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Príloha č. 6 výzvy 

Zoznam skupín oprávnených výdavkov 

 

Poskytovateľ overuje vecnú oprávnenosť výdavkov projektu na základe posúdenia, či žiadané výdavky projektu 

vecne spadajú do rozsahu oprávnených výdavkov určených v zozname oprávnených výdavkov uvedených 

v tomto dokumente. Zoznam oprávnených výdavkov obsahuje uzavretý zoznam tried a skupín oprávnených 

výdavkov a v rámci nich typy oprávnených výdavkov pre túto výzvu v súlade so skupinami výdavkov, ktoré sú 

uvedené v  aktuálnej verzii Príručky k oprávnenosti výdavkov pre prioritnú os 5 alebo 6 (ďalej len „Príručka 

k oprávnenosti výdavkov“) zverejnenej na webovom sídle SO (http://www.minv.sk/?metodicke-dokumenty). 

Vzhľadom na komplexnosť výzvy sú oprávnené zoznamy výdavkov rozdelené podľa jednotlivých oblastí 

nasledovne: 

Oblasti financované z prioritnej osi 6 OP ĽZ (EFRR): 

1. Zoznam skupín oprávnených výdavkov v rámci oblasti výstavby a rekonštrukcie predškolských 

zariadeníZoznam skupín oprávnených výdavkov v rámci oblasti výstavby a rekonštrukcie predškolských 

zariadení 

- typ aktivity F: Podpora výstavby nových predškolských zariadení  v obciach s prítomnosťou MRK 
- typ aktivity G: Podpora rekonštrukcie predškolských zariadení a prístavby/nadstavby k 

existujúcim predškolským zariadeniam v obciach s prítomnosťou MRK s dôrazom na rozšírenie 
kapacity. 

2. Zoznam skupín oprávnených výdavkov v rámci oblasti výstavby, modernizácie a rekonštrukcie 
komunitných centier ako aj prestavba existujúcich objektov pre účely zriadenia a fungovania 
komunitných centierZoznam skupín oprávnených výdavkov v rámci oblasti výstavby, modernizácie 
a rekonštrukcie komunitných centier ako aj prestavba existujúcich objektov pre účely zriadenia a 
fungovania komunitných centier 

- typ aktivity H: Podpora modernizácie a rekonštrukcie (vrátane nadstavby/prístavby) 
komunitných centier 

- typ aktivity I: Podpora prestavby existujúcich objektov pre účely zriadenia a fungovania 
komunitných centier 

- typ aktivity J: Podpora výstavby nových komunitných centier 

3. Zoznam skupín oprávnených výdavkov v rámci oblasti prístupu k pitnej vode 

4.3. Zoznam skupín oprávnených výdavkov v rámci oblasti prístupu k pitnej vode 

- typ aktivity B: Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných MRK 

s dôrazom na nízko nákladové opatrenia ako napr. vŕtanie studní 

5.4. Zoznam skupín oprávnených výdavkov v rámci oblasti podpory pozemných komunikácií 

- typ aktivity E: Podpora dobudovania (výstavba/rekonštrukcia) základnej technickej 

infraštruktúry (napr. kanalizácia, asfaltové cesty, spevnené cesty) 

6.5. Zoznam skupín oprávnených výdavkov v rámci oblasti podpory odpadového hospodárstvaZoznam 

skupín oprávnených výdavkov v rámci oblasti podpory odpadového hospodárstva 

- typ aktivity C: Vybudovanie, resp. dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom 

(napr. zakúpenie zberných nádob, kontajnerov, vybudovanie stojísk) 

- typ aktivity D: Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých 

vplyvov nelegálnej skládky 

Oblasť financovaná z prioritnej osi 5 OP ĽZ (ESF): 

http://www.minv.sk/?metodicke-dokumenty
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7.6. Zoznam skupín oprávnených výdavkov v rámci oblasti Miestnej občianskej poriadkovej službyZoznam 

skupín oprávnených výdavkov v rámci oblasti Miestnej občianskej poriadkovej služby 

typ aktivity A: Podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v 

obciach s prítomnosťou MRK zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich v 

prostredí MRK (napr. TSP, komunitní pracovníci/pracovníčky v oblasti sociálnych služieb, 

miestne občianske hliadky, asistenti/asistentky bývania a iné asistenčné služby). 

Zoznam skupín oprávnených výdavkov v rámci oblasti výstavby a rekonštrukcie predškolských 

zariadení 

 

Trieda 02      Dlhodobý hmotný majetok 

Skupina 021 Stavby /029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok1 

- stavebné práce 

- realizácia nových stavieb; 
- prístavba a nadstavba objektov, vrátane napojenia objektov na inžinierske siete; 
- rekonštrukcia stavieb so zameraním na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov – realizácia 

opatrení na zlepšenie tepelno-technických vlastností konštrukcií, najmä obnova obvodového plášťa, 
oprava a výmena strešného plášťa vrátane strešnej krytiny, resp. povrchu plochých striech, oprava 
a výmena výplňových konštrukcií, opravy technického, energetického alebo technologického 
vybavenia a zariadení objektu, ako aj výmena jeho súčastí (najmä výmena zdrojov tepla, 
vykurovacích telies a vnútorných inštalačných rozvodov);  

- prípravná a projektová dokumentácia  

- vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v rozsahu realizačnej dokumentácie vrátane 
autorského dozoru projektanta a energetického posudku stavby, inžinierske práce, ktoré zahŕňajú 
zabezpečenie vstupných podkladov pre realizáciu stavby, dokumentácia skutočného vyhotovenia 
stavby, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby; 

- stavebný dozor 

- výkon stavebného dozoru pri realizácii stavby vrátane zabezpečenia dokumentácie pre kolaudačné 
konanie;  

- minimálne definovaný obsah činností stavebného dozoru je stanovený v Zákone č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon); 

- energetický certifikát  

- vypracovanie energetického certifikátu v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej 
hospodárnosti budov a v znení zákona č. 300/2012 Z.z. 

