
Príloha č. 4 výzvy - Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov 

 

1 

 

 

Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov 
v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2022-77 

 

Spoločné podmienky pre oprávnené výdavky  

Riadiaci orgán pre OP KŽP (ďalej len „RO“) overuje vecnú oprávnenosť výdavkov uvedených v žiadosti  
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) na základe posúdenia, či žiadané výdavky 
vecne spadajú do rozsahu oprávnených výdavkov určených v Zoznamoch oprávnených/neoprávnených výdavkov 
uvedených nižšie v texte a v závislosti od toho, či ŽoNFP spadá pod pravidlá Schémy regionálnej investičnej 
pomoci v oblasti odpadového hospodárstva pre programové obdobie 2014 - 2020 v znení dodatkov č. 1, 2 a 3 
(ďalej len „schéma RIP“) alebo Schémy štátnej pomoci na podporu energie z obnoviteľných zdrojov energie z 
odpadov (ďalej len „schéma OZE“).  

Zoznam oprávnených výdavkov obsahuje uzavretý zoznam tried a skupín oprávnených výdavkov a v rámci nich 
najčastejšie sa vyskytujúce typy oprávnených výdavkov v rámci tejto výzvy v súlade s Číselníkom oprávnených 
výdavkov, ktorý tvorí kapitolu 7.1 Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP 
KŽP, verzia 2.9 (ďalej len „Príručka k OV“). 

Všetky oprávnené výdavky v rámci tejto výzvy sa členia medzi priame výdavky. 

V tejto výzve sa aplikuje reálne vykazovanie výdavkov. 

Upozornenie: Nadobudnutý majetok musí byť nový1.  

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

V prípade, že žiadateľ/prijímateľ bude využívať nadobudnutý hmotný a nehmotný majetok okrem realizácie 
projektu aj na iné aktivity/činnosti nesúvisiace s realizáciou projektu, oprávnené na financovanie z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) sú len pomerné výdavky na obstaranie tohto majetku2. 

 

Spoločné podmienky pre neoprávnené výdavky  
 

Neoprávnené výdavky pre dopytovo orientované projekty sú uvedené v kapitole 8 Príručky k OV. Nad rámec tam 
uvedených neoprávnených výdavkov sú v rámci tejto výzvy stanovené špecifické výdavky, ktoré sú v rámci 
predmetnej výzvy taktiež neoprávnené. Tieto neoprávnené výdavky sú uvedené nižšie v texte v závislosti od toho, 
či ŽoNFP spadá pod pravidlá schémy RIP alebo schémy OZE.  

V prípade identifikácie neoprávnených výdavkov ŽoNFP z dôvodu vecnej neoprávnenosti alebo neúčelnosti, RO  
v procese odborného hodnotenia zníži výšku žiadaných celkových oprávnených výdavkov ŽoNFP o identifikované 
neoprávnené výdavky, ktoré nebudú z OP KŽP financované. V prípade, ak RO identifikuje viac ako 25 % finančnej 
hodnoty žiadaných celkových oprávnených výdavkov ŽoNFP ako vecne neoprávnených a/alebo neúčelných, 
RO vydá rozhodnutie o neschválení ŽoNFP. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1  Uvedené sa nevzťahuje na nákup nehnuteľností (pozemkov a stavieb). 
2   Bližšie informácie sú uvedené v kapitole 6.8 Príručky k OV. 

https://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/schema-regionalnej-investicnej-pomoci-v-oblasti-odpadoveho-hospodarstva-pre-programove-obdobie-2014-2020/
https://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/schema-regionalnej-investicnej-pomoci-v-oblasti-odpadoveho-hospodarstva-pre-programove-obdobie-2014-2020/
https://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/schema-statnej-pomoci-na-podporu-energie-z-obnovitelnych-zdrojov-energie-z-odpadov/
https://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/schema-statnej-pomoci-na-podporu-energie-z-obnovitelnych-zdrojov-energie-z-odpadov/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/prirucka-k-opravnenosti-vydavkov/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/prirucka-k-opravnenosti-vydavkov/
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ŽoNFP spadá pod pravidlá schémy RIP 
 
Všetky typy (a príklady) oprávnených výdavkov uvedené nižšie, musia mať priamu väzbu na jeden 
z nasledujúcich typov oprávnených podaktivít OP KŽP a výzvy: 

a) Výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na recykláciu nie nebezpečných odpadov, 
vrátane úpravy odpadov ako súčasti technológie recyklácie; 

b) Výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie, t. j. na aeróbne  
a anaeróbne spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu (ďalej len “BRO“); 

d) Výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na opätovné spracovanie nie 
nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo - iba pre opätovné spracovanie tých 
druhov/prúdov nie nebezpečných odpadov, v ktorých prípade nie je v zmysle cieľov a opatrení Programu 
odpadového hospodárstva na roky 2021 - 2025 uvádzaná podpora financovania recyklácie (okrem zariadení  
na opätovné spracovanie BRO na drevnú štiepku, pelety a brikety ako palivo); 

e) Výstavba nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov (ďalej len 
„KO“). 
 

Zoznam oprávnených výdavkov 
 

Oprávnenými výdavkami podaktivity a), b), d) (okrem prípadov projektov zameraných na výrobu biometánu) a e) 
sú výlučne investičné výdavky na hmotné a nehmotné aktíva (t. j. investičné výdavky na obstaranie dlhodobého 
hmotného a nehmotného majetku) vynaložené na počiatočnú investíciu v oblasti odpadového hospodárstva, bližšie 
vymedzené v schéme RIP, uplatňovanej v rámci uvedených podaktivít výzvy. 
 

Trieda výdavkov 01 - Dlhodobý nehmotný majetok3 

Skupina výdavkov 013 - Softvér 

 nákup softvéru (ak je zakúpený samostatne, tzn. že nie je súčasťou dodávky hardvéru a jeho ocenenia), 
vrátane výdavkov na nákup licencií súvisiacich s používaním tohto softvéru. 

