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Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov 
v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2023-80 

Cieľom tejto prílohy je definovať oprávnené / neoprávnené výdavky výzvy a bližšie objasniť postupy pre 

preukázanie splnenia vybraných podmienok výzvy. Z obsahového hľadiska je príloha rozdelená do nasledujúcich 

častí: 

1. Zoznam oprávnených výdavkov ..................................................................................................................... 1 

2. Zoznam neoprávnených výdavkov................................................................................................................. 2 

3.   Podmienka zákazu využitia projektu na výkon hospodárskych činností iných ako sprievodných ......... 3 

4.   Podmienka dodržania stropu sprievodných hospodárskych činností ....................................................... 5 

 1.  Zoznam oprávnených výdavkov 

Za oprávnené výdavky sa považujú investičné výdavky vynaložené prijímateľom pomoci v súvislosti s realizáciou 

oprávneného projektu zameraného na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny.  

Všetky oprávnené výdavky sú priamymi výdavkami, pričom sa uplatňuje reálne vykazovanie výdavkov. 

Poskytovateľ overuje vecnú oprávnenosť výdavkov žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len ŽoNFP) na 

základe posúdenia, či plánované výdavky ŽoNFP vecne spadajú do rozsahu oprávnených výdavkov určených v 

tomto zozname. 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 súčasť Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP 

KŽP, verzia 3.0 (ďalej len „Príručka k OV pre DOP“). 

Upozornenie: 

Všetky typy (a príklady) oprávnených výdavkov uvedené nižšie, musia mať priamu väzbu na realizáciu 

oprávnených typov aktivít definovaných vo výzve.  

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

 

Trieda 01 – Dlhodobý nehmotný majetok1 

Skupina 013 – Softvér 

 nákup softvéru bezprostredne súvisiaceho s meraním a riadením prevádzky zariadenia do výšky max. 10 

% celkových oprávnených výdavkov (ďalej len „COV“) na projekt, ak nie je súčasťou zmluvy o dodávke 

zariadenia a ak je zakúpený samostatne, tzn. že nie je súčasťou dodávky zariadenia a jeho ocenenia, 

vrátane výdavkov na nákup licencií súvisiacich s používaním tohto softvéru. 

Trieda 02 – Dlhodobý hmotný majetok 

                                                           
1  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. 

https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2021/06/Prirucka-k-OV_DOP_OP-KZP_v2.7.pdf
https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2021/06/Prirucka-k-OV_DOP_OP-KZP_v2.7.pdf
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Skupina 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí2 

 nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, vrátane dodávky a montáže zariadení a prvého 

zaškolenia zariadení.3  

V prípade identifikácie neoprávnených výdavkov ŽoNFP z dôvodu vecnej neoprávnenosti, neúčelnosti alebo 

nehospodárnosti poskytovateľ v procese konania o ŽoNFP (odborného hodnotenia) zníži výšku COV ŽoNFP 

o identifikované neoprávnené výdavky, ktoré nebudú z OP KŽP financované.  

Ak poskytovateľ identifikuje viac ako 25 % finančnej hodnoty žiadateľom navrhovaných COV ŽoNFP ako vecne 

neoprávnených a / alebo neúčelných, poskytovateľ vydá Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP.  

2.  Zoznam neoprávnených výdavkov  

Neoprávnené výdavky pre dopytovo orientované projekty sú uvedené v kapitole 8 Príručky k OV pre DOP. Niektoré 

z týchto výdavkov ako aj niektoré výdavky špecificky neoprávnené pre predmetnú výzvu sú uvedené nižšie:  

 výdavky, ktoré priamo nesúvisia s výstavbou zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny; 

 výdavky, ktoré vznikli mimo termínu realizácie projektu, t. j. pred začiatkom realizácie projektu alebo po 

ukončení realizácie projektu; 

 výdavky na energetický audit; 

 výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu; 

 výdavky na meraciu techniku súvisiacu s preukazovaním miery sprievodnej hospodárskej činnosti, ak nie je 

súčasťou riadenia prevádzky fotovoltického zariadenia (FVZ)4; 

 výdavky na vypracovanie prevádzkových a manipulačných poriadkov (manuálov); 

 príprava žiadosti o poskytnutie NFP; 

 výdavky spojené so zabezpečením obstarávania tovarov, služieb a prác bezprostredne súvisiacich s 

projektom (bez ohľadu na to, či bolo obstarávanie zabezpečené žiadateľom / prijímateľom, alebo 

dodávateľsky); 

 výdavky na odborný autorský dohľad a technický dozor;  

 rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami v rámci inštalácie / montáže zariadení; 

 osobné/mzdové výdavky za prácu vykonanú vo vlastnej réžii (t. j. internými kapacitami) žiadateľa / 

prijímateľa súvisiacu s realizáciou hlavnej aktivity projektu; 

 výdavky na riadenie projektu (interné/externé);5 

 prevádzkové (režijné) výdavky; 

 cestovné náhrady; 