Skupina 022 Samostatné hnuteľné veci a súbor hnuteľných vecí 

 interiérové a exteriérové vybavenie 

- obstaranie vnútorného a vonkajšieho vybavenia objektu nevyhnutne súvisiaceho s účelom využitia 
stavby; 

Trieda 11      Zásoby 

Skupina 112 Zásoby 

 interiérové a exteriérové vybavenie 

                                                           
1 Skupina „029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok“ – ak relevantné v zmysle Opatrenia MF SR z 8. augusta 2007 č.MF/16786/2007-31, ktorým 
sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne 
fondy,  obce a vyššie územné celky (Úplné znenie Opatrenia k postupom účtovania ROPO, ŠF, obcí a VÚC pre rok 2016, § 32, bod 11)    
http://www.mfsr.sk/Components/CategoryDocuments/s_LoadDocument.aspx?categoryId=9479&documentId=14113 

http://www.mfsr.sk/Components/CategoryDocuments/s_LoadDocument.aspx?categoryId=9479&documentId=14113
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- obstaranie vnútorného a vonkajšieho vybavenia objektu nevyhnutne súvisiaceho s účelom využitia 
stavby; 

Trieda 51      Služby 

Skupina 518 Ostatné služby 

 externý manažment  
- riadenie projektu zo strany prijímateľa vykonávané externým subjektom (vypracovanie žiadostí 

o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, finančné riadenie) a  prípravná fáza 
realizácie projektu (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok), s ktorým 
žiadateľ/prijímateľ uzatvoril zmluvu o poskytnutí služby v súlade so zákonom č. 343/2015  Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) do výšky stanoveného celkového 
finančného limitu pre nepriame výdavky definovaného v časti II. Benchmarky a finančné limity tohto 
dokumentu; 

 výkon procesu verejného obstarávania na aktivity projektu; 

Trieda 52      Osobné výdavky 

Skupina 521 Mzdové výdavky 

 interný manažment 
mzdové výdavky zamestnancov prijímateľa bezprostredne súvisiace: 

• s riadením projektu (vypracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí 
o zmenu, finančné riadenie), 

• prípravná fáza realizácie projektu (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok),  

• výkon činností verejného obstarávania na aktivity projektu. 

Formy pracovných úväzkov: 

a) pracovný úväzok zamestnanca - bezprostredne súvisiace s riadením projektu (napr. vypracovanie 
žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, finančné riadenie, prípravná fáza 
realizácie projektu (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok), výkon činností verejného 
obstarávania (prieskumu trhu); v prípade 100 % pracovného úväzku zamestnanca, ktorý pracuje 
iba na projekte/projektoch spolufinancovanom z EŠIF, t. j. nevykonáva iné pracovné činnosti 
financované z iných zdrojov Prijímateľa, je oprávneným výdavkom aj odmena ako zložka mzdy. SO 
stanovuje limit pre odmenu na mesačnej úrovni max. do 1-násobku hrubej mzdy príslušného 
zamestnanca (bez odmeny) za príslušný mesiac, keď odmena má byť vyplatená. V prípade kumulovanej 
výšky odmien za kalendárny rok je oprávnená max. do výšky 30% súčtu hrubých miezd za kalendárny rok 
príslušného zamestnanca. 

b) Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - bezprostredne súvisiace s riadením 
projektu (napr. vypracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, 
finančné riadenie, prípravná fáza realizácie projektu (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok), výkon činností verejného obstarávania (prieskumu trhu), vrátane povinných odvodov 
za zamestnávateľa, vzťahy uzatvorené v zmysle ustanovení § 223-228a) zákona č. 311/2001 Z. z. 
Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, t. j. dohoda o vykonaní práce, ak ide o prácu, ktorá 
je vymedzená výsledkom, dohoda o pracovnej činnosti, ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú 
druhom práce a dohoda o brigádnickej práci študentov. 

Trieda 90      Zjednodušené vykazovanie výdavkov a rezerva 

Skupina 930 Rezerva na nepredvídané výdavky 

 výdavky na rezervu na nepredvídané výdavky sú oprávnenými výdavkami za splnenia podmienky, 
že výdavky na rezervu na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami nepresiahnu sumu 
2,5 % z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce s DPH; 
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 čerpanie rezervy na nepredvídané výdavky je možné len na základe kladného rozhodnutia SO o zmene 
projektu, a len v prípade, ak ide o výdavky, ktorých vznik  nebolo možné v čase pred začatím verejného 
obstarávania predvídať (nepredvídateľnosť sa posudzuje v súlade s definíciou pre „Okolnosť vylučujúca 
zodpovednosť“ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP); 

 každá žiadosť o zmenu projektu týkajúca sa čerpania rezervy na nepredvídané výdavky musí obsahovať 
relevantné a objektívne odôvodnenie potreby čerpania rezervy vrátane stanoviska dotknutých osôb 
(napr. projektant, stavebný dozor, zhotoviteľ stavebných prác, Prijímateľ a tretie osoby) a relevantných 
dôkazov preukazujúcich existenciu nepredvídaných okolností; 

 podrobné a jednoznačné podmienky a spôsob čerpania rezervy môžu byť na účely verejného 
obstarávania stanovené v súťažných podkladoch a návrhu zmluvy o dielo, ktorý je podľa § 42 ods. 11 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov. Prijímateľ a zhotoviteľ stavebných prác uzatvoria na 
základe schválenej žiadosti o zmenu Projektu dodatok k zmluve o dielo na stavebné práce, predmetom 
ktorého bude konkretizácia položiek rozpočtu, ktoré sa budú realizovať na základe nepredvídaných 
okolností. Pri uzavretí tohto dodatku budú zohľadnené aj pravidlá uvedené v § 18 zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

 uplatnenie rezervy na nepredvídané výdavky sa realizuje prostredníctvom konkrétnej skupiny 
oprávnených výdavkov;  

 

Neoprávnené výdavky pre dopytovo - orientované projekty sú uvedené v  Príručke k oprávnenosti výdavkov 
pre prioritnú os 6. Nad rámec týchto neoprávnených výdavkov sú tiež neoprávnené výdavky na publicitu 
projektu, čím sa nevylučuje, že prijímateľ v zmysle Zmluvy o NFP, ako aj Manuálu pre informovanie 
a komunikáciu je povinný zabezpečiť publicitu projektu. 

 

II. Benchmarky a finančné limity 

SO stanovil všeobecne platné zásady a podmienky pre uplatňovanie benchmarkov a finančných limitov 
ako jedného z nástrojov na overenie hospodárnosti a efektívnosti výdavkov projektu v aktuálnej verzii 
dokumentu Príručka k oprávnenosti výdavkov. Benchmark stanovuje optimálnu úroveň výdavkov a finančný limit 
je hornou hraničnou hodnotou oprávnenosti, ktorú SO pre OP ĽZ akceptuje po zohľadnení objektívnych 
skutočností na prekročenie optimálnej hodnoty merného ukazovateľa.  

Pri prekročení výšky benchmarku z objektívnych príčin (napr. zo stavebno-technických, technologických, 
prírodných, časových alebo iných dôvodov) je žiadateľ povinný zdôvodniť jeho prekročenie, pričom hodnota 
výdavku nesmie byť vyššia ako hodnota finančného limitu a zo strany SO pre OPĽZ. Po odsúhlasení týchto 
objektívnych príčin je možné uznať tieto výdavky za oprávnené, ale len do výšky finančného limitu. 