Skupina výdavkov 014 - Oceniteľné práva 

 nákup licencií (výhradných, aj nevýhradných; nejde však o licencie súvisiace s používaním softvéru 
zaradeného do skupiny výdavkov 013 - Softvér, ale o nadobudnutie softvéru vyrobeného na mieru, ktorý je 
objednávateľovi/prijímateľovi dodaný vrátane majetkových a dispozičných práv podľa vopred uzatvorenej 
licenčnej zmluvy). 

Trieda výdavkov 02 - Dlhodobý hmotný majetok 

Skupina výdavkov 021 - Stavby4 

 stavebné práce, napr.:  

- realizácia nových stavieb (napr. vybudovanie spevnených plôch, výstavba prevádzkovej budovy alebo 
skladov, oplotenie, vnútro areálové komunikácie, osvetlenie, inžinierske siete a iné, ktoré tvoria súčasť 
zariadenia podporovaného v rámci tejto výzvy a schémy RIP); 

                                                           
3  Radia sa sem zložky nehmotného majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako suma 2 400 EUR a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. 

Podľa rozhodnutia účtovnej jednotky (t. j. žiadateľa/prijímateľa) sem možno zaradiť aj dlhodobý nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa 
rovná tejto sume alebo je nižšie, ak doba použiteľnosti tohto majetku je dlhšia ako jeden rok a účtovná jednotka postupuje v súlade 
so svojou internou smernicou k postupom účtovania. 

4 Všetky oprávnené výdavky projektu, zaradené do skupiny výdavkov 021 - Stavby, musia mať priamu väzbu na výstavbu nových 
zariadení pre mechanicko-biologickú úpravu zmesového KO alebo na výstavbu nových/rekonštrukciu existujúcich zariadení na 
recykláciu nie nebezpečných odpadov alebo materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa dajú použiť 
ako palivo (okrem výroby biometánu) alebo na zhodnocovanie BRO. 
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- rekonštrukcia a modernizácia existujúcich stavieb (napr. takých, ktoré tvoria súčasť existujúceho zariadenia 
podporovaného v rámci tejto výzvy a schémy RIP); 

- vybudovanie, resp. rekonštrukcia prístupovej (obslužnej) komunikácie5 k zariadeniu podporovanému v rámci 
tejto výzvy a schémy RIP; 

- vybudovanie, resp. rekonštrukcia prípojok inžinierskych sietí k zariadeniu podporovanému v rámci tejto výzvy 
a schémy RIP; 

- prístavby, nadstavby, stavebné úpravy; 

- demolácia realizovaná v nevyhnutnom rozsahu a priamej väzbe na projekt (celkové alebo čiastočné 
odstránenie existujúcej stavby); 

 nákup stavieb, napr.: 

- nákup budov, objektov alebo ich častí, vrátane takých, ktoré sú určené na likvidáciu (napr. v súvislosti 
s výstavbou iných nevyhnutných stavebných objektov), v rámci ktorých má byť projekt realizovaný, vo výške 
maximálne 10 % celkových oprávnených výdavkov na projekt, vrátane výdavkov na nákup stavieb (pri 
dodržaní kumulatívneho percentuálneho limitu na nákup nehnuteľností v rámci projektu a za podmienky, že 
kúpna zmluva nenadobudne účinnosť pred predložením ŽoNFP); 

 prípravná a projektová dokumentácia (za podmienky, že k jej úhrade nedošlo pred predložením ŽoNFP), 
napr.: 

- vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane zmien, variantných riešení a doplnkov (pre územné 
rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačná dokumentácia, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, 
porealizačné geodetické zameranie); 

- prieskumné práce (napr. inžinierskogeologický prieskum, hydrotechnické posúdenie) nevyhnutné pre 
vypracovanie projektovej dokumentácie; 

- zameriavacie práce (vytýčenie stavby, zameranie súčasného stavu stavby a iné); 

- manipulačné a prevádzkové poriadky stavieb, vrátane zmien; 

 stavebný dozor do výšky stanovených percentuálnych limitov6. 

Skupina výdavkov 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí7 

 nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, vrátane prvého zaškolenia 
obsluhy (ak relevantné), napr.: 

- technológie recyklácie odpadov; 

- aeróbne a anaeróbne technológie zhodnocovania BRO, vrátane hygienizačných jednotiek; 

- technológie opätovného spracovania odpadov na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo; 

- technológie mechanicko-biologickej úpravy zmesového KO, ktorého výsledným produktom je výlučne 
upravený, resp. biologicky stabilizovaný KO; 

- váha na váženie odpadu; 

- veľkoobjemové kontajnery na odpad výlučne v prípade, ak sú potrebné pre dočasné zhromažďovanie 
odpadu určeného na ďalšie zhodnotenie a budú umiestnené v areáli zariadenia na zhodnocovanie odpadov; 

- nakladač, drvič, prekopávač, vysokozdvižný vozík a pod. určený na manipuláciu s odpadmi; 

- kamerový systém; 

                                                           
5  Za prístupovú komunikáciu sa považuje taká komunikácia, ktorá svojim charakterom spĺňa definíciu účelovej cesty podľa § 22 zákona 

č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Za prístupovú komunikáciu sa nepovažuje 
cesta III. a vyššej triedy, ani miestna cesta. 

6 Limity pre tento oprávnený výdavok sú uvedené v Príručke k OV. 
7 Radí sa sem hmotný majetok, ktorý má samostatné technicko-ekonomické určenie s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a v ocenení 

vyššom ako je suma 1 700 EUR. Podľa rozhodnutia účtovnej jednotky (t. j. žiadateľa/prijímateľa) sem možno zaradiť aj dlhodobý hmotný 
majetok, ktorého ocenenie sa rovná tejto sume alebo je nižšie, ak doba použiteľnosti tohto majetku je dlhšia ako jeden rok a účtovná 
jednotka postupuje v súlade so svojou internou smernicou k postupom účtovania. 
Projekty zamerané výlučne na nákup hnuteľných vecí, ktoré samostatne neprispievajú k zvýšeniu kapacity pre zhodnocovanie odpadov, 
nespĺňajú podmienku poskytnutia príspevku týkajúcu sa oprávnenosti aktivít realizácie projektu. 
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 nákup výpočtovej techniky, vrátane príslušenstva. 