                                                           
2  V zmysle Pokynu Ministerstva financií SR č. 3400/1998-62 k uplatňovaniu § 26 ods. 2 a § 33 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov 

v znení neskorých predpisov.  
3  Skupina oprávnených výdavkov 022 zahŕňa najmä výdavky na dodávku zariadení využívajúcich slnečnú energiu na výrobu elektriny, na 

uskladnenie elektrickej energie, ich montáž / inštaláciu vrátane montážneho materiálu ako aj všetky nevyhnutné komponenty a práce na 
uvedenie zariadení do skúšobnej a trvalej prevádzky a prvého zaškolenia obsluhy zariadení. 

4  Fotovoltickým zariadením FVZ sa rozumie aj fotovoltická elektráreň FVE, pokiaľ nie je ustanovené inak. 
5  Uvedené nezbavuje prijímateľa povinnosti zabezpečiť riadenie projektu, ktoré zahŕňa: finančné riadenie projektu, monitorovanie projektu 

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

https://www.mfsr.sk/sk/financie/financny-spravodajca/1998-1997/
https://www.mfsr.sk/sk/financie/financny-spravodajca/1998-1997/
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 nákup alebo nájom materiálu (napr. kancelársky, spotrebný materiál a pod.); 

 spotreba energie a ostatných neskladovateľných dodávok; 

 hotovostné platby zahŕňajúce výdavky na nákup dlhodobého hmotného a nehmotného majetku; 

 nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia, ktoré nespĺňajú kritériá nákupu 

dlhodobého hmotného majetku z kapitálových výdavkov; 

 nákup nehmotného majetku (napr. softvér), 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 01 - Dlhodobý nehmotný majetok; 

 nájom prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia; 

 výdavky na nákup a nájom dopravných prostriedkov a dopravných zariadení; 

 výdavky na informovanie, komunikáciu a viditeľnosť (podpory získanej z EŠIF a ŠR SR na 

spolufinancovanie projektu)6; 

 správne poplatky7, miestne poplatky a pod.; 

 daň z pridanej hodnoty, ak je nárokovateľná na vrátenie podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov; 

 výdavky na marketing; 

 leasing. 

Uvedené neoprávnené výdavky nepredstavujú kompletný (konečný) zoznam. Poskytovateľ nemôže, vzhľadom na 

rozmanitosť činností realizovaných na základe tejto výzvy, identifikovať všetky neoprávnené výdavky, ktoré môžu 

v súvislosti s realizáciou projektov vzniknúť.   

3.  Podmienka zákazu využitia projektu na výkon hospodárskych 
činností iných ako sprievodných  

Výzva v PPP č. 8, časť Podmienky oprávnenosti aktivít projektu, písm. c) zakazuje využívať výstupy projektu na 

výkon hospodárskych činností, iných ako sprievodných v zmysle PPP č. 12. 

Pre účely výzvy sa za hospodársku činnosť považuje každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a/alebo služieb 

na trhu.8 Hospodárskou činnosťou v rámci tejto výzvy je napr. využitie projektom generovanej elektrickej energie 

na výkon vlastných hospodárskych činností prijímateľom, dodávka projektom generovanej elektrickej energie tretej 

osobe, napr. nájomcovi, zapožičanie zariadenia prevádzkovateľovi miestnej distribučnej sústavy, atď.  

Pre účely splnenia tejto podmienky musia byť podporené zariadenia zapojené do samostatného elektrického 

okruhu v ktorom od ukončenia hlavných aktivít projektu nebude vykonávaná žiadna iná hospodárska 

činnosť ako sprievodná v zmysle PPP č. 12. 