Benchmarky a finančné limity sú stanovené na jednotku merateľného ukazovateľa P0067 - „Kapacita podporenej 
školskej infraštruktúry MŠ.“ 

 

Tabuľka 1 

1. Typ aktivity: Podpora výstavby nových predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK 

Hlavná aktivita: Výstavba novej budovy materskej školy /elokovaného pracoviska 

Spôsob realizácie: Benchmark Finančný limit 

a) výstavba novej budovy materskej školy / elokovaného pracoviska za účelom zriadenia materskej školy/ 
elokovaného pracoviska   

b) výstavba novej budovy materskej školy / elokovaného pracoviska, za účelom rozšírenia a/alebo 
presunutia kapacity existujúcej materskej školy/elokovaného pracoviska  
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benchmark/fin. limit na plánovanú kapacitu 

MŠ  

8 950,0010 850,00 

EUR/dieťa 

9 500,0011 550,00 

EUR/dieťa 

Benchmark/fin. limit na plánovanú kapacitu 

MŠ – modulový typ budovy 
2 700,003 250,00 EUR/dieťa 2 900,003 500,00 EUR/dieťa 

2. Typ aktivity: Podpora rekonštrukcie predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK s dôrazom 
na rozšírenie kapacity 

Hlavná aktivita: Rekonštrukcia budovy materskej školy /elokovaného pracoviska 

Spôsob realizácie: Benchmark Finančný limit 

Rekonštrukcia, prístavba, nadstavba, zmena dispozície: 
a) budovy materskej školy / elokovaného pracoviska za účelom  rozšírenia jej kapacity  

b) inej budovy2 pre potreby materskej školy/ elokovaného pracoviska za účelom rozšírenia a/alebo 

presunutia existujúcej kapacity existujúcej  materskej školy/ elokovaného pracoviska  

benchmark/fin. limit na existujúcu 

kapacitu MŠ 
3 250,00 2 700,00 EUR/dieťa 3 500,002 900,00 EUR/dieťa 

benchmark/fin. limit na novovytvorené 

miesta v MŠ 

10 850,00 8 950,00 

EUR/dieťa 

11 550,00 9 500,00 

EUR/dieťa 

benchmark/fin. limit na novovytvorené 

miesta v MŠ – modulový typ prístavby, 

nadstavby 

3 250,00 2 700,00 EUR/dieťa 3 500,002 900,00 EUR/dieťa 

c) Rekonštrukcia, prístavba, nadstavba, zmena dispozície inej budovy3 za účelom zriadenia materskej školy/ 
elokovaného pracoviska 

benchmark/fin. limit na kapacitu MŠ 

v existujúcej inej budove4 
3 250,00 2 700,00 EUR/dieťa 3 500,002 900,00 EUR/dieťa 

benchmark/fin. limit na kapacitu MŠ 

vytvorenú prístavbou/nadstavbou5 

10 850,00 8 950,00 

EUR/dieťa 

11 550,00 9 500,00 

EUR/dieťa 

                                                           
 
3 Inou budovou sa rozumie budova, ktorá nie je súčasťou existujúcej MŠ/ elokovaného pracoviska zapojenej do siete škôl a školských 
zariadení. 
4 Inou budovou sa rozumie budova, ktorá nie je súčasťou existujúcej MŠ/ elokovaného pracoviska zapojenej do siete škôl a školských 
zariadení. 
5 Kapacita vytvorená prístavbou/nadstavbou – kapacita, ktorá vznikla rozšírením inej budovy počítaná ako rozdiel medzi kapacitou, ktorá by 
bola projektovaná v budove bez prístavby/nadstavby a kapacitou, ktorá bola naprojektovaná s prístavbou/nadstavbou. Projektovaná 
kapacitu žiadateľ uvedie v projektovej dokumentácií.  
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benchmark/fin. limit na kapacitu MŠ 

vytvorenú prístavbou/nadstavbou6 -

modulový typ budovy 

3 250,00 2 700,00 EUR/dieťa 3 500,002 900,00 EUR/dieťa 

 

 

 

 

Spôsob výpočtu oprávnených výdavkov na stavebné práce 

Žiadateľ podľa príslušného spôsobu realizácie vypočíta výšku stavebných prác vyplývajúcich z benchmarku, resp. 

z finančného limitu (v odôvodnených prípadoch) nasledovným spôsobom: 

V prípade 1. typu aktivity „Podpora výstavby nových predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK“ 

sa vypočíta výška stavebných prác vynásobením: 

- benchmarku (finačného limitu) na dieťa x plánovaná kapacita MŠ 

Táto suma predstavuje maximálny benchmark/finančný limit na stavebne práce. 

V prípade 2. typu aktivity „Podpora rekonštrukcie predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK 

s dôrazom na rozšírenie kapacity“ pre spôsob realizácie a) a b) sa vypočíta výška stavebných prác vynásobením: 

- benchmarku (finačného limitu) dieťa x existujúca kapacita MŠ 

- benchmarku (finačného limitu) dieťa x novovytvorené miesta v MŠ 

Následne sa tieto dve sumy spočítajú a výsledná suma predstavuje maximálny benchmark/finančný limit na 

stavebne práce. 

V prípade 2. typu aktivity „Podpora rekonštrukcie predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK 

s dôrazom na rozšírenie kapacity“ pre spôsob realizácie c) sa vypočíta výška stavebných prác vynásobením: 

- benchmarku (finačného limitu) dieťa x kapacitu MŠ v existujúcej inej budove 

- benchmarku (finačného limitu) dieťa x kapacitu MŠ vytvorenú prístavbou/nadstavbou 

Následne sa tieto dve sumy spočítajú a výsledná suma predstavuje maximálny benchmark/finančný limit na 

stavebné práce. 

 

Spôsob výpočtu celkových oprávnených výdavkov projektu 

K vypočítanej sume oprávnených výdavkov na stavebné práce sa pripočítajú sumy vypočítané pre relevantné 

priame a nepriame výdavky projektu, ktoré sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Súčet týchto súm predstavuje 

celkové oprávnené výdavky projektu. 