Skupina výdavkov 023 - Dopravné prostriedky8 

 nákup dopravných prostriedkov s príslušenstvom, napr.: 

- nákladné vozidlá, traktory, vlečky a ťahače určené na prepravu (zvoz) odpadov. 

Skupina výdavkov 027 - Pozemky 

 nákup pozemkov, na ktorých má byť projekt realizovaný, vo výške maximálne 10 % celkových oprávnených 
výdavkov na projekt, vrátane výdavkov na nákup pozemkov (pri dodržaní kumulatívneho percentuálneho 
limitu na nákup nehnuteľností v rámci projektu a za podmienky, že kúpna zmluva nenadobudne účinnosť 
pred predložením ŽoNFP). V prípade zanedbaných plôch a plôch, ktoré sa v minulosti používali na 
priemyselné účely a ktorých súčasťou sú budovy, sa uvedený percentuálny limit zvyšuje na 15 %. 

Trieda výdavkov 90 - Zjednodušené vykazovanie výdavkov a rezerva 

Skupina výdavkov 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky 

 rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami maximálne do výšky 2,5 % 
celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce (napr. vynútené preložky inžinierskych sietí 
v nevyhnutnom rozsahu, pokiaľ tieto siete preukázateľne znemožňujú realizáciu projektu a nebolo ich možné 
vopred predvídať) výlučne v prípade, že stavebné práce sú predmetom projektu a sú nevyhnutné pre 
realizáciu a dosiahnutie cieľov projektu; 

 rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace s výrazným nárastom cien výdavkov realizovaných 
dodávateľsky maximálne do výšky 15 % príslušných oprávnených výdavkov realizovaných dodávateľsky 
(napr. výrazný nárast cien výdavkov na stavebné práce a stavebné tovary/materiály). 

V osobitných a riadne odôvodnených prípadoch sú zo strany RO akceptovateľné aj iné typy oprávnených výdavkov 
ako tie, ktoré sú vymedzené vo vyššie uvedenom Zozname oprávnených výdavkov. 
 

Zoznam neoprávnených výdavkov 
 

 typy výdavkov, ktoré sa v súlade s Číselníkom oprávnených výdavkov zaraďujú do skupín výdavkov iných,  
ako sú skupiny výdavkov uvedené v časti Zoznam oprávnených výdavkov (pozri vyššie); 

 výdavky, ktoré sú neoprávnené v zmysle schémy RIP, uplatňovanej v rámci tejto výzvy; 

 výdavky, ktoré nie sú priamo spojené s regionálnou investičnou pomocou, zahŕňajúce počiatočné investície 
v odpadovom hospodárstve; 

 výdavky, ktoré vznikli pred predložením ŽoNFP (napr. niektoré typy prípravnej a projektovej dokumentácie, 
nákup nehnuteľností a pod.); 

 nákup zberných nádob, zberových vozidiel, či iných strojov určených pre triedený zber zložiek KO; 

 výdavky súvisiace s produkciou bioplynu; 

 výdavky súvisiace s KVET, resp. súvisiace s výrobou tepla alebo elektrickej energie; 

 nákup zberových vozidiel a zberných nádob na zmesový KO (s výnimkou veľkoobjemových kontajnerov na 
dočasné umiestnenie zmesového KO v areáli zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu zmesového KO); 

 nákup zberných nádob a zberových vozidiel pre tie zložky odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená 
zodpovednosť výrobcov v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“); 

 nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, ktoré nespĺňajú kritériá nákupu dlhodobého 
hmotného majetku z kapitálových výdavkov; 

                                                           
8  Nákup dopravných prostriedkov určených pre zvoz odpadov je oprávnený iba v prípade, ak žiadateľ v súčasnosti nedisponuje existujúcimi 

kapacitami pre zvoz odpadov, čo je potrebné bližšie popísať vo formulári ŽoNFP. 



Príloha č. 4 výzvy - Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov 

 

5 

 

 povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie dopravných prostriedkov nadobudnutých v súvislosti 
s realizáciou projektu; 

 nákup alebo nájom telekomunikačnej techniky (napr. mobilné telefóny a pod.); 

 mzdové výdavky zamestnancov, resp. odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru súvisiace 
s realizáciou hlavnej aktivity projektu; 

 riadenie projektu (interné alebo externé)9; 

 výroba a osadenie dočasného (veľkoplošného) pútača a stálej tabule alebo plagátu10; 

 nákup nehmotného majetku (napr. softvér, licencie), ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400 EUR alebo je 
nižšie, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky 
(t. j. žiadateľa/prijímateľa) nebol zaradený do triedy výdavkov 01 - Dlhodobý nehmotný majetok; 

 znalecký alebo odborný posudok; 

 odborný autorský dohľad; 

 technický dozor; 

 nákup použitého zariadenia; 

 daň z pridanej hodnoty (okrem prípadu, kedy žiadateľ nemá nárok na jej odpočet). 

 
 
 

ŽoNFP spadá pod pravidlá schémy OZE 
 
Všetky typy (a príklady) oprávnených výdavkov uvedené nižšie, musia mať priamu väzbu na jeden 
z nasledujúcich typov oprávnených podaktivít OP KŽP a výzvy: 

c) Výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie, t. j. na aeróbne  
a anaeróbne spracovanie BRO, vrátane produkcie bioplynu využívaného na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej 
energie (ďalej len „KVET“); 

d) Výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na opätovné spracovanie nie 
nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo - iba pre opätovné spracovanie tých 
druhov/prúdov nie nebezpečných odpadov, v ktorých prípade nie je v zmysle cieľov a opatrení Programu 
odpadového hospodárstva na roky 2021 - 2025 uvádzaná podpora financovania recyklácie (okrem zariadení  
na opätovné spracovanie BRO na drevnú štiepku, pelety a brikety ako palivo). 
 

