Zoznam často kladených otázok
k výzve s kódom OPLZ-PO6-SC611-2017-1
1.

Je v rámci výzvy oprávnenou aktivitou aj vybudovanie obecnej kompostárne, nakoľko v
Prílohe č. 6 výzvy, skupina oprávnených výdavkov 022 je uvedený aj nákup štiepkovača,
drviča?

Vybudovanie obecnej kompostárne nespadá pod oprávnené aktivity. V tomto prípade sa jedná o
zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov a na zhodnocovanie odpadov výzva nie je
zameraná. Štiepkovač resp. drvič je oprávnený ako súčasť vybavenia zberného dvora z dôvodu
lepšieho priestorového nakladania s drevným odpadom pred jeho odovzdaním konečnému
zhodnotiteľovi.
2.

V nadväznosti na povinnú Prílohu č. 12 ŽoNFP „List vlastníctva, prípadne iný doklad
oprávňujúci žiadateľa užívať nehnuteľnosť po dobu realizácie projektu a minimálne 5 rokov po
ukončení realizácie projektu a realizovať na nej stavbu“ ak chce obec podať projekt v rámci
aktivity B Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu, musí mať všetky parcely, na ktorých
sa nezákonne umiestnený odpad nachádza, vo vlastníctve, resp. musí mať písomný súhlas
vlastníkov parciel na realizáciu projektu alebo je možné v rámci projektu riešiť aj takú lokalitu,
ktorá sa nachádza v intraviláne obce, ale nie na obecných pozemkoch, obec nemá súhlas
vlastníkov na realizáciu projektu, ale je osoba povinná nelegálny odpad z daného miesta
odstrániť?

V zmysle prílohy č. 8 výzvy „Podmienky poskytnutia príspevku a spôsoby ich overenia, vrátane popisu
povinných príloh ŽoNFP“ v časti popisu Prílohy č. 12 ŽoNFP (str.25) je uvedené okrem iného „V
prípade, ak je súčasťou projektu aj realizácia typu aktivity B, hlavná aktivita „Odstránenie nezákonne
umiestneného odpadu“ žiadateľ predkladá písomný súhlas vlastníka nehnuteľností, ktoré súvisia s
realizáciou projektu a výpis z listu vlastníctva nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP
preukazujúci vlastnícke právo dotknutého vlastníka.“
Ďalej musí žiadateľ splniť požiadavky definované v prílohe č.16 ŽoNFP (str.26, 27), kde je definované,
čo by malo Rozhodnutie o zistení osoby zodpovednej za nezákonné umiestnenie odpadu obsahovať.
Z Rozhodnutia musí byť zrejmé, že žiadateľ je osoba povinná odstrániť nezákonne umiestnený odpad.
Ak dané rozhodnutie predmetné náležitosti neobsahuje, žiadateľ doloží stanovisko, príp. vyjadrenie
príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, kde budú dané náležitosti uvedené.
3.

a)

Ako vyplniť v rámci formulára ŽoNFP v časti 5. Identifikácia projektu:
a) Projekt s relevanciou k Regionálnym investičným územným stratégiám: áno/nie
b) Projekt s relevanciou k Udržateľnému rozvoju miest: áno/nie
c) Aký kód NACE je potrebné uviesť?
Je potrebné postupovať v zmysle inštrukcií vo formulári ŽoNFP t.j. v zmysle „do schválenia/po
schválení RIÚS“. Ak projekt nie je relevantný k už schváleným RIÚS, žiadateľ vyberá NIE.

b)

Je potrebné postupovať v zmysle inštrukcií vo formulári ŽoNFP t.j. v zmysle do schválenia/po
schválení ... Ak projekt nie je relevantný k už schváleným Integrovaným územným stratégiám
mestskej oblasti, žiadateľ vyberá NIE.
c) Pre aktivitu A je potrebné vybrať kód NACE: 38110 Zber iného ako nebezpečného odpadu.
Pre aktivitu B je potrebné vybrať kód NACE: 38210 Spracúvanie a likvidácia iného ako
nebezpečného odpadu.
V prípade kombinácie aktivít A a B vzhľadom na možnosť žiadateľa zadať iba 1 kód NACE, je
potrebné vybrať z vyššie uvedených 2 kódov ten, na ktorý je zameraná objemovo väčšia časť
výdavkov projektu (napr. zberný dvor 100 000 €, sanácia skládky 30 000 € = kód 38110).

4.

Je v rámci výzvy oprávnená aj rekonštrukcia alebo výstavba prevádzkovej budovy, ktorá bude
súčasťou nového zberného dvora?