 

Finančné a percentuálne limity7 s väzbou na priame výdavky8 (hlavné aktivity projektu) 

Tabuľka 2 

Oprávnený výdavok Percentuálny limit 

                                                           
6 Kapacita vytvorená prístavbou/nadstavbou – kapacita, ktorá vznikla rozšírením inej budovy počítaná ako rozdiel medzi kapacitou, ktorá by 
bola projektovaná v budove bez prístavby/nadstavby a kapacitou, ktorá bola naprojektovaná s prístavbou/nadstavbou. Projektovaná 
kapacitu žiadateľ uvedie v projektovej dokumentácií. 
7 Všetky limity s väzbou na priame výdavky, pre ktoré nie je daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) relevantná, sú uvedené bez DPH. 
8 Priame výdavky tvoria súčet oprávnených výdavkov na stavebné práce, rezervu na nepredvídané výdavky, vybavenie, stavebný dozor, 

prípravnú a projektovú dokumentáciu .  
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Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami 
max. 2,5 % z celkových oprávnených 
výdavkov na stavebné práce s DPH 

 

Tabuľka 3 

Oprávnený výdavok Percentuálny limit 

Interiérové a exteriérové vybavenie  
max. 30% z celkových oprávnených výdavkov na stavebné 

práce s DPH 

 

 

 

 

Tabuľka 4 

Oprávnený výdavok 

Oprávnené výdavky  
na stavebné práce 

(v EUR bez DPH) Percentuálny limit9              

od do 

Stavebný dozor 

0,00 499 999,99 1,50   

500 000,00 999 999,99 1,40 

1 000 000,00 1 499 999,99 1,30 

1 500 000,00 2 000 000,00 1,10 

Tabuľka 5 

Oprávnený výdavok 

Oprávnené výdavky  
na stavebné práce  

(EUR bez DPH) Percentuálny limit10  

od do 

Prípravná a projektová dokumentácia11 

0,00 499 999,99 3,30 

500 000,00 999 999,99 2,60 

1 000 000,00 1 499 999,99 2,11 

1 500 000,00 2 000 000,00 2,11 

 

 

 

Finančné a percentuálne limity12 s väzbou na nepriame výdavky (podporné aktivity projektu) 

Tabuľka 6 
Celkové priame oprávnené výdavky14  

(EUR bez DPH) 
Percentuálny limit15 

                                                           
9 Limit z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce (s DPH). 
10  Limit z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce (s DPH). 
11 Zahŕňa vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v rozsahu realizačnej dokumentácie, inžinierske práce, ktoré zahŕňajú zabezpečenie 

vstupných podkladov pre realizáciu stavby, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby 
12 Všetky limity s väzbou na nepriame výdavky, pre ktoré nie je DPH relevantná, sú uvedené bez DPH. 
14 Všetky výdavky uvedené nad tabuľkou č.6 sú priame oprávnené výdavky 
15   Limit z celkových priamych oprávnených výdavkov (s DPH). 
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Nepriame výdavky13 od do 

0,00 499 999,99 2,90 

500 000,00 999 999,99 2,00 

1 000 000,00 1 499 999,99 1,80 

1 500 000,00 2 000 000,00 1,60 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka 7 

Oprávnený výdavok 

Celkové priame oprávnené výdavky  
(EUR bez DPH) Percentuálny limit15 

od do 

Realizácia procesu VO16 

(externé služby) 

0,00 499 999,99 0,50 

500 000,00 999 999,99 0,40 

1 000 000,00 1 499 999,99 0,30 

1 500 000,00 2 000 000,00 0,20 

 

Tabuľka 8  

Oprávnený výdavok 
Finančný limit (v EUR) 

(maximálne do limitu nepriamych výdavkov) 

 Externý manažment1616 

(Externé služby) 

Finančný limit pre odplatu 
za poskytované služby 

s nárokom na vrátenie DPH 
(EUR/hodina) 

 Finančný limit pre odplatu 
za poskytované služby 

bez nároku na vrátenie DPH 
(EUR/hodina) 

11,60 13,93 

 

Tabuľka 9 

Oprávnený výdavok Pracovná pozícia 

Finančný limit pre cenu práce 
(resp. hrubú mzdu17)  

(EUR/mesiac) 

Finančný limit 
pre odmenu18 

(EUR/hodina) 

                                                           
13 Nepriame výdavky sú také výdavky, ktoré súvisia nepriamo s realizáciou projektu (resp. nemôžu byť priamo priradené k niektorej z 

hlavných aktivít projektu) a sú vynaložené na zabezpečenie podporných aktivít projektu (riadenie projektu interné, alebo externé, 
proces VO).  

16 Týmto nie je dotknutá možnosť, že odplata za služby (resp. mzda/odmena) dohodnutá medzi dodávateľom (resp. zamestnancom) 
a prijímateľom je vyššia ako tu uvedené hodnoty FL/PL, avšak rozdiel medzi dohodnutou odplatou (mzdou/odmenou) a uvedenými 
hodnotami FL/PL bude určený ako neoprávnený výdavok. 

17 V prípade osoby, ktorá pracuje na projekte na základe pracovného pomeru. Oprávneným výdavkom je cena práce, t.j. hrubá mesačná mzda 
(ohraničená uvedeným FL) a jej zodpovedajúce zákonné odvody zamestnávateľa. Uvedený FL sa aplikuje v prípade plného (100 %) 
pracovného úväzku. V prípade zamestnanca, ktorý pracuje iba na projekte/projektoch spolufinancovanom z EŠIF, t. j. nevykonáva iné 
pracovné činnosti financované z iných zdrojov Prijímateľa, je oprávneným výdavkom aj odmena ako zložka mzdy (v zmysle § 118 zákonníka 
práce). Nakoľko odmena tvorí (v uvedenom prípade) neoddeliteľnú súčasť hrubej mesačnej mzdy, výška odmeny na mesačnej báze je 
limitovaná výškou FL stanoveného pre hrubú mesačnú mzdu na úrovni jednotlivých pracovných pozícií. Analogicky, výška odmeny na ročnej 
báze predstavuje súčin FL stanoveného pre hrubú mesačnú mzdu (na úrovni jednotlivých pracovných pozícií) x 12 mesiacov v roku. 

18 V prípade osoby, ktorá pracuje na projekte na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (mimo pracovným pomerom 
sa rozumejú vzťahy uzatvorené v zmysle ustanovení § 223 až 228a) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov). 
Oprávneným výdavkom je cena práce, t. j. hrubá hodinová odmena (ohraničená uvedeným FL) a jej zodpovedajúce zákonné odvody 
zamestnávateľa 
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Interný manažment16 
(Osobné výdavky) 

Projektový manažér - 
interný 

2 424,13 – celková cena práce 
1 793,00 - hrubá mzda 

13,9319 
10,3020 

 

 

III. Maximálna výška príspevku na projekt 

Minimálna výška príspevku pre projekt nie je stanovená.     