Zoznam oprávnených výdavkov 
 
Oprávnenými výdavkami podaktivít c) a d) (iba v prípade projektov zameraných na výrobu biometánu)11 sú výlučne 
mimoriadné investičné výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku priamo 
spojené s dosiahnutím vyššej úrovne ochrany životného prostredia, týkajúce sa investície do podpory výroby 
energie z obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“) v súlade so schémou OZE. 

                                                           
9  Uvedené nezbavuje prijímateľa povinnosti zabezpečiť riadenie projektu, ktoré zahŕňa: finančné riadenie projektu, monitorovanie projektu 

(sledovanie čiastkových a celkových výsledkov projektu), administráciu zmien v projekte, resp. v Zmluve o poskytnutí NFP, zabezpečenie 
pre projekt relevantných nástrojov v oblasti informovania, komunikácie a viditeľnosti, činnosti podporného charakteru súvisiace 
s realizáciou verejných obstarávaní/obstarávaní pre účely projektu a pod. 

10  Uvedené nezbavuje prijímateľa povinnosti zabezpečiť pre projekt relevantné informačné nástroje, ktoré súvisia s informovaním verejnosti 
o podpore, ktorú projekt získal z EŠIF na jeho spolufinancovanie. Jednotlivé nástroje pre informovanie, komunikáciu a viditeľnosť (vrátane 
technických parametrov a minimálnych požiadaviek) sú bližšie špecifikované v platnej verzii Manuálu pre informovanie, komunikáciu 
a viditeľnosť podpory z OP KŽP. 

11  Pod uvedenými projektami sa myslia projekty realizované v súlade so schémou OZE, zamerané na: 
- výstavbu nových alebo rekonštrukciu existujúcich zariadení na anaeróbny rozklad BRO (bioplynových staníc), ktorých výstupom bude 

bioplyn, vrátane zariadenia na úpravu bioplynu na biometán alebo 
- výstavbu nových zaradení na mechanicko-biologickú úpravu zmesového KO, vrátane zariadení na anaeróbny rozklad biologicky 

rozložiteľnej zložky zmesového KO, ktorých výstupom bude bioplyn, vrátane zariadenia na úpravu bioplynu na biometán. 

http://www.op-kzp.sk/obsah-informovanost-komunikacia/333-2/
http://www.op-kzp.sk/obsah-informovanost-komunikacia/333-2/
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Výška oprávnených mimoriadnych investičných výdavkov nevyhnutných na podporu výroby energie z OZE sa určí 
v prípade ak výdavky na investovanie do výroby energie z OZE možno: 

a) v celkových investičných výdavkoch identifikovať ako osobitnú investíciu, napríklad ako ľahko identifikovateľný 
prídavný komponent už existujúceho zariadenia, tieto výdavky súvisiace s energiou z obnoviteľných zdrojov 
predstavujú oprávnené výdavky12; 

b) identifikovať odkazom na podobnú, menej ekologickú investíciu, k realizácii ktorej by dôveryhodným spôsobom 
došlo i bez pomoci, tento rozdiel medzi výdavkami na obe investície predstavuje výdavky súvisiace s energiou 
z OZE, a teda oprávnené výdavky12. 

 
Mimoriadne investičné výdavky sa určia nasledovne:  

Mimoriadna investícia 
(predmet projektu) 

Menej ekologická 
(kontrafaktuálna) 

investícia/osobitná investícia 

Spôsob stanovenia výšky menej 
ekologickej investície 

Výstavba novej bioplynovej 
stanice vrátane kogeneračnej 
jednotky (KVET) na spaľovanie 
bioplynu a výrobu tepla a 
elektrickej energie 

 Menej ekologická investícia sa 
určí ako zariadenie na výrobu 
tepla alebo elektrickej energie 

spaľujúce zemný plyn 
(kondenzačný kotol alebo 

generátor na zemný plyn13)14 

Prieskum trhu 
Znalecký posudok 

Stavebný rozpočet/rozpočet 
vypracovaný oprávnenou osobou 

Rekonštrukcia bioplynovej stanice, 
ktorá už má kogeneračnú jednotku 
(KVET) a ktorá v súčasnosti 
nespracováva BRO a po 
rekonštrukcii bude zariadením na 
zhodnocovanie odpadov a bude 
spracovávať BRO 

Výdavky súvisiace so spracovaním 
BRO v bioplynovej stanici tvoria 

osobitnú investíciu  

Menej ekologická investícia sa 
neurčuje 

Rekonštrukcia bioplynovej stanice, 
ktorá už má kogeneračnú jednotku 
(KVET), spracováva BRO, a teda 
je zariadením na zhodnocovanie 
odpadov a predmetom 
rekonštrukcie je zvýšenie kapacity 
zariadenia na zhodnocovanie 
odpadov 

 Výdavky súvisiace so zvýšením 
kapacity bioplynovej stanice sú 

osobitnou investíciou 

Menej ekologická investícia sa 
neurčuje 

Rekonštrukcia bioplynovej stanice 
za účelom zvýšenia kapacity 
zariadenia na zhodnocovanie 
odpadov a doplnenie KVET 

Výdavky súvisiace so zvýšením 
kapacity bioplynovej stanice sú 

osobitnou investíciou.  
 

Vo vzťahu k doplneniu KVET sa 
menej ekologická investícia určí 
ako zariadenie na výrobu tepla 

alebo elektrickej energie spaľujúce 
zemný plyn (kondenzačný kotol 

alebo generátor na zemný 
plyn13)14 

Menej ekologická investícia sa 
neurčuje 

(vo vzťahu k výdavkom súvisiacim 
so zvýšením kapacity bioplynovej 

stanice)  
 

Prieskum trhu 
Znalecký posudok 

Stavebný rozpočet/rozpočet 
vypracovaný oprávnenou osobou 

                                                           
12  Pri splnení ostatných podmienok tejto prílohy a podmienok výzvy. 
13 Určenie zariadenia menej ekologickej investície závisí od miestnych podmienok (podmienok v mieste realizácie projektu). Ak je na danom 

území prioritou výroba tepla a umožňujú to miestne podmienky (existujú odberatelia), v takom prípade sa menej ekologická investícia urči 
ako zariadenie na výrobu tepla na zemný plyn. Ak je prioritou výroba elektrickej energie alebo na danom území nie sú dostatočné možnosti 
pre odber tepla, menej ekologická investícia sa urči ako zariadenie na výrobu elektrickej energie na zemný plyn. Zdôvodnenie výberu 
menej ekologickej investície žiadateľ uvádza v časti 7.2 Spôsob realizácie aktivít projektu formulára ŽoNFP. 