Preukázanie splnenia podmienky v čase konania o ŽoNFP 

Za účelom preukázania splnenia tejto podmienky žiadateľ prostredníctvom časti 15 formulára ŽoNFP čestne 

vyhlasuje, že spĺňa podmienky oprávnenosti aktivít projektu definované vo výzve. Zároveň žiadateľ v rámci 

                                                           
6  Uvedené nezbavuje prijímateľa povinnosti zabezpečiť pre projekt relevantné informačné nástroje, ktoré súvisia s informovaním verejnosti 

o podpore, ktorú projekt získal z európskych štrukturálnych a investičných fondov a štátneho rozpočtu SR na jeho spolufinancovanie. 
Jednotlivé nástroje pre informovanie a komunikáciu (vrátane technických parametrov a minimálnych požiadaviek) sú bližšie 
špecifikované v platnej verzii Manuálu pre informovanie a komunikáciu a viditeľnosť podpory z OP KŽP. 

7  Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 
8  Definícia hospodárskej činnosti uplatňovaná v rámci tejto výzvy je ustanovená judikatúrou Súdneho dvora EÚ.  

http://www.op-kzp.sk/obsah-informovanost-komunikacia/333-2/
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Prílohy č. 7 ŽoNFP – Projektová dokumentácia predkladá situačný nákres zapojenia fotovoltického zariadenia 

vypracovaný projektantom9. Situačný nákres musí obsahovať pôdorys infraštruktúry (areálu10 / budovy), 

ktorá bude využívať výstupy projektu (najmä vyrobenú elektrinu) s jednoznačne zobrazenými priestormi 

(miestnosťami) vrátane zobrazenia umiestnenia FVZ. Zároveň musí jasne a jednoznačne identifikovať 

elektrický okruh / elektrické okruhy pripojené na FVZ a ak je infraštruktúra využívaná čo len čiastočne na 

hospodárske činnosti iné ako sprievodné aj všetky ostatné elektrické okruhy. 

Ak infraštruktúra využívajúca výstupy projektu bude využívaná výlučne na nehospodársku činnosť, potvrdí 

túto skutočnosť žiadateľ čestným vyhlásením prostredníctvom časti 15 formulára ŽoNFP.  

Ak infraštruktúra využívajúca výstupy projektu bude využívaná čo len čiastočne na hospodársku činnosť inú 

ako sprievodnú, žiadateľ v časti 7.1 Popis východiskovej situácie formulára ŽoNFP jednoznačne identifikuje 

priestory (miestnosti) a elektrický okruh, resp. okruhy pripojené na FVZ, ostatné priestory (miestnosti) a 

elektrický okruh, resp. okruhy nepripojené na FVZ využívané na nehospodárske činnosti ako aj priestory 

(miestnosti) a elektrické okruhy nepripojené na FVZ využívané čo len čiastočne na hospodárske činnosti 

iné ako sprievodné. 

Aplikačné príklady 

Ak je FVZ umiestnené a zapojené iba v infraštruktúre (budove) výlučne využívajúcej výstupy projektu v ktorej 

prebieha výlučne nehospodárska činnosť, situačný nákres obsahuje pôdorys budovy (podlaží) s 

jednoznačne identifikovanými a zakreslenými priestormi (miestnosťami). Zároveň v pôdoryse musí byť samostatne 

zakreslený elektrický okruh (okruhy) na ktorý je zapojené FVZ. V takomto prípade žiadateľ prostredníctvom časti 

15 formulára ŽoNFP čestne vyhlasuje, že budova využívajúca výstupy projektu bude dňom ukončenia realizácie 

hlavnej aktivity projektu využívaná výlučne na nehospodársku činnosť.  

Ak je FVZ umiestnené a zapojené v infraštruktúre (budove / budovách / areáli) využívajúcej výstupy projektu, 

ktorá slúži čo len čiastočne aj na výkon hospodárskych činností (iných ako sprievodných), situačný nákres 

musí obsahovať pôdorys budovy (podlaží) s jednoznačne identifikovanými a zakreslenými priestormi 

(miestnosťami). V pôdoryse musí byť samostatne identifikovaný a zakreslený elektrický okruh (okruhy) na ktorý 

je zapojené FVZ. Zároveň v pôdoryse musia byť samostatne zakreslené aj všetky ostatné elektrické okruhy. 

V takomto prípade žiadateľ v časti 7.1 Popis východiskovej situácie formulára ŽoNFP jednoznačne identifikuje 

priestory (miestnosti) a elektrický okruh, resp. okruhy využívané na nehospodárske činnosti ako aj priestory 

(miestnosti) a elektrické okruhy využívané čo len čiastočne na hospodárske činnosti. 