Maximálna výška príspevku: 1 900 000,- EUR 

 

Celkové oprávnené výdavky uvedené v ŽoNFP nesmú presiahnuť 2 000 000,- EUR (podmienka poskytnutia 
príspevku č. 25 26 výzvy).   

Celkové oprávnené výdavky na projekty sa uvádzajú v EUR v limitných hodnotách v presnosti na dve desatinné 
miesta bez zaokrúhľovania.  

Maximálna výška NFP predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt a minimálne financovanie 
projektu zo strany prijímateľa je vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt. 

Zoznam skupín oprávnených výdavkov v rámci oblasti výstavby, modernizácie a rekonštrukcie 

komunitných centier ako aj prestavba existujúcich objektov pre účely zriadenia a fungovania 

komunitných centier 

 

Trieda   02   Dlhodobý hmotný majetok 

Skupina 021 Stavby / 029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok21 

                                                           
19 Hodinová sadza – celková cena práce 
20 Hodinová sadzba – hrubá mzda 

21 Skupina „029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok“ – ak relevantné v zmysle Opatrenia MF SR č.MF/16786/2007-31, § 32, bod 11  
(http://www.mfsr.sk/Components/CategoryDocuments/s_LoadDocument.aspx?categoryId=9479&documentId=14113 ) 

http://www.mfsr.sk/Components/CategoryDocuments/s_LoadDocument.aspx?categoryId=9479&documentId=14113
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 stavebné práce 
 

- realizácia nových stavieb; 
- prístavba a nadstavba objektov vrátane napojenia objektov na inžinierske siete; 
- rekonštrukcia stavieb so zameraním na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov – realizácia 

opatrení na zlepšenie tepelno-technických vlastností konštrukcií, najmä obnova obvodového plášťa, 
oprava a výmena strešného plášťa vrátane strešnej krytiny, resp. povrchu plochých striech, oprava a 
výmena výplňových konštrukcií, opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia a 
zariadení objektu, ako aj výmena jeho súčastí (najmä výmena zdrojov tepla, vykurovacích telies 
a vnútorných inštalačných rozvodov);  
 

 prípravná a projektová dokumentácia  

- vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v rozsahu realizačnej dokumentácie vrátane autorského 
dozoru projektanta a energetického posudku stavby, inžinierske práce, ktoré zahŕňajú zabezpečenie 
vstupných podkladov pre realizáciu stavby, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby,  

 stavebný dozor 

- výkon stavebného dozoru pri realizácii stavby vrátane zabezpečenia dokumentácie pre kolaudačné 
konanie;  

- minimálne definovaný obsah činností stavebného dozoru je stanovený v Zákone č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon); 

 energetický certifikát  

- vypracovanie energetického certifikátu v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti 
budov a v znení zákona č. 300/2012 Z.z.; 

Skupina 022 Samostatné hnuteľné veci a súbor hnuteľných vecí 

 vybavenie  

- obstaranie interiérového vybavenia; 
- výpočtová technika (2 ks PC s príslušenstvom, 1 ks multifunkčné zariadenie);  
- telekomunikačná technika - zabezpečovacie zariadenia (napr. alarm, bezpečnostné kamery a nevyhnutné 

príslušenstvo);  
 

Trieda   11   Zásoby 

Skupina 112 Zásoby 

 vybavenie 

- obstaranie interiérového vybavenia; 
- výpočtová technika (2 ks PC s príslušenstvom, 1 ks multifunkčné zariadenie);  
- telekomunikačná technika - zabezpečovacie zariadenia (napr. alarm, bezpečnostné kamery a nevyhnutné 

príslušenstvo);  
 

Trieda   51   Služby 

Skupina 518 Ostatné služby 

 externý manažment  
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riadenie projektu zo strany prijímateľa vykonávané externým subjektom (vypracovanie žiadostí o platbu, 

monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, finančné riadenie,  prípravná fáza realizácie projektu 

(napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok), s ktorým žiadateľ/prijímateľ uzatvoril zmluvu 

o poskytnutí služby v súlade so zákonom č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov) do výšky stanoveného celkového finančného limitu pre nepriame výdavky 

definovaného v časti B. Benchmarky a finančné limity tohto dokumentu.  

 výkon procesu verejného obstarávania na aktivity projektu  

Trieda 52     Osobné výdavky 

Skupina 521 Mzdové výdavky 

 interný manažment 
mzdové výdavky zamestnancov prijímateľa bezprostredne súvisiace: 

• s riadením projektu (vypracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí 
o zmenu, finančné riadenie), 

• prípravná fáza realizácie projektu (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok),  

• výkon činností verejného obstarávania na aktivity projektu. 

Formy pracovných úväzkov: 

 mzdové výdavky zamestnancov prijímateľa bezprostredne súvisiace s riadením projektu (vypracovanie 
žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, finančné riadenie, prípravná fáza 
realizácie projektu (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok), výkon činností verejného 
obstarávania (prieskumu trhu); v prípade 100 % pracovného úväzku zamestnanca, ktorý pracuje 
iba na projekte/projektoch spolufinancovanom z EŠIF , t. j. nevykonáva iné pracovné činnosti 
financované z iných zdrojov Prijímateľa, je oprávneným výdavkom aj odmena ako zložka mzdy. SO 
stanovuje limit pre odmenu na mesačnej úrovni max. do 1-násobku hrubej mzdy príslušného 
zamestnanca (bez odmeny) za príslušný mesiac, keď odmena má byť vyplatená. V prípade kumulovanej 
výšky odmien za kalendárny rok je oprávnená max. do výšky 30% súčtu hrubých miezd za kalendárny rok 
príslušného zamestnanca; 

 odmeny za práce vykonané mimo pracovného pomeru bezprostredne súvisiace s riadením projektu 
(vypracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, finančné riadenie, 
prípravná fáza realizácie projektu (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok), výkon 
činností verejného obstarávania (prieskumu trhu) vrátane povinných odvodov za zamestnávateľa, 
pričom mimo pracovným pomerom sa rozumejú vzťahy uzatvorené v zmysle ustanovení § 223-228 
zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (t. j. dohoda o vykonaní práce, ak 
ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom, dohoda o pracovnej činnosti, ak ide o príležitostnú činnosť 
vymedzenú druhom práce a dohoda o brigádnickej práci študentov).  