14  Ide o technicky porovnateľnú investíciu s investíciou, ktorá je predmetom projektu, dosahujúcu porovnateľné technické parametre 
(inštalovaný výkon zariadenia, ako aj všetky ďalšie parametre), okrem vlastností, ktoré napĺňajú environmentálne ciele. 
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(vo vzťahu k výdavkom súvisiacim 
s doplnením KVET)  

Výstavba novej bioplynovej 
stanice, vrátane zariadenia na 
úpravu bioplynu na biometán 
využívaný v doprave – výroba 
udržateľného biopaliva 

Menej ekologickú investíciu tvoria 
výdavky na alternatívne využitie 

tohto bioplynu vo forme spaľovania 
za účelom výroby tepla 

(kondenzačný kotol na bioplyn15)16 

Prieskum trhu 
Znalecký posudok 

Stavebný rozpočet/rozpočet 
vypracovaný oprávnenou osobou 

Rekonštrukcia bioplynovej stanice, 
ktorá v súčasnosti nespracováva 
odpad (BRO) a po rekonštrukcii 
bude zariadením na 
zhodnocovanie odpadov a bude 
spracovávať odpad (BRO) a 
zároveň bude vyrábať biometán 
využívaný v doprave – výroba 
udržateľného biopaliva 

Výdavky súvisiace so spracovaním 
BRO v bioplynovej stanici tvoria 

osobitnú investíciu 
 

Vo vzťahu k úprave bioplynu na 
biometán (biopalivo), menej 
ekologickú investíciu tvoria 

výdavky na alternatívne využitie 
tohto bioplynu vo forme spaľovania 

za účelom výroby tepla 
(kondenzačný kotol na bioplyn15)16 

Menej ekologická investícia sa 
neurčuje 

(vo vzťahu k výdavkom súvisiacim 
so spracovaním BRO v bioplynovej 

stanici)  
 

Prieskum trhu 
Znalecký posudok 

Stavebný rozpočet/rozpočet 
vypracovaný oprávnenou osobou 
(vo vzťahu k výdavkom súvisiacim 
s úpravou bioplynu na biometán - 

biopalivo) 

Rekonštrukcia bioplynovej stanice, 
ktorá spracováva odpad (BRO), a 
teda je zariadením na 
zhodnocovanie odpadov a 
predmetom rekonštrukcie je 
zvýšenie kapacity zariadenia na 
zhodnocovanie odpadov a 
zároveň výroba biometánu 
využívaného v doprave – výroba 
udržateľného biopaliva 

Výdavky súvisiace so zvýšením 
kapacity bioplynovej stanice sú 

osobitnou investíciou.  
 

Vo vzťahu k úprave bioplynu na 
biometán (biopalivo), menej 
ekologickú investíciu tvoria 

výdavky na alternatívne využitie 
tohto bioplynu vo forme spaľovania 

za účelom výroby tepla 
(kondenzačný kotol na bioplyn15)16 

Menej ekologická investícia sa 
neurčuje 

(vo vzťahu k výdavkom súvisiacim 
so zvýšením kapacity bioplynovej 

stanice)  
 

Prieskum trhu 
Znalecký posudok 

Stavebný rozpočet/rozpočet 
vypracovaný oprávnenou osobou 
(vo vzťahu k výdavkom súvisiacim 
s úpravou bioplynu na biometán -

biopalivo) 

Výstavba novej bioplynovej 
stanice, vrátane zariadenia na 
úpravu bioplynu na biometán, 
ktorý je určený do distribučných 
sietí ako náhrada za zemný plyn. 

Menej ekologickú investíciu tvoria 
výdavky na alternatívne využitie 

tohto bioplynu vo forme spaľovania 
za účelom výroby tepla 

(kondenzačný kotol na bioplyn15)16 

Prieskum trhu 
Znalecký posudok 

Stavebný rozpočet/rozpočet 
vypracovaný oprávnenou osobou 

                                                           
15  Vzhľadom na porovnateľné technické parametre a investičnú náročnosť, môže byť určujúcou menej ekologickou investíciou kondenzačný 

kotol na zemný plyn. 
16   Inštalovaný výkon zariadenia/zariadení na výrobu tepla (v násobkoch wattov – kW, resp. MW) žiadateľ urči ako súčin referenčnej účinnosti 

