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Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov 
v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC141-2018-45 

  

Zoznam oprávnených výdavkov 

Riadiaci orgán pre OP KŽP (ďalej len „RO“) overuje vecnú oprávnenosť výdavkov projektu na základe posúdenia, 
či žiadané výdavky projektu 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 2.0  
(ďalej len „Príručka k oprávnenosti výdavkov“).  

Upozornenie: Všetky typy (a príklady) oprávnených výdavkov uvedené nižšie, musia mať priamu väzbu  
na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení na výrobu tepla na vykurovanie verejných budov  
(ako zdrojov znečisťovania ovzdušia) nízkoemisnými a energeticky účinnejšími spaľovacími zariadeniami. 

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

Trieda 02 - Dlhodobý hmotný majetok 

Skupina 021 - Stavby 

 stavebné práce, napr.: 

- výkopové, demontážne/montážne a inštalačné práce; 

- modernizácia1 existujúceho vykurovacieho systému (napr. inštalovanie: nového kotla na vykurovanie2, 
akumulačnej nádrže teplej vody na vykurovanie, rozvodov energie a pod.), vrátane potrebného 
merania, riadenia a SMART prvkov inteligentného vykurovania (t. j. zariadení na meranie teploty v priestore, 
regulačné hlavice na výhrevné telesá, termostat, aplikačný softvér3 na ovládanie merania a riadenia 
vykurovacieho systému prostredníctvom vzdialených zariadení s prístupom na internet a pod.); 

- stavebné úpravy verejnej budovy (ak relevantné) nevyhnutné pre realizáciu náhrady zastaraného 
spaľovacieho zariadenia na výrobu tepla na vykurovanie nízkoemisným a energeticky účinnejším spaľovacím 
zariadením; 

 prípravná a projektová dokumentácia, napr.: 

- vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane zmien, variantných riešení a doplnkov (pre stavebné 
povolenie, realizačná dokumentácia, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby a pod.); 

- prieskumné práce potrebné pre spracovanie projektu (ak relevantné); 

 stavebný dozor (ak relevantné) do výšky stanovených percentuálnych limitov4. 

Trieda 51 - Služby 

                                                 
1  Jedná sa o také zásahy, ktoré majú za následok kvalitatívnu zmenu (t. j. zvýšenie) výkonnosti alebo technických parametrov,  

ako aj rozšírenie existujúceho vykurovacieho systému. Nejedná sa o opravy a údržbu existujúceho vykurovacieho systému v prípade jeho 
fyzického opotrebovania, či odstraňovania drobnejších závad za účelom jeho uvedenia do pôvodného alebo prevádzkyschopného stavu. 

2  Napr. plynového kotla, spaľujúceho zemný plyn (G20). 
3  Bude tvoriť súčasť zmluvy na uskutočnenie stavebných prác, t. j. bude súčasťou dodávky hardvéru a jeho ocenenia.  
4  Limity pre tento oprávnený výdavok sú uvedené v Príručke k oprávnenosti výdavkov. 

http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/prirucka-k-opravnenosti-vydavkov/
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Skupina 518 - Ostatné služby5 

 energetické environmentálne posúdenie; 

 výdavky na zriadenie novej energetickej prípojky k verejnej budove (napr. plynovej); 

 výdavky na vypracovanie revíznej správy revíznym technikom; 

 výdavky na sprevádzkovanie novo inštalovaného zariadenia; 

 výroba a osadenie dočasného (veľkoplošného) pútača a stálej tabule alebo plagátu6 (nepriame výdavky)7 
do výšky stanovených finančných limitov4; 

 výdavky na publikovanie článkov o projekte6 (nepriame výdavky) do výšky stanoveného finančného limitu4; 

 výdavky za služby súvisiace s riadením projektu - externé8 (nepriame výdavky), poskytované v rámci 
pracovnej pozície Projektový manažér - externý, do výšky stanoveného finančného limitu4. 

Trieda 52 - Osobné výdavky  

Skupina 521 - Mzdové výdavky9 

 mzda, resp. odmena10 za prácu bezprostredne súvisiacu s riadením projektu - interné8 (nepriame výdavky), 
vykonanú v rámci pracovnej pozície Projektový manažér - interný, do výšky stanoveného finančného limitu4. 

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

Upozornenie: V prípade, že žiadateľ/prijímateľ bude využívať nadobudnutý hmotný majetok okrem realizácie 

projektu aj na iné aktivity/činnosti nesúvisiace s realizáciou projektu, oprávnené na financovanie z EŠIF a ŠR 

SR sú len pomerné výdavky na obstaranie tohto majetku11. 

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

                                                 
5  Všetky typy (a príklady) oprávnených výdavkov, uvedené v skupine výdavkov 518 - Ostatné služby, sú zabezpečované 

dodávateľsky/externe, a to v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

6  Výdavky, ktoré súvisia s informovaním verejnosti o podpore, ktorú projekt získal z európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej 
len „EŠIF“) a štátneho rozpočtu SR (ďalej len „ŠR 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 pre OP KŽP. 