V prílohe č. 6 výzvy je uvedené v rámci oprávnenosti stavebných prác „vybudovanie zberných dvorov
na umiestnenie zberných nádob, pozostávajúce zo spevnených plôch, oplotenia a
úplného/čiastočného zastrešenia“
Z uvedeného vyplýva, že rekonštrukcia ako aj výstavba prevádzkovej budovy je oprávnená.
Pri výpočte oprávnených výdavkov na aktivitu A.2 vychádzate z plochy celého zberného dvora
vrátane prevádzkovej budovy slúžiacej výlučne pre potreby zberného dvora (v prílohe č. 6 na str. 4
stanovený benchmark/finančný limit resp. pri max. výška oprávnených výdavkov na stavebné
práce/služby).
5.

Je oprávnené pri aktivite A.1 „vybudovanie stojísk...“ nákup zberných nádob do
novovybudovaných stojísk a zároveň aj do už existujúcich stojísk? (obec má vybudované
provizórne stojiská, do ktorých by chcela nakúpiť zberné nádoby a vybudovať ďalšie nové
stojiská k bytom)

V rámci oprávnenej aktivity A1 je oprávnené vybudovanie stojísk vrátane nákupu nádob, ktoré musia
byť umiestnené na stojiskách. Vybavenie už existujúcich stojísk nádobami nie je oprávnené.
6.

Pri vybudovaní stojísk, pokiaľ to ide cez ohlásenie drobnej stavby, je potrebné vyjadrenie EIA a
NATURA 2000?

Aktivita A1 nie je vyňatá z povinnosti preukázania podmienky poskytnutia príspevku č. 21 a 22, preto
aj v prípade vybudovania stojísk je potrebné predložiť prílohy č. 13 a 14 ŽoNFP (viď ich popis v prílohe
č. 8 výzvy a zverejnené vzory v rámci prílohy č. 1 výzvy „Formulár ŽoNFP s prílohami“).
7.

Je oprávnené v rámci výzvy vybudovať stojisko na veľkokapacitný kontajner (70m3), nie na
zbernú nádobu 1100l?

Áno, v prílohe č. 6 je v rámci vybavenia okrem zberných nádob 1100 l oprávnené nakúpiť aj
veľkokapacitné zberné nádoby. Žiadateľ sa môže sám rozhodnúť (predovšetkým vzhľadom na
existujúci systém zberu odpadov v obci – typ zberových vozidiel), či budú predmetom projektu
zberové nádoby alebo veľkokapacitné kontajnery.
8.

Je predpísané technické riešenie stojiska (so strechou, murované)? Alebo stačí len spevnená
plocha?

Výzva nepredpisuje technické riešenie stojiska. Legislatíva nedefinuje technické požiadavky na
vybudovanie stojísk. Žiadateľ sa môže rozhodnúť aj pre murované a zastrešené stojiská, v každom
prípade však musí byť dodržaný benchmark/limit a maximálna výška oprávnených výdavkov na
stavebné práce.
9.

Je pri type aktivity B - sanačné práce nelegálnych skládok povinnosť vyčistiť celé miesto
nelegálnej skládky alebo je prípustné aj iné riešenie (napr. vyčistenie 1/2 nelegálnej skládky v
rámci projektu a ďalších častí v nasledujúcich etapách)?