kotla na spaľovanie bioplynu (0,8 t. j. 80%), (dolnej) výhrevnosti bioplynu (napr. MJ/m3 ) a množstva vyrobeného bioplynu v bioplynovej 
stanici za jednotku času (napr. m3/h), ktorý sa prepočíta na násobky wattov (1 MJ/hod = 0,278 kW). Napr., ak je  výhrevnosť bioplynu 16,9 
MJ/m3, prietok bioplynu z bioplynovej stanice 12 m3/hod a referenčná účinnosť kotla  0,8, zodpovedajúci výkon je  cca 45 kW)  Určenie 
počtu zariadení závisí od miestnych podmienok (napr., ak je v mieste realizácie projektu predpoklad decentralizovaného zásobovania 
teplom, menej ekologickú investíciu tvorí viacero kondenzačných kotlov na bioplyn (zemný plyn) určených pre domácnosť, ktoré v súčet 
dosahujú vypočítaný inštalovaný výkon v zmysle predchádzajúcej vety. Ak je v mieste realizácie možnosť/predpoklad centralizovaného 
zásobovania teplom (bytová výstavba, priemysel, atď.), menej ekologickú investíciu tvorí jeden alebo viacero kotlov na výrobu tepla 
s vyšším inštalovaným výkonom, ktoré v súčet dosahujú vypočítaný inštalovaný výkon v zmysle predchádzajúcej vety). Zdôvodnenie 
výberu menej ekologickej investície, výpočet inštalovaného výkonu zariadenia/zariadení a vstupné údaje (výhrevnosť bioplynu, počet 
zariadení, množstvo vyrobeného bioplynu) žiadateľ uvádza v časti 7.2 Spôsob realizácie aktivít projektu formulára ŽoNFP. V prípade 
výroby biometánu sa postupuje obdobne. Pre referenčnú účinnosť kotla na biometán sa použije hodnota 0,92 (92%). 
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Rekonštrukcia bioplynovej stanice, 
ktorá v súčasnosti nespracováva 
odpad (BRO) a po rekonštrukcii 
bude zariadením na 
zhodnocovanie odpadov a bude 
spracovávať odpad (BRO) a 
zároveň bude vyrábať biometán, 
ktorý je určený do distribučných 
sietí ako náhrada za zemný plyn 

Výdavky súvisiace so spracovaním 
BRO v bioplynovej stanici tvoria 

osobitnú investíciu 
 

Vo vzťahu k úprave bioplynu na 
biometán, menej ekologickú 
investíciu tvoria výdavky na 

alternatívne využitie tohto bioplynu 
vo forme spaľovania za účelom 
výroby tepla (kondenzačný kotol 

na bioplyn15)16 

Menej ekologická investícia sa 
neurčuje 

(vo vzťahu k výdavkom súvisiacim 
so spracovaním BRO v bioplynovej 

stanici)  
 

Prieskum trhu 
Znalecký posudok 

Stavebný rozpočet/rozpočet 
vypracovaný oprávnenou osobou 
(vo vzťahu k výdavkom súvisiacim 
s úpravou bioplynu na biometán) 

Rekonštrukcia bioplynovej stanice, 
ktorá spracováva odpad (BRO), a 
teda je zariadením na 
zhodnocovanie odpadov a 
predmetom rekonštrukcie je 
zvýšenie kapacity zariadenia na 
zhodnocovanie odpadov a 
zároveň výroba biometánu, ktorý 
je určený do distribučných sietí 
ako náhrada za zemný plyn 

Výdavky súvisiace so zvýšením 
kapacity bioplynovej stanice sú 

osobitnou investíciou.  
 

Vo vzťahu k úprave bioplynu na 
biometán, menej ekologickú 
investíciu tvoria výdavky na 

alternatívne využitie tohto bioplynu 
vo forme spaľovania za účelom 
výroby tepla (kondenzačný kotol 

na bioplyn15)16 

Menej ekologická investícia sa 
neurčuje 

(vo vzťahu k výdavkom súvisiacim 
so zvýšením kapacity bioplynovej 

stanice)  
 

Prieskum trhu 
Znalecký posudok 

Stavebný rozpočet/rozpočet 
vypracovaný oprávnenou osobou 
(vo vzťahu k výdavkom súvisiacim 
s úpravou bioplynu na biometán) 

 

Upozornenie: 

 Investícia do rekonštrukcie musí viesť k zvýšenej kapacite pre zhodnocovanie odpadov. 

 V prípade investície do rekonštrukcie, pri ktorej sa v zmysle tab. vyššie menej ekologická investícia 
neurčuje, resp. sa určuje iba pre časť investície, vo vzťahu k osobitnej investícii musí ísť o ľahko 
identifikovateľný prídavný komponent už existujúceho zariadenia, bez ktorého inštalácie by nebolo 
dosiahnuté zvýšenie kapacity pre zhodnocovanie odpadov, resp. by nebolo možné zhodnocovať odpad 
(BRO). Osobitná investícia nemá vplyv na prevádzkyschopnosť existujúceho zariadenia (existujúce 
zariadenie je samostatne, plne prevádzkyschopné, bez potreby investícií potrebných na jeho 
prevádzkyschopnosť; t. j. osobitná investícia neslúži k predlženiu životnosti existujúceho zariadenia, ani k 
jeho údržbe alebo oprave). 

 Výdavky, ktoré tvoria osobitnú investíciu žiadateľ identifikuje v hárku Podrobný rozpočet projektu pod 
riadkom s názvom Výdavky identifikované ako osobitná investícia v rámci prílohy č. 5 ŽoNFP - Podporná 
dokumentácia k oprávnenosti výdavkov - schéma OZE. Ak sú všetky výdavky projektu stanovené ako 
osobitná investícia (v súlade so schémou OZE a touto prílohou), potom žiadateľ nevypĺňa oprávnené 
výdavky nad riadkom s názvom Výdavky identifikované ako osobitná investícia, ani hárok Kontrafaktuálny 
rozpočet a hárok Prieskum trhu – menej ekologická investícia. 

 Výdavky, ktoré majú určenú menej ekologickú investíciu sa identifikujú v hárku Podrobný rozpočet projektu 
nad riadkom s názvom Výdavky identifikované ako osobitná investícia v rámci prílohy č. 5 ŽoNFP - 
Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov - schéma OZE. Oprávnenú výšku týchto výdavkov tvorí 
rozdiel výšky oprávnených výdavkov predmetu projektu a výdavkov na menej ekologickú investíciu (rozdiel 
sa v hárku Podrobný rozpočet projektu vypočíta automaticky po vyplnení uvedeného hárku a hárku 
Kontrafaktuálny rozpočet prílohy č. 5 ŽoNFP - Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov - schéma 
OZE. 