Trieda 90    Zjednodušené vykazovanie výdavkov a rezerva 

Skupina 930   Rezerva na nepredvídané výdavky 

• výdavky na rezervu na nepredvídané výdavky sú oprávnenými výdavkami za splnenia podmienky, 
že výdavky na rezervu na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami nepresiahnu sumu 2,5 
% z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce s DPH; 

• čerpanie rezervy na nepredvídané výdavky je možné len na základe kladného rozhodnutia SO o zmene 
projektu, a len v prípade, ak ide o výdavky, ktorých vznik  nebolo možné v čase pred začatím verejného 
obstarávania predvídať (nepredvídateľnosť sa posudzuje v súlade s definíciou pre „Okolnosť vylučujúca 
zodpovednosť“ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP); 

• každá žiadosť o zmenu projektu týkajúca sa čerpania rezervy na nepredvídané výdavky musí obsahovať 
relevantné a objektívne odôvodnenie potreby čerpania rezervy vrátane stanoviska dotknutých osôb 
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(napr. projektant, stavebný dozor, zhotoviteľ stavebných prác, Prijímateľ a tretie osoby) a relevantných 
dôkazov preukazujúcich existenciu nepredvídaných okolností; 

• podrobné a jednoznačné podmienky a spôsob čerpania rezervy budú na účely verejného obstarávania 
stanovené v súťažných podkladoch a návrhu zmluvy o dielo, ktorý je podľa § 42 ods. 11 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov neoddeliteľnou 
súčasťou súťažných podkladov. Prijímateľ a zhotoviteľ stavebných prác uzatvoria na základe schválenej 
žiadosti o zmenu Projektu dodatok k zmluve o dielo na stavebné práce, predmetom ktorého bude 
konkretizácia položiek rozpočtu, ktoré sa budú realizovať na základe nepredvídaných okolností. Pri 
uzavretí tohto dodatku budú zohľadnené aj pravidlá uvedené v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

• uplatnenie rezervy na nepredvídané výdavky sa realizuje prostredníctvom konkrétnej skupiny 
oprávnených výdavkov;  

 

Neoprávnené výdavky pre dopytovo - orientované projekty sú uvedené v  Príručke k oprávnenosti výdavkov 
pre prioritnú os 6. Nad rámec týchto neoprávnených výdavkov sú tiež neoprávnené výdavky na publicitu 
projektu, čím sa nevylučuje, že prijímateľ v zmysle Zmluvy o NFP, ako aj Manuálu pre informovanie 
a komunikáciu je povinný zabezpečiť publicitu projektu. 

 

A. Benchmarky a finančné limity 

SO stanovil všeobecne platné zásady a podmienky pre uplatňovanie benchmarkov a finančných limitov 
ako jedného z nástrojov na overenie hospodárnosti a efektívnosti výdavkov projektu v aktuálnej verzií 
dokumentu Príručka pre oprávnenosť výdavkov SO pre OP ĽZ pre Prioritnú os 6. Benchmarky sú stanovené 
na jednotku úžitkovej plochy (m2) podporeného komunitného centra. Benchmarky a finančné limity 
zohľadňujúce účelné využitie a priestorové nároky na prevádzku komunitného centra vychádzajú z dokumentu 
„Základné technické a priestorové parametre komunitných centier“, ktorý tvorí prílohu č. 10 výzvy. 

 

Typ aktivity Benchmark Finančný limit 

H. Podpora modernizácie a rekonštrukcie (vrátane nadstavby/prístavby) komunitných centier 

I. Podpora prestavby existujúcich objektov pre účely zriadenia a fungovania komunitných centier  

benchmark/fin. limit na úžitkovú plochu 

rekonštruovaného resp. modernizovaného 

KC 22 

9801 270,00EUR/m2 1.0301 340,00 EUR/m2 

benchmark/fin. limit na úžitkovú plochu23 

prístavby resp. nadstavby objektu v m2  
1.3001 690,00 EUR/m2 1.4001 820,00 EUR/m2 

J. Podpora výstavby nových komunitných centier 

benchmark/fin. limit na úžitkovú plochu24 
novostavby objektu v m2  

 1.3001 690,00 EUR/m2 1.4001 820,00 EUR/m2 

  

                                                           
22 Celková úžitková plocha technicky zhodnoteného objektu KC (existujúceho KC alebo prestavby iných priestorov za účelom zriadenia KC)  
23 Celková úžitková plocha nových priestorov KC vytvorená výstavbou novej budovy KC, prístavbou resp. nadstavbou 
24 Celková úžitková plocha nových priestorov KC vytvorená výstavbou novej budovy KC, prístavbou resp. nadstavbou 
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A. Finančné a percentuálne limity25 s väzbou na priame výdavky26 (hlavné aktivity projektu) 

Oprávnený výdavok Percentuálny limit 

Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so 

stavebnými prácami   

max. 2,5% z celkových oprávnených výdavkov na stavebné 

práce s DPH 

 

Oprávnený výdavok Percentuálny limit 

Vybavenie v zmysle časti 6 prílohy č. 10 výzvy  
max. 15 % z celkových oprávnených výdavkov na stavebné 

práce s DPH (vrátane vybavenia IKT max 1200,00 € s DPH) 

PC zostava 

(minimálne parametre: 2 jadrový procesor s 

frekvenciou 2 GHz, operačná pamäť RAM 4GB DDR4 

2133 MHz, kapacita úložného priestoru na pevnom 

disku 500 GB HDD alebo 256 GB SSD, výstup 4 USB, 

operačný systém, monitor uhlopriečka 21,5", 1920 x 

1080, klávesnica, myš)  

500,00 EUR s DPH/ ks 

Multifunkčné zariadenie 

(minimálne parametre: laser čiernobiela, A4, 

kopírovanie/scanovanie, USB+LAN, mesačná 

zaťažiteľnosť 2000, rýchlosť tlače 20 str./minúta)  

200,00 EUR s DPH 

Oprávnený výdavok Druh stavby 

Oprávnené výdavky  
na stavebné práce 

(v EUR bez DPH) Percentuálny limit27              

od do 

Stavebný dozor 
všeobecné28 

stavby    
0,00 350 000,00 1,50   

 

Oprávnený výdavok 

Oprávnené výdavky  
na stavebné práce  

(EUR bez DPH) Percentuálny limit29  

od do 

Projektová dokumentácia, energetický 
certifikát 

0,00 350 455 000,00 2,90 

 

B. Finančné a percentuálne limity30 s väzbou na nepriame výdavky (podporné aktivity projektu) 

Percentuálny limit 

                                                           
25 Všetky limity s väzbou na priame výdavky, pre ktoré nie je daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) relevantná, sú uvedené bez DPH. 
26 Priame výdavky tvoria súčet oprávnených výdavkov na stavebné práce, rezervu na nepredvídané výdavky, interiérové a exteriérové 

vybavenie, stavebný dozor, projektovú dokumentáciu a energetický certifikát.  
27 Limit z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce (s DPH). 
28 Typy budov pozemných stavieb.   
29  Limit z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce (s DPH). 
30 Všetky limity s väzbou na nepriame výdavky, pre ktoré nie je DPH relevantná, sú uvedené bez DPH. 