Žiadateľ/prijímateľ musí odstrániť celú „čiernu skládku“. Ak je obec určená ako osoba povinná
odstrániť nezákonne umiestnený odpad na základe vydaného rozhodnutia, tak ho musí odstrániť v
súlade s týmto rozhodnutím. Okrem prípadu, ak by v samotnom rozhodnutí mal žiadateľ povinnosť
na základe nejakých skutočností odstrániť len časť skládky... Rozhodnutie je záväzné a preto obec
musí odstrániť skládku či už z vlastných zdrojov, alebo v prípade našej výzvy zo zdrojov EŠIF.
10. V zozname oprávnených výdavkov sú sanačné práce definované ako "ostatné služby",
vyžaduje sa na ne projektová dokumentácia a stavebné povolenie?
V prípade realizácie aktivity B sa nevyžaduje projektová dokumentácia ani stavebné povolenie, keďže
sa jedná o služby. V zmysle popisu príloh č. 9 a 10 ŽoNFP v prílohe č. 8 výzvy sú PD a SP „relevantné,
ak súčasťou projektu je realizácia typu aktivity A“. Žiadateľ pre účely preukázania oprávnenosti
výdavkov je povinný vykonať prieskum trhu v zmysle aktuálne platnej príručky k oprávnenosti
výdavkov pre prioritnú os 6.
11. Ako stanoviť výšku oprávnených výdavkov pre aktivitu B (bude sa jednať o zber odpadu
mechanizmami, jeho odvoz na skládku, uloženie na skládku a sanácia/úprava miesta)? Stačí
položkový rozpočet vypracovaný a opečiatkovaný odborne spôsobilou osobou (keďže sa v
podstate jedná o stavebné práce), alebo je potrebný prieskum trhu? Ak je potrebný prieskum
trhu, stačí jeden prieskum na celú zákazku ako celok, alebo samostatne na každú aktivitu?
V prípade odstránenia nezákonne umiestneného odpadu sa jedná o jeho naloženie do pristavených
kontajnerov a prepravu do zariadenia na zneškodnenie odpadov, pričom tieto činnosti sú definované
ako služba. Žiadateľovi odporúčame stanoviť výšku oprávnených výdavkov na základe vykonaného
prieskumu trhu.
12. Obec má vyjadrenie k projektu k prílohe č. 14 ŽoNFP (NATURA 2000) z roku 2013 poskytnuté
Štátnou ochranou prírody a krajiny SR Banská Štiavnica. Nakoľko v rámci výzvy vyžadujete
potvrdenie na novom tlačive, obrátili sme sa na ŠOPaK so žiadosťou prepracovať vyjadrenie z
roku 2013 do nového tlačiva.
Zverejnené tlačivo vo výzve je formulované ako vyjadrenie Okresného úradu v sídle kraja,
doposiaľ vždy postačovalo vyjadrenie ŠOP a nie okresného úradu, preto Vás prosím o
vyjadrenie či je nevyhnutné žiadať okresný úrad v sídle kraja o vyjadrenie, nakoľko naša obec
spadá pod ŠOP?
V zmysle špecifikácie Prílohy č. 14 ŽoNFP: Stanovisko príslušného orgánu, ktorou žiadateľ preukazuje
splnenie PPP č. 22 "Podmienka oprávnenosti z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti
dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000" je uvedené:

"V rámci tejto prílohy žiadateľ predkladá originál alebo úradne overenú kópiu odborného stanoviska
okresného úradu v sídle kraja vydané podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v platnom znení k možnosti významného vplyvu projektu na územie sústavy chránených území.
Okresný úrad v sídle kraja vydá k návrhu projektu odborné stanovisko k možnosti jeho významného
vplyvu na územie sústavy chránených území. Ak sa projekt má uskutočniť na území viacerých krajov,
odborné stanovisko vydá ten okresný úrad v sídle kraja, na území ktorého sa má uskutočniť najväčšia
časť projektu. Odporúčaný obsah odborného stanoviska okresného úradu v sídle kraja je zverejnený v
prílohe č.1 výzvy „Formulár ŽoNFP s prílohami“. Uvedená príloha sa netýka ŽoNFP, ktorá v rámci
prílohy č. 13 obsahuje platné záverečné stanovisko alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania."
Z uvedeného vyplýva povinnosť žiadateľa predložiť stanovisko okresného úradu v zmysle
odporúčaného obsahu zverejneného v rámci prílohy č. 1 výzvy "Formulár ŽoNFP".
To znamená, že stanovisko môže byť vydané na vlastnom tlačive okresného úradu, ale musí
obsahovať informácie v zmysle odporúčaného obsahu.
13. Musí vybudované stojisko slúžiť len na nádoby na zmesový komunálny odpad alebo aj na
triedené zložky? Je oprávneným nákladom rozšíriť triedený zber v obci o napr. starý nábytok,
ošatenie?
Spôsob realizácie A.1 „Vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny
odpad vrátane ich nákupu za účelom predchádzania vzniku miest s nezákonne umiestneným
odpadom“ je prioritne zameraný na budovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový
komunálny odpad v obciach so segregovanými komunitami, teda v miestach kde zber a odvoz
komunálneho odpadu nie je vôbec zabezpečený. Na danom stojisku, okrem nádob na zmesový
komunálny odpad, môžu byť umiestnené aj nádoby, za ktorých zber a nakladanie s nimi zodpovedá
obec v súlade so zákonom o odpadoch. V záujme zlepšenia kvality životného prostredia, ako aj
vzhľadom na platnú legislatívu odpadového hospodárstva, podľa ktorej obec je povinná umožniť
organizácii zodpovednosti výrobcov na jej náklady zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov,
môžu byť na stojisku umiestnené aj nádoby, ktoré spadajú pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov
v zmysle zákona o odpadoch, ale výdavky na obstaranie takýchto nádob nie sú považované za
oprávnené. Prioritne však musia byť zabezpečené na vybudovanom stojisku zberné nádoby na
zmesový komunálny odpad.
V prípade, že žiadateľ chce rozšíriť zber odpadov o odpady uvedené v otázke (napr. textil, drobný
stavebný odpad, objemný odpad – napr. starý nábytok, biologicky rozložiteľný odpad, odpady s
obsahom nebezpečných látok), môže v rámci projektu vybudované stojiská vybaviť aj zbernými
nádobami na uvedené druhy odpadov. Tieto nádoby sú oprávnený výdavok projektu.
Žiadateľa upozorňujeme na povinnosť zabezpečiť zhodnotenie/zneškodnenie takýchto odpadov v
súlade s platnou legislatívou odpadového hospodárstva.
14. Aké zberné nádoby sa môžu z dotácie obstarať? Len 1100 litrové a menšie?
Keďže benchmarky a finančné limity oprávnených výdavkov boli stanovené na základe prieskumu
trhu na zberné nádoby s objemom 1100 l, minimálny objem zberných nádob je 1100 l.
S prihliadnutím na existujúci systém zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci/meste, môže však
žiadateľ obstarať veľkokapacitné zberné nádoby.
15. Bezpečnostné kamery - môžu byť osadené na každom zo stojísk (plánujeme 6)?