 Žiadateľ, za účelom identifikácie výdavkov menej ekologickej investície (ak relevantné), vypĺňa hárok 
Kontrafaktuálny rozpočet prílohy č. 5 ŽoNFP - Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov - schéma 
OZE. Ak bola výška výdavkov menej ekologickej investície stanovená na základe prieskumu trhu, žiadateľ 
zároveň vypĺňa hárok Prieskum trhu – menej ekologická investícia prílohy č. 5 ŽoNFP - Podporná 



Príloha č. 4 výzvy - Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov 

 

9 

 

dokumentácia k oprávnenosti výdavkov - schéma OZE a predkladá dokumentáciu k vykonanému 
prieskumu trhu v súlade s inštrukciami uvedenými v Príručke pre žiadateľa v rámci prílohy č. 5 ŽoNFP. 

 Podklady, na základe ktorých bola stanovená výška menej ekologickej investície v zmysle vyššie uvedenej 
tabuľky (t. j. prieskum trhu, znalecký posudok, stavebný rozpočet/rozpočet vypracovaný oprávnenou 
osobou), žiadateľ predkladá RO ako súčasť prílohy č. 5 ŽoNFP - Podporná dokumentácia k oprávnenosti 
výdavkov - schéma OZE, a to najneskôr ku dňu doplnenia ŽoNFP. 

 

Trieda výdavkov 01 - Dlhodobý nehmotný majetok17 

Skupina výdavkov 013 - Softvér 

 nákup softvéru (ak je zakúpený samostatne, tzn. že nie je súčasťou dodávky hardvéru a jeho ocenenia), 
vrátane výdavkov na nákup licencií súvisiacich s používaním tohto softvéru. 

Skupina výdavkov 014 - Oceniteľné práva 

 nákup licencií (výhradných, aj nevýhradných; nejde však o licencie súvisiace s používaním softvéru 
zaradeného do skupiny výdavkov 013 - Softvér, ale o nadobudnutie softvéru vyrobeného na mieru, ktorý je 
objednávateľovi/prijímateľovi dodaný vrátane majetkových a dispozičných práv podľa vopred uzatvorenej 
licenčnej zmluvy). 

Trieda výdavkov 02 - Dlhodobý hmotný majetok 

Skupina výdavkov 021 - Stavby18 

 stavebné práce, napr.:  

- realizácia nových stavieb (napr. vybudovanie bioplynovej stanice (stavebná a technologická časť obsahujúca 
celý výrobný cyklus od triedenia, cez úpravu, dávkovanie, hygienizáciu, výrobu bioplynu až po jeho využitie 
na KVET alebo výrobu biometánu, skladovanie BRO a výstupov procesu zhodnocovania BRO, vybudovanie 
zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu zmesového KO), vybudovanie spevnených plôch, výstavba 
prevádzkovej budovy alebo skladov na BRO, oplotenie, vnútro areálové komunikácie, osvetlenie, inžinierske 
siete a iné, ktoré tvoria súčasť bioplynovej stanice;  

- rekonštrukcia a modernizácia existujúcich stavieb (napr. takých, ktoré tvoria súčasť existujúceho zariadenia 
podporovaného v rámci tejto výzvy a schémy OZE); 

- prístavby, nadstavby, stavebné úpravy; 

- demolácia realizovaná v nevyhnutnom rozsahu a priamej väzbe na projekt (celkové alebo čiastočné 
odstránenie existujúcej stavby); 

 nákup stavieb, napr.: 

- nákup budov, objektov alebo ich častí, vrátane takých, ktoré sú určené na likvidáciu (napr. v súvislosti 
s výstavbou iných nevyhnutných stavebných objektov), v rámci ktorých má byť projekt realizovaný, vo výške 
maximálne 10 % celkových oprávnených výdavkov na projekt, vrátane výdavkov na nákup stavieb (pri 
dodržaní kumulatívneho percentuálneho limitu na nákup nehnuteľností v rámci projektu a za podmienky, že 
kúpna zmluva nenadobudne účinnosť pred predložením ŽoNFP); 

 prípravná a projektová dokumentácia (za podmienky, že k jej úhrade nedošlo pred predložením ŽoNFP), 
napr.: 

                                                           
17  Radia sa sem zložky nehmotného majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako suma 2 400 EUR a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. 

Podľa rozhodnutia účtovnej jednotky (t. j. žiadateľa/prijímateľa) sem možno zaradiť aj dlhodobý nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa 
rovná tejto sume alebo je nižšie, ak doba použiteľnosti tohto majetku je dlhšia ako jeden rok a účtovná jednotka postupuje v súlade 
so svojou internou smernicou k postupom účtovania. 

18 Všetky oprávnené výdavky projektu, zaradené do skupiny výdavkov 021 - Stavby, musia mať priamu väzbu na výstavbu nových alebo 
rekonštrukciu existujúcich zariadení na zhodnocovanie BRO produkciou bioplynu využívaného na KVET alebo na výrobu biometánu. 
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- vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane zmien, variantných riešení a doplnkov (pre územné 
rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačná dokumentácia, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, 
porealizačné geodetické zameranie); 

- prieskumné práce (napr. inžinierskogeologický prieskum, hydrotechnické posúdenie) nevyhnutné pre 
vypracovanie projektovej dokumentácie; 

- zameriavacie práce (vytýčenie stavby, zameranie súčasného stavu stavby a iné); 

- manipulačné a prevádzkové poriadky stavieb, vrátane zmien; 

 stavebný dozor do výšky stanovených percentuálnych limitov19. 

Skupina výdavkov 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí20 

 nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, vrátane prvého zaškolenia 
obsluhy (ak relevantné), t. j. technológií, ktoré priamo súvisia s procesom zhodnocovania BRO/biologicky 
rozložiteľnej zložky KO v bioplynovej stanici pre KVET, resp. výrobou biometánu a skladovaním vstupných 
surovín a výstupných produktov, technológie mechanicko-biologickej úpravy zmesového KO; 

 nákup výpočtovej techniky, vrátane príslušenstva. 

Skupina výdavkov 027 - Pozemky 

 nákup pozemkov, na ktorých má byť projekt realizovaný, vo výške maximálne 10 % celkových oprávnených 
výdavkov na projekt, vrátane výdavkov na nákup pozemkov (pri dodržaní kumulatívneho percentuálneho 
limitu na nákup nehnuteľností v rámci projektu a za podmienky, že kúpna zmluva nenadobudne účinnosť 
pred predložením ŽoNFP). V prípade zanedbaných plôch a plôch, ktoré sa v minulosti používali na 
priemyselné účely a ktorých súčasťou sú budovy, sa uvedený percentuálny limit zvyšuje na 15 %. 