Ak je FVZ umiestnené a zapojené na infraštruktúru (areál obsahujúci viacero budov) využívanú výlučne na 

výkon nehospodárskych činností, pre každú budovu v areáli sa uplatňuje rovnaký postup ako v prípade 

infraštruktúry využívanej výlučne na nehospodárske činnosti. Ak je FVZ umiestnené a zapojené na infraštruktúru 

(areál obsahujúci viacero budov) využívaný čo len čiastočne na výkon hospodárskych činností iných ako 

sprievodných, pre každú budovu v areáli sa uplatňuje postup ako v prípade infraštruktúry využívanej čo len 

čiastočne na hospodárske činnosti, iné ako sprievodné.  

Preukázanie splnenia podmienky ku dňu ukončenia realizácie hlavnej aktivity projektu 

Za účelom preukázania splnenia tejto podmienky bude prijímateľ povinný pri záverečnej žiadosti o platbu v rámci 

záverečnej monitorovacej správy predložiť revíznu správu vypracovanú odborne spôsobilou osobou11, ktorá musí 

jednoznačne potvrdiť súlad skutočného zapojenia elektrických okruhov a spotrebičov so zapojením elektrických 

okruhov a spotrebičov uvedených v situačnom nákrese predloženom v rámci konania o ŽoNFP. 

Upozornenie 

Porušenie predmetnej podmienky bude považované za porušenie PPP č. 8 a vyvolávať právne dôsledky vo vzťahu 

                                                           
9  V zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.   
10  Ak budú výstupy projektu využívané viacerými budovami v areáli je potrebné predložiť pôdorysy budov každej dotknutej budovy. 
11  V zmysle Prílohy č. 11 Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, 
ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov. 
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k prijímateľovi v súlade s článkom 2.5  uzavretej Zmluvy o poskytnutí NFP. 

4.  Podmienka dodržania stropu sprievodných hospodárskych činností  

Výzva v rámci PPP č. 12 umožňuje v obmedzenej miere výkon sprievodných hospodárskych činností. Za 

sprievodné hospodárske činnosti sa považujú výlučne dodávky elektrickej energie vyrobenej podporeným 

projektom do distribučnej sústavy. Sprievodné hospodárske činnosti musia mať obmedzený rozsah neprekračujúci 

20 % celkovej ročnej kapacity infraštruktúry.  

Výpočet podielu ročných sprievodných hospodárskych činností na celkovej ročnej kapacite infraštruktúry: 

RP = ( RSHČ / CRKI ) x 100 

kde: 

RP Ročný Podiel Sprievodnej Hospodárskej Činnosti voči Celkovej Ročnej Kapacite Infraštruktúry  % 

RSHČ Ročná Sprievodná Hospodárska Činnosť 

Vyjadruje ročné množstvo elektrickej energie dodanej do distribučnej sústavy. 12     MWhe/rok 

CRKI Celková Ročná Kapacita Infraštruktúry 

Vyjadruje celkové ročné množstvo vyrobenej elektrickej energie podporeným projektom.  MWhe/rok 

Predmetná podmienka sa vzťahuje na celé obdobie životnosti zariadenia, pričom bude overovaná každoročne 

počas obdobia udržateľnosti projektu na základe odpisu meradiel. V poslednom roku udržateľnosti projektu 

prijímateľ predloží údaje za zostávajúce obdobie životnosti infraštruktúry podľa plánovaného množstva vyrobenej 

energie a spotreby energie v budove / areáli ohraničenom najbližším bodom pripojenia do distribučnej sústavy 

v prípade zariadení s pripojením do distribučnej sústavy alebo jedným spoločným uzlom v prípade ostrovnej 

prevádzky. 

Prekročenie stropu využitia infraštruktúry na sprievodné hospodárske činnosti v danom roku bude mať 

právne dôsledky vo vzťahu k prijímateľovi v súlade s článkom 3.9 uzavretej Zmluvy o poskytnutí NFP. 

Za účelom preukázania splnenia tejto podmienky je žiadateľ / prijímateľ povinný najneskôr ku dňu 

ukončenia realizácie hlavnej aktivity projektu zabezpečiť meranie množstva vyrobenej energie na výstupe 

FVZ ako aj meranie množstva dodanej energie do distribučnej sústavy. Absencia merania množstva 

vyrobenej a dodanej energie a následná nemožnosť preukázania splnenia podmienky bude mať právne 

dôsledky vo vzťahu k prijímateľovi v súlade s článkom 3.9 uzavretej Zmluvy o poskytnutí NFP za daný rok.  

 

 

                                                           
12  S výnimkou elektriny, ktorú si výrobca uloží v externom úložisku s využitím distribučnej sústavy a spätne použije na pokrytie vlastnej 

spotreby.  


