrukcií uvedených v kapitole 3.1 Príručky pre žiadateľa vo vzťahu k Prílohe č. 9 –
Dokumenty preukazujúce vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov „V prípade technológií, resp.
zariadení (ako sú napr. zberové vozidlá, kontajnery a pod., ktoré nemajú pevne určené miesto využitia,
t. j. nie sú využívané výlučne na zbernom dvore) nie je potrebné preukazovať vlastnícke alebo iné právo
k nehnuteľnosti, kde sú takéto technológie uložené (parkované), resp. dočasne využívané.“ Uvedené
platí rovnako pre zberné nádoby, ktoré sú umiestňované pri mieste vzniku odpadu, t.j. pri rodinných
alebo bytových domoch a v kontajnerových stojiskách. Naopak, v prípade veľkokapacitných
kontajnerov, ktoré budú využívané na zbernom dvore za účelom dočasného uloženia odpadu, je
potrebné preukázať vzťah k nehnuteľnosti (v danom prípade spravidla k súboru nehnuteľností, ktoré
tvoria zberný dvor, resp. zariadenie na zber odpadov).
Zároveň platí, že „V zmysle zákona proti byrokracii RO nevyžaduje na preukázanie majetkovoprávnych
vzťahov k nehnuteľnostiam predloženie výpisu z LV s výnimkou, ak z technických dôvodov nie je možné
získať výpisy z LV prostredníctvom ITMS2014+ ani prostredníctvom IS katastra nehnuteľností, v takom
prípade môže RO v rámci výzvy na doplnenie ŽoNFP dožiadať predloženie výpisu z LV, pričom tento
nesmie byť starší ako 30 dní ku dňu doplnenia ŽoNFP.“
V nadväznosti na uvedené výpis z LV je potrebné predkladať len vo výnimočných prípadoch, na
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základe výzvy na doplnenie ŽoNFP. V prípade, že nejde o kontajnery a vozidlá, resp. manipulačnú
techniku, ktorá je využívaná výlučne na zbernom dvore, nie je potrebné preukazovať vysporiadanie
majetkovo-právnych vzťahov k miestu, kde sú tieto veci dočasne uložené, resp. využívané.
Prekrývanie sa projektov a duplicitné financovanie
21. Môže sa predmet ŽoNFP (projekt) v tejto výzve prekrývať so žiadosťou predloženou na Envirofond?
Žiadateľ môže predložiť rovnakú alebo čiastočne sa obsahovo prekrývajúcu žiadosť v rámci tejto
výzvy a na Envirofond pod podmienkou, že rovnaký predmet projektu (tie isté výdavky, t.j. konkrétne
tovary, práce a/alebo služby) nebudú financované z dvoch rôznych zdrojov, t.j. nesmie dôjsť
k duplicitnému financovaniu rovnakých výdavkov.
Žiadateľ by mal v tabuľke 7.1 formulára ŽoNFP uviesť informácie (v prípade, že mu bol v minulosti
poskytnutý NFP alebo grant z iných verejných zdrojov) o prípadnom projekte, ktorý bol alebo by
mohol byť financovaný z iných verejných zdrojov, ak je nejakým spôsobom funkčne previazaný
s projektom predkladaným v rámci ŽoNFP do tejto výzvy, napr. žiadateľ dostal v minulosti
z Operačného programu Životné prostredie alebo z Envirofondu finančné prostriedky na výstavbu
zberného dvora, rozšírenie kapacity ktorého chce žiadateľ financovať v rámci tejto výzvy.
Verejné obstarávanie
22. Je potrebné mať pred podaním ŽoNFP ukončené alebo začaté verejné obstarávanie?
Podmienka poskytnutia príspevku č. 15 Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu
stanovuje, že žiadateľ je povinný mať najneskôr ku dňu doplnenia ŽoNFP (v rámci administratívneho
overovania ŽoNFP) vyhlásené verejné obstarávanie na všetky zákazky hlavnej aktivity projektu.
Výnimkou sú:
 podlimitné zákazky na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb bežne dostupných na trhu,
ktorú bude realizovať prostredníctvom elektronického trhoviska,
 zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“),
 zákazky, ktoré podliehajú niektorej z výnimiek uvedených v § 1 zákona o VO,
na ktoré nemusí mať žiadateľ v čase predloženia ŽoNFP verejné obstarávanie vyhlásené (ďalej len
„VO“).
Žiadateľ zároveň nie je povinný mať ukončené, resp. ani začaté VO na podporné aktivity projektu.