Trieda výdavkov 90 - Zjednodušené vykazovanie výdavkov a rezerva 

Skupina výdavkov 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky 

 rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami maximálne do výšky 2,5 % 
celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce (napr. vynútené preložky inžinierskych sietí 
v nevyhnutnom rozsahu, pokiaľ tieto siete preukázateľne znemožňujú realizáciu projektu a nebolo ich možné 
vopred predvídať) výlučne v prípade, že stavebné práce sú predmetom projektu a sú nevyhnutné pre 
realizáciu a dosiahnutie cieľov projektu; 

 rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace s výrazným nárastom cien výdavkov realizovaných 
dodávateľsky maximálne do výšky 15 % príslušných oprávnených výdavkov realizovaných dodávateľsky 
(napr. výrazný nárast cien výdavkov na stavebné práce a stavebné tovary/materiály). 

V osobitných a riadne odôvodnených prípadoch sú zo strany RO akceptovateľné aj iné typy oprávnených výdavkov 
ako tie, ktoré sú vymedzené vo vyššie uvedenom Zozname oprávnených výdavkov. 
 

Zoznam neoprávnených výdavkov 
 

 typy výdavkov, ktoré sa v súlade s Číselníkom oprávnených výdavkov zaraďujú do skupín výdavkov iných,  
ako sú skupiny výdavkov uvedené v časti Zoznam oprávnených výdavkov (pozri vyššie); 

 výdavky, ktoré sú neoprávnené v zmysle schémy OZE, uplatňovanej v rámci tejto výzvy; 

                                                           
19 Limity pre tento oprávnený výdavok sú uvedené v Príručke k OV. 
20 Radí sa sem hmotný majetok, ktorý má samostatné technicko-ekonomické určenie s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a v ocenení 

vyššom ako je suma 1 700 EUR. Podľa rozhodnutia účtovnej jednotky (t. j. žiadateľa/prijímateľa) sem možno zaradiť aj dlhodobý hmotný 
majetok, ktorého ocenenie sa rovná tejto sume alebo je nižšie, ak doba použiteľnosti tohto majetku je dlhšia ako jeden rok a účtovná 
jednotka postupuje v súlade so svojou internou smernicou k postupom účtovania. 
Projekty zamerané výlučne na nákup hnuteľných vecí, ktoré samostatne neprispievajú k zvýšeniu kapacity zariadení pre zhodnocovanie 
odpadov, nespĺňajú podmienku poskytnutia príspevku týkajúcu sa oprávnenosti aktivít realizácie projektu. 
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 výdavky, ktoré nie sú osobitnou investíciou, a ktorých výška nebola stanovená ako rozdiel medzi plánovanou 
investíciou a menej ekologickou investíciou;  

 výdavky, ktoré vznikli pred predložením ŽoNFP (napr. niektoré typy prípravnej a projektovej dokumentácie, 
nákup nehnuteľností a pod.); 

 nákup kamerového systému; 

 nákup strojov a zariadení určených na zber odpadov; 

 nákup kontajnerov, resp. zberných nádob umiestnených u producentov BRO; 

 nákup zberných nádob a zberových vozidiel pre tie zložky odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená 
zodpovednosť výrobcov v zmysle zákona o odpadoch; 

 nákup zberových vozidiel a zberných nádob na zmesový KO (s výnimkou veľkoobjemových kontajnerov na 
dočasné umiestnenie zmesového KO v areáli zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu zmesového KO); 

 nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, ktoré nespĺňajú kritériá nákupu dlhodobého 
hmotného majetku z kapitálových výdavkov; 

 nákup alebo nájom telekomunikačnej techniky (napr. mobilné telefóny a pod.); 

 mzdové výdavky zamestnancov, resp. odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru súvisiace 
s realizáciou hlavnej aktivity projektu; 

 riadenie projektu (interné alebo externé)21; 

 výroba a osadenie dočasného (veľkoplošného) pútača a stálej tabule alebo plagátu22; 

 nákup nehmotného majetku (napr. softvér, licencie), ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400 EUR alebo je 
nižšie, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky 
(t. j. žiadateľa/prijímateľa) nebol zaradený do triedy výdavkov 01 - Dlhodobý nehmotný majetok; 

 znalecký alebo odborný posudok; 

 odborný autorský dohľad; 

 technický dozor; 

 nákup použitého zariadenia; 

 daň z pridanej hodnoty (okrem prípadu, kedy žiadateľ nemá nárok na jej odpočet). 

 

                                                           
21  Uvedené nezbavuje prijímateľa povinnosti zabezpečiť riadenie projektu, ktoré zahŕňa: finančné riadenie projektu, monitorovanie projektu 

(sledovanie čiastkových a celkových výsledkov projektu), administráciu zmien v projekte, resp. v Zmluve o poskytnutí NFP, zabezpečenie 
pre projekt relevantných nástrojov v oblasti informovania, komunikácie a viditeľnosti, činnosti podporného charakteru súvisiace 
s realizáciou verejných obstarávaní/obstarávaní pre účely projektu a pod. 

22  Uvedené nezbavuje prijímateľa povinnosti zabezpečiť pre projekt relevantné informačné nástroje, ktoré súvisia s informovaním verejnosti 
o podpore, ktorú projekt získal z EŠIF na jeho spolufinancovanie. Jednotlivé nástroje pre informovanie, komunikáciu a viditeľnosť (vrátane 
technických parametrov a minimálnych požiadaviek) sú bližšie špecifikované v platnej verzii Manuálu pre informovanie, komunikáciu 
a viditeľnosť podpory z OP KŽP. 

http://www.op-kzp.sk/obsah-informovanost-komunikacia/333-2/
http://www.op-kzp.sk/obsah-informovanost-komunikacia/333-2/