7  Pre všetky nepriame výdavky platí, že súhrnne nesmú prekročiť stanovený percentuálny limit pre nepriame výdavky, t. j. max. 3 % 
celkových oprávnených priamych výdavkov na projekt pri investičných projektoch (investičný projekt - projekt zameraný predovšetkým  
na výstavbu a nákup nehnuteľností, technické zhodnotenie nehnuteľností, nákup strojov a technológií a pod., ktorého výsledkom je 
dlhodobý hmotný a/alebo nehmotný majetok v zmysle zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov, a v rámci ktorého výdavky  
na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku prekročia 40 % celkových oprávnených výdavkov na projekt).  

8  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. 

9  Základným oprávneným výdavkom v oblasti osobných výdavkov je celková cena práce (t. j. hrubá mzda, resp. odmena za vykonanú 
prácu a zákonné odvody zamestnávateľa). Zložky mzdy ako odmeny (okrem odmien poskytnutých zamestnancovi, ktorý pracuje iba  
na projekte/-och spolufinancovanom/-ých z EŠIF a ŠR SR), odstupné, odchodné, preplatenie dovolenky pri odchode a dovolenka  
nad rámec alikvotnej časti za odpracované dni na projekte patria medzi neoprávnené. Medzi neoprávnené položky, ktoré netvoria súčasť 
hrubej mzdy, patria daňový bonus, príspevky zamestnávateľa zo sociálneho fondu a na doplnkové dôchodkové sporenie (DDS). 

10  Na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru v zmysle ustanovení §§ 223 až 228a zákona č. 311/2001 Z. z. 
Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, t. j. dohody o vykonaní práce, ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom, dohody 
o pracovnej činnosti, resp. dohody o brigádnickej práci študentov, ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce. 

11 Bližšie informácie sú uvedené v kapitole 5.8 Príručky k oprávnenosti výdavkov. 

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

Neoprávnené výdavky pre dopytovo orientované projekty sú uvedené v kapitole 7 Príručky k oprávnenosti 
výdavkov. Nad rámec tam uvedených neoprávnených výdavkov sú stanovené nasledujúce špecifické výdavky, 
ktoré sú v rámci predmetnej výzvy taktiež neoprávnené: 

 výdavky na nákup kotla na biomasu a iné obnoviteľné zdroje energie12; 

 výdavky na modernizáciu alebo rekonštrukciu systému prípravy teplej vody (ďalej len „TV“), ako napr. nákup 
a montáž zásobníka a rozvodov TV, keďže príprava TV (napr. na umývanie, sprchovanie a kúpanie) nesúvisí 
s vykurovaním verejnej budovy; 

 výdavky na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení na výrobu tepla na vykurovanie verejných budov 
prostredníctvom prechodu z uhlia na zemný plyn v oblastiach, ktoré nevyžadujú osobitnú ochranu ovzdušia; 

 výdavky na investície na dosiahnutie zníženia emisií skleníkových plynov v súvislosti s činnosťami uvedenými 
v prílohe I k smernici 2003/87/ES; 

 výdavky na prístavby, nadstavby, rekonštrukciu či modernizáciu verejnej budovy, v ktorej má dôjsť k náhrade 
zastaraného spaľovacieho zariadenia na výrobu tepla na vykurovanie nízkoemisným a energeticky účinnejším 
spaľovacím zariadením; 

 výdavky súvisiace so znižovaním energetickej náročnosti verejnej budovy (napr. výdavky na: zateplenie 
obvodového alebo strešného plášťa budovy, výmenu okien/dverí, rekonštrukciu/modernizáciu systému 
prípravy TV, osvetlenia, výťahov a pod. za účelom zníženia spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy); 

 škody spôsobené počas výstavby na cudzom majetku; 

 rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami; 

 nákup nehmotného majetku (napr. softvér, licencie), ktorý sa kategorizuje do skupiny výdavkov 013 - Softvér 
a 014 - Oceniteľné práva; 

 nákup alebo nájom nehnuteľností (pozemkov a stavieb); 

 nákup alebo nájom dopravných prostriedkov;  

 nákup alebo nájom výpočtovej techniky, vrátane príslušenstva (napr. PC, notebook, tablet, externý harddisk); 

 nákup alebo nájom telekomunikačnej techniky (napr. mobilné telefóny a pod.) s výnimkou SMART prvkov 
inteligentného vykurovania, t. j. hardvéru na ovládanie merania a riadenia vykurovacieho systému 
prostredníctvom vzdialených zariadení s prístupom na internet; 

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

 nákup materiálu kancelárskeho a pod.; 

 spotreba energie (skupina výdavkov 502); 

 spotreba ostatných neskladovateľných dodávok (skupina výdavkov 503); 

 cestovné náhrady; 

 mzda, resp. odmena10 za vykonanú prácu bezprostredne súvisiacu s realizáciou hlavnej aktivity projektu 
(priame výdavky); 

 odborný autorský dohľad; 

 technický dozor; 

 správne poplatky13, miestne poplatky a pod. 

 

                                                 
12  Využívanie obnoviteľných zdrojov energie (spadá pod prioritnú os 4 OP KŽP) nie je predmetom podpory v rámci tejto výzvy 
13  Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 