23. Je potrebné mať vysúťaženú externú firmu na vypracovanie ŽoNFP?
V prípade, že je žiadateľ verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, je povinný postupovať pri
výbere dodávateľa predmetu zákazky v súlade s uplatniteľnými postupmi VO. V tejto súvislosti si
dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že výdavky súvisiace s prípravou ŽoNFP vrátane príloh (a to bez
ohľadu na to, či žiadateľ pripravuje ŽoNFP výlučne vo vlastnej réžii, teda internými kapacitami alebo
za pomoci dodávateľa), sú v zmysle kapitoly 8 Príručky k oprávnenosti výdavkov považované za
neoprávnené.
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Prevádzkovanie predmetu projektu
24. 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).
Bližšie informácie sú uvedené v aktuálne platnej Príručky pre prijímateľa (str. 108 a nasledujúce).
Všeobecné otázky
25. Je v rámci výzvy stanovená minimálna a maximálna výška nenávratného finančného príspevku?
Vo výzve nie je výška žiadaného NFP limitovaná, t.j. výzva neuvádza minimálnu ani maximálnu výšku
NFP ako osobitnú podmienku poskytnutia príspevku. Uvedené však neznamená, že je možné
(vzhľadom na potrebu dodržania princípov hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti vynakladania
verejných výdavkov, na potenciálne voľnú alokáciu výzvy ako je indikovaná v grafe zverejnenom spolu
s výzvou, ako aj na obmedzenia vychádzajúce z relevantných právnych aktov) schváliť ŽoNFP
v akejkoľvek výške žiadaného NFP.
V zmysle článku J ods. 3 Schémy štátnej pomoci na miestne infraštruktúry v oblasti nakladania
s komunálnymi odpadmi pre programové období 2014 – 2020 v znení dodatku č. 13 je pre ŽoNFP,
ktoré spadajú pod režim tejto schémy, stanovená maximálna výška pomoci, teda NFP 10 mil. EUR na
tú istú infraštruktúru (t.j. výška pomoci sa kumuluje so štátnou pomocou poskytnutou v minulosti na
vybudovanie alebo rozšírenie zberného dvora podľa čl. 56 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014
o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108
zmluvy). Zároveň v rámci výzvy nie je možné podporiť tzv. veľký projekt v zmysle článku 100
nariadenia 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
3

Schéma je dostupná na: https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2016/03/Schema-SP-pre-miestne-infrastruktury-vzneni-D1.pdf.
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regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom
a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (v danom prípade projekt,
ktorého celkové oprávnené výdavky prekračujú 50 mil. EUR).
26. Obec disponuje iba kvalifikovanou elektronickou pečaťou. Starosta obce nemá vydaný mandátny
certifikát. Je možné podpísať čestné vyhlásenia, ktoré podpisuje starosta obce ako prílohy k ŽoNFP
kvalifikovanou elektronickou pečaťou, ktorá nie je personalizovaná?
V zmysle podmienok výzvy sa kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným
elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou
podpisuje len samotný formulár ŽoNFP. Prílohy ŽoNFP, ktoré majú byť podpísané štatutárnym
orgánom (alebo inou osobou) sa podpíšu fyzicky na listinnom vyhotovení a prostredníctvom ITMS
2014+ sa predkladá ich elektronická podoba (ako sken originálu).
27. Ak by bola predmetom projektu výstavba zberného dvora a zároveň nákup techniky spolu
s veľkoobjemovými kontajnermi, bude sa môcť predmet projektu využívať až po úplnom ukončení
hlavnej aktivity projektu? Ide o situáciu, kedy by bol napríklad zberný dvor zrealizovaný a zároveň
tiež nákup kontajnerov, ale technika by ešte nebola obstaraná, môžeme zberný dvor a kontajnery
využívať aj bez techniky? Alebo musíme čakať až do momentu, kedy bude technika obstaraná?
Výzva, ani zmluva o poskytnutí NFP nijako neobmedzujú žiadateľa v začatí využívania vecí
nadobudnutých v rámci projektu. Uvedené však musí byť v súlade s uplatniteľnými všeobecnými
právnymi predpismi (napr. ak spustenie prevádzky podlieha osobitnému povoleniu, resp. vyjadreniu
dotknutého orgánu). A teda v prípade, že tomu nebránia všeobecne záväzné právne predpisy
a prijímateľ môže z technického hľadiska spustiť prevádzku zberného dvora v obmedzenej miere aj
bez manipulačnej techniky, prípadne dodávky kontajnerov, môže tak učiniť aj pred momentom
ukončenia fyzickej realizácie aktivít projektu, teda zrealizovania všetkých stavebných prác a dodávky
všetkých tovarov a služieb, ktoré tvoria súčasť projektu.
28. Do akého termínu musia byť výdavky vynaložené, aby boli považované za oprávnené?
V zmysle kapitoly 3.1 Príručky k oprávnenosti výdavkov ako aj kapitoly 4.3 aktuálne platnej Príručky
pre prijímateľa výdavok musí skutočne vzniknúť do ukončenia realizácie aktivít projektu, nie však
neskôr ako 31. decembra 2023.

9