Sú aj stavebné práce súvisiace s umiestnením a funkčnosťou kamier oprávnené (elektrické
rozvody)?
V prílohe č. 6 je definovaná max. výška oprávnených výdavkov v rámci aktivity A.1 a tá je v prípade 3
a viac stojísk 21 000 €. Je možné stojiská vybaviť prvkami kamerového systému, ktoré sú súčasťou
stavebných prác, ale len do výšky stanovených 21 000 €. Oprávnené sú aj s tým súvisiace stavebné
práce.
17. V rámci výzvy OPZP-PO4-13-2-LSKxP nám boli schválené finančné prostriedky na vybudovanie
zberného dvora a na nákup technológie. V rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2016-10 boli obci
schválené finančné prostriedky pre projekt Technologické vybavenie zberného dvora v obci.
V prípade predloženia žiadosti o NFP prostredníctvom výzvy OPLZ-PO6-SC611-2017-1 by sme v
rámci aktivity A.1 dobudovali v obci stojiská, ktoré ešte neboli realizované a v rámci aktivity A.2
by sme zakúpili technológiu, ktorá ešte nebola zakúpená. Je možné teda v takom prípade
požiadať o finančné prostriedky?
V rámci aktivity A.1 je oprávnené dobudovať/vybudovať v obci nové stojiská.
V rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2017-1 nie je oprávnené zakúpenie novej technológie do existujúcich
zberných dvorov v zmysle uvedeného prípadu.
V zmysle podmienky poskytnutia príspevku č. 11. výzvy „spôsob realizácie A.2“, je nákup hnuteľných
vecí oprávnený iba ak súčasťou projektu je aj vybudovanie zberného dvora na umiestnenie zberných
nádob.
18. Je oprávneným nákladom vybudovanie kompostoviska a následne nákup technológie ako
štiepkovač, malotraktorová kosačka, krovinorez?
Vybudovanie kompostoviska nie je oprávnené. V tomto prípade sa jedná o zhodnocovanie biologicky
rozložiteľných odpadov a na zhodnocovanie odpadov výzva nie je zameraná.
Nákup technológie (štiepkovač a pod.) je oprávnený ako súčasť vybavenia zberného dvora z dôvodu
lepšieho priestorového nakladania s drevným odpadom pred jeho odovzdaním konečnému
zhodnotiteľovi. Nákup malotraktorovej kosačky a krovinorezu nie je oprávnený.
19. V texte výzvy je oprávnená aktivita tipu: A. Vybudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a
odvozu komunálneho odpadu v rámci nej je oprávnené:
- nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu – napríklad zberné nádoby podľa § 81
ods. 5 zákona o odpadoch, zberové vozidlá a iné stroje pre zvoz a nakladanie s odpadmi, 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 (napr.
nákladné vozidlá, traktory a vlečky, ťahače, pracovné stroje);
Aký typ zberového vozidla je v rámci výzvy oprávnený?
Nákup zberových vozidiel a iných strojov pre zvoz a nakladanie s odpadmi (napr. nákladné vozidlá pre
zvoz a nakladanie s odpadmi, traktory a vlečky, ťahače, pracovné stroje) je oprávnený výdavok
v rámci skupiny oprávnených výdavkov 023 – Dopravné prostriedky.

Benchmark na nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu je v zmysle tab. č. 3 na s. 5
prílohy č. 6 výzvy max. 80.000 € s DPH.