 

14 
 

Nepriame 

výdavky31 

 

Celkové priame oprávnené výdavky  

(EUR bez DPH) 
Percentuálny  

limit32 
od do 

0,00 350 455 000,00 2,90  

 

Oprávnený výdavok 

Celkové priame oprávnené výdavky  
(EUR bez DPH) Percentuálny limit15 

od do 

Realizácia procesu VO33 
(Externé služby) 

 
0,00 350 455 000,00 0,50 

 
 
 
 

Oprávnený výdavok 
Finančný limit (v EUR) 

(maximálne do limitu nepriamych výdavkov) 

 Externý manažment16 
(Externé služby) 

Finančný limit pre odplatu 
za poskytované služby 

s nárokom na vrátenie DPH 
(EUR/hodina) 

 Finančný limit pre odplatu 
za poskytované služby 

bez nároku na vrátenie DPH 
(EUR/hodina) 

11,60 13,93 

 

Oprávnený výdavok Pracovná pozícia 

Finančný limit pre cenu práce 

(resp. hrubú mzdu34)  

(EUR/mesiac) 

Finančný limit 

pre odmenu35 

(EUR/hodina) 

Interný manažment16 

(Osobné výdavky) 

Projektový manažér - 

interný 

2 424,13 – celková cena práce 

1 793,00 - hrubá mzda 
13,9336 

                                                           
31 Nepriame výdavky sú také výdavky, ktoré súvisia nepriamo s realizáciou projektu (resp. nemôžu byť priamo priradené k niektorej z 

hlavných aktivít projektu) a sú vynaložené na zabezpečenie podporných aktivít projektu (riadenie projektu interné, alebo externé, 
proces VO,).  

32    Limit z celkových priamych oprávnených výdavkov pri investičných projektoch (s DPH). 
33  Týmto nie je dotknutá možnosť, že odplata za služby (resp. mzda/odmena) dohodnutá medzi dodávateľom (resp. zamestnancom) 

a prijímateľom je vyššia ako tu uvedené hodnoty FL, avšak rozdiel medzi dohodnutou odplatou (mzdou/odmenou) a uvedenými 
hodnotami FL bude určený ako neoprávnený výdavok. 

34  V prípade osoby, ktorá pracuje na projekte na základe pracovného pomeru. Oprávneným výdavkom je cena práce, t.j. hrubá mesačná 
mzda (ohraničená uvedeným FL) a jej zodpovedajúce zákonné odvody zamestnávateľa. Uvedený FL sa aplikuje v prípade plného (100 %) 
pracovného úväzku. V prípade zamestnanca, ktorý pracuje iba na projekte/projektoch spolufinancovanom z EŠIF, t. j. nevykonáva iné 
pracovné činnosti financované z iných zdrojov Prijímateľa, je oprávneným výdavkom aj odmena ako zložka mzdy (v zmysle § 118 
zákonníka práce). Nakoľko odmena tvorí (v uvedenom prípade) neoddeliteľnú súčasť hrubej mesačnej mzdy, výška odmeny na mesačnej 
báze je limitovaná výškou FL stanoveného pre hrubú mesačnú mzdu na úrovni jednotlivých pracovných pozícií. Analogicky, výška odmeny 
na ročnej báze predstavuje súčin FL stanoveného pre hrubú mesačnú mzdu (na úrovni jednotlivých pracovných pozícií) x 12 mesiacov v 
roku. 

35  V prípade osoby, ktorá pracuje na projekte na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (mimo pracovným pomerom 

sa rozumejú vzťahy uzatvorené v zmysle ustanovení § 223 až 228 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov). 
Oprávneným výdavkom je cena práce, t. j. hrubá hodinová odmena (ohraničená uvedeným FL) a jej zodpovedajúce zákonné odvody 
zamestnávateľa. 

36  Hodinová sadzba – celková cena práce 
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10,3037 

 
 

 
 

B. Limity celkových oprávnených výdavkov na projekt 

 
Pri stanovení max. limitov pre investičné projekty všeobecných stavieb v rámci PO 6 môže žiadateľ o NFP použiť 
Pomocný výpočet finančných a percentuálnych limitov.  

Minimálne celkové oprávnené výdavky na projekt nie sú stanovené.     

Maximálne celkové oprávnené výdavky  na projekt:   

Komunitné centrum s minimálnymi nárokmi na priestory: 
pre typ aktivít H, I: do 154 500,00201 000,00 EUR 
pre typ aktivity J: do 210 000,00273 000,00 EUR 

Komunitné centrum so strednými nárokmi na priestory: 
pre typ aktivít H, I: do 206 000,00268 000,00 EUR 
pre typ aktivity J: do 280 000,00364 000,00 EUR 

Komunitné centrum s maximálnymi nárokmi na priestory: 
pre typ aktivít H, I: do 257 500,00335 000,00 EUR 
pre typ aktivity J: do 350 000,00455 000,00 EUR 

Celkové oprávnené výdavky na projekty sa uvádzajú v EUR v limitných hodnotách v presnosti na dve desatinné 
miesta bez zaokrúhľovania.  

Maximálna výška NFP predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt a minimálne financovanie 
projektu zo strany prijímateľa je vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt. 

Zoznam skupín oprávnených výdavkov v rámci oblasti prístupu k pitnej vode 

 

Trieda 02      Dlhodobý hmotný majetok 

Skupina 021 Stavby /029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok38 

 stavebné práce, napr. 

- výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody do DN 150, vrátane 
všetkých technológií, stavebných prác a objektov  

- vodný zdroj – výstavba, budovanie, rozšírenie, vrátane budovania vŕtaných studní, všetkých 
technológií, napr. na čerpanie a úpravu vody, stavebných prác a objektov, o.i. aj napr. záchyt 
prameňa a iné 

                                                           
37  Hodinová sadzba – celková cena práce 
38 Skupina „029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok“ – ak relevantné v zmysle Opatrenia MF SR z 8. augusta 2007 č.MF/16786/2007-31, 
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej  osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, 
štátne fondy,  obce a vyššie územné celky (Úplné znenie Opatrenia k postupom účtovania ROPO, ŠF, obcí a VÚC pre rok 2016, § 32, bod 11)    
https://www.finance.gov.sk/sk/financie/statne-vykaznictvo/legislativa/postupy-uctovania-ropo-obci-vuc-statnych-fondov/  

Dôležité upozornenie: žiadateľovi o poskytnutie nenávratného finančného príspevku SO odporúča  použiť 

pri vypracovaní rozpočtu Pomocný výpočet finančných a percentuálnych limitov, ktorý je súčasťou prílohy č. 6.2 

ŽoNFP.  

