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Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov 
 

Členenie a zjednodušené vykazovanie oprávnených výdavkov 

V rámci vyzvania sú oprávnené priame výdavky. 
 
V tomto vyzvaní sa aplikuje zjednodušené vykazovanie výdavkov (ďalej len „ZVV“) formou paušálnej sadzby na výdavky na zamestnancov (čl. 68a ods. 1 všeobecného 
nariadenia1. Žiadateľ je oprávnený aplikovať túto paušálnu sadzbu v predkladanej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“).  

Paušálna sadzba  na výdavky na zamestnancov je stanovená vo výške 20 % ostatných priamych výdavkov projektu. Priame výdavky na zamestnancov teda nesmú 
prekročiť limit 20 % celkových ostatných priamych výdavkov projektu. Metodika ZVV pre vyššie uvedenú paušálnu sadzbu, ktorá obsahuje podmienky uplatnenia ZVV, vrátane 
ustanovenia podmienok oprávnenosti výdavkov, metodiku ustanovenia výšky oprávnených výdavkov, ako aj spôsob výkonu kontroly, je vymedzená v kapitole 5.4 Príručky 
k oprávnenosti výdavkov pre národné projekty OP KŽP, verzia 1.6 (ďalej len „Príručka k OV pre NP“). Všetky ostatné výdavky projektu, ktoré nespadajú pod ZVV (nezaraďujú 
sa do skupiny výdavkov 904), budú reálne vykázané. V praxi to znamená, že na reálne vykázané ostatné priame výdavky projektu sa aplikuje 20 % PS na výdavky na 
zamestnancov. 
 

Zoznam oprávnených výdavkov 

Poskytovateľ overuje vecnú oprávnenosť výdavkov národného projektu (ďalej len „NP“) na základe posúdenia, či žiadané výdavky NP vecne spadajú do rozsahu oprávnených 
výdavkov určených v tomto zozname. Zoznam oprávnených výdavkov obsahuje zoznam tried a skupín výdavkov oprávnených v rámci tohto vyzvania v súlade s Číselníkom 
oprávnených výdavkov pre NP OP KŽP (ďalej len „číselník“), ktorý tvorí súčasť Príručky k OV pre NP. 

 

Upozornenie: Všetky typy oprávnených výdavkov spadajúce do nižšie uvedených skupín oprávnených výdavkov, musia mať priamu väzbu na inštaláciu malých zariadení 
na využívanie OZE. 

Oprávnené sú iba tie výdavky, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu a dosiahnutie cieľov NP. 

 

                                                           
1 Nariadenie 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 regionálneho rozvoja, Európskom 
sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom znení. 

https://www.op-kzp.sk/obsah-projekty/specificka-dokumentacia-k-narodnym-projektom/
https://www.op-kzp.sk/obsah-projekty/specificka-dokumentacia-k-narodnym-projektom/
https://www.op-kzp.sk/obsah-projekty/specificka-dokumentacia-k-narodnym-projektom/
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Výdavky oprávnené pre žiadateľa: 

 

Trieda výdavkov 35 – Dotácie, príspevky a transfery 

 Skupina výdavkov 352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám 

- príspevok na dodávku a inštaláciu malého zariadenia na výrobu elektriny alebo tepla z obnoviteľných zdrojov energie pre rodinné a bytové domy 

 

Trieda výdavkov 90 - Zjednodušené vykazovanie výdavkov a rezerva 

 Skupina výdavkov 904 - Paušálna sadzba na výdavky na zamestnancov (nariadenie 1303/2013 čl. 68a ods. 1)2  

- mzda, resp. odmena3 za vykonanú prácu bezprostredne súvisiacu s realizáciou HAP;  

- mzda, resp. odmena3 za vykonanú prácu bezprostredne súvisiacu s riadením projektu - interné4 
 
Najčastejšie sa vyskytujúce typy oprávnených výdavkov v rámci tohto vyzvania sú vymedzené v príslušných oprávnených skupinách výdavkov uvedených číselníku  
V osobitných a riadne odôvodnených prípadoch sú zo strany poskytovateľa akceptovateľné aj iné typy oprávnených výdavkov ako tie, ktoré sú v číselníku uvedené. 
 
V prípade identifikácie neoprávnených výdavkov NP z dôvodu vecnej neoprávnenosti alebo neúčelnosti, poskytovateľ v procese odborného hodnotenia zníži výšku žiadaných 
celkových oprávnených výdavkov NP o identifikované neoprávnené výdavky, ktoré nebudú z OP KŽP financované. V prípade, ak poskytovateľ identifikuje viac ako 25 % finančnej 
hodnoty žiadateľom požadovaných celkových oprávnených výdavkov NP ako vecne neoprávnených a/alebo neúčelných, poskytovateľ vydá rozhodnutie o neschválení 
ŽoNFP. 
 

Zoznam neoprávnených výdavkov 

Neoprávnené výdavky pre NP sú uvedené v kapitole 8 Príručky k OV pre NP. Nad rámec tam uvedených neoprávnených výdavkov sú stanovené nasledujúce skupiny 

výdavkov, zaradené do príslušných tried výdavkov, ktoré sú v rámci tohto vyzvania taktiež neoprávnené: 

90 - Zjednodušené vykazovanie výdavkov a rezerva 

 902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe výdavkov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 písm. b) 

                                                           
2 Medzi oprávnené výdavky, ktoré sa zaraďujú do skupiny výdavkov 904, patria priame mzdové výdavky na odborný, ako aj projektový personál projektu. Základným oprávneným výdavkom v oblasti osobných výdavkov 
je celková cena práce (t. j. hrubá mzda, resp. odmena za vykonanú prácu a zákonné odvody zamestnávateľa). 
3 Na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (§§ 223 až 228a Zákonníka práce) 
4 Zahŕňa finančné riadenie projektu, monitorovanie projektu (sledovanie čiastkových a celkových výsledkov projektu), administráciu zmien v projekte, resp. v Zmluve o poskytnutí NFP, činnosti podporného charakteru 
súvisiace s realizáciou verejných obstarávaní / obstarávaní pre účely projektu a pod. Kombinácia interného a externého riadenia projektu nie je, v rámci jedného a toho istého projektu, prípustná. 
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 903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1303/2013, čl. 68b ods. 1) 
 
Najčastejšie sa vyskytujúce typy oprávnených výdavkov uvedené v číselníku, ktoré sa zaraďujú do vyššie uvedených skupín neoprávnených výdavkov, sa v rámci tohto vyzvania 
považujú za neoprávnené. 
 
 