Pomocný výpočet finančných a percentuálnych limitov sa používa pri stanovení max. limitov pre investičné 

projekty všeobecných stavieb v rámci PO 6. 

https://www.finance.gov.sk/sk/financie/statne-vykaznictvo/legislativa/postupy-uctovania-ropo-obci-vuc-statnych-fondov/
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- výstavba výdajných miest, vrátane všetkých technológií a stavebných prác 
- realizácia úpravní povrchových vôd (napr. vodných tokov), vrátane všetkých technológií 

a stavebných prác 

 

Pozn.: za výdajné miesto je považované miesto, kde je umiestnený napr. výtokový stojan pre uličné rozvody 
vody, automatický výdajný systém alebo zariadenie podobnej funkcie. V závislosti od potrieb projektu môže 
byť vybudovaných aj viac výdajných miest.  
Odbočenia budovaných miestnych vodovodov sú oprávnené po domové prípojky (odbočenia, ako 
oprávnený výdavok, sú myslené ako odbočenia vedúce k domovým prípojkám po hranicu pozemkov, kde by 
došlo k napojeniu jednotlivých nehnuteľností z hlavnej vetvy, resp. z vetvy na ulici, kde sa nachádzajú 
pripájané nehnuteľnosti). 
Domové prípojky nie sú oprávnené. 

 prípravná a projektová dokumentácia  

- vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v rozsahu realizačnej dokumentácie, vrátane 
autorského dozoru projektanta,  

- geologická a geotechnická dokumentácia, hydrogeologická dokumentácia (prieskum), laboratórne 
rozbory vody, záverečný protokol/správa pre vydanie rozhodnutia Ministerstva životného 
prostredia SR (vrátane čerpacích skúšok),  

- inžinierske práce, ktoré zahŕňajú zabezpečenie vstupných podkladov pre realizáciu stavby, 
-  dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby,  

 stavebný dozor 

- výkon stavebného dozoru pri realizácii stavby, vrátane zabezpečenia dokumentácie pre kolaudačné 
konanie;  

- minimálne definovaný obsah činností stavebného dozoru je stanovený v Zákone č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon); 

Skupina 022 Samostatné hnuteľné veci a súbor hnuteľných vecí 

 vybavenie  
- telekomunikačná technika - zabezpečovacie zariadenia (napr. alarm, bezpečnostné kamery 

a nevyhnutné príslušenstvo) - výlučne v prípade, že verejné obstarávanie sa uskutoční samostatne, 
t.j. mimo stavebných prác uvedených v skupine výdavkov 021 - Stavby; 

- výdajný systém (napr.  automatický výdajný systém s technológiou, prevodníkom k PC, snímačom 
pre nabíjanie čipov, software, čipy; schránka systému vo vyhotovení antivandal) - výlučne v prípade, 
že verejné obstarávanie technologického a strojného zariadenia sa uskutoční samostatne, t.j. mimo 
stavebných prác uvedených v skupine výdavkov 021 - Stavby 

 nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 
- výlučne v prípade, že verejné obstarávanie technologického a strojného zariadenia sa uskutoční 

samostatne, t.j. mimo stavebných prác uvedených v skupine výdavkov 021 - Stavby 

Trieda 11      Zásoby 

Skupina 112 Zásoby 

 vybavenie 
- telekomunikačná technika - zabezpečovacie zariadenia (napr. alarm, bezpečnostné kamery 

a nevyhnutné príslušenstvo) - výlučne v prípade, že verejné obstarávanie sa uskutoční samostatne, 
t.j. mimo stavebných prác uvedených v skupine výdavkov 021 - Stavby; 

- výdajný systém (napr.  automatický výdajný systém s technológiou, prevodníkom k PC, snímačom 
pre nabíjanie čipov, software, čipy; schránka systému vo vyhotovení antivandal) výlučne v prípade, 
že verejné obstarávanie technologického a strojného zariadenia sa uskutoční samostatne, t.j. mimo 
stavebných prác uvedených v skupine výdavkov 021 – Stavby 

 nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 
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- výlučne v prípade, že verejné obstarávanie technologického a strojného zariadenia sa uskutoční 
samostatne, t.j. mimo stavebných prác uvedených v skupine výdavkov 021 - Stavby 
 

Trieda 51      Služby 

Skupina 518 Ostatné služby 

 externý manažment  
- riadenie projektu zo strany prijímateľa vykonávané externým subjektom (vypracovanie žiadostí 

o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, finančné riadenie) a  prípravná fáza 
realizácie projektu (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok), s ktorým 
žiadateľ/prijímateľ uzatvoril zmluvu o poskytnutí služby v súlade so zákonom č. 343/2015  Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) do výšky stanoveného celkového 
finančného limitu pre nepriame výdavky definovaného v časti II. Benchmarky a finančné limity tohto 
dokumentu; 

 výkon procesu verejného obstarávania na aktivity projektu. 

Trieda 52      Osobné výdavky 

Skupina 521 Mzdové výdavky 

 interný manažment 
mzdové výdavky zamestnancov prijímateľa bezprostredne súvisiace: 

• s riadením projektu (vypracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí 
o zmenu, finančné riadenie), 

• prípravná fáza realizácie projektu (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok),  

• výkon činností verejného obstarávania na aktivity projektu. 

Formy pracovných úväzkov: 

a) Pracovný úväzok zamestnanca - bezprostredne súvisiace s riadením projektu (napr. vypracovanie 
žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, finančné riadenie, prípravná fáza 
realizácie projektu (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok), výkon činností verejného 
obstarávania (prieskumu trhu); v prípade 100 % pracovného úväzku zamestnanca, ktorý pracuje 
iba na projekte/projektoch spolufinancovanom z EŠIF, t. j. nevykonáva iné pracovné činnosti 
financované z iných zdrojov Prijímateľa, je oprávneným výdavkom aj odmena ako zložka mzdy. SO 
stanovuje limit pre odmenu na mesačnej úrovni max. do 1-násobku hrubej mzdy príslušného 
zamestnanca (bez odmeny) za príslušný mesiac, keď odmena má byť vyplatená. V prípade kumulovanej 
výšky odmien za kalendárny rok je oprávnená max. do výšky 30% súčtu hrubých miezd za kalendárny rok 
príslušného zamestnanca. 

b) Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - bezprostredne súvisiace s riadením 
projektu (napr. vypracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, 
finančné riadenie, prípravná fáza realizácie projektu (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok), výkon činností verejného obstarávania (prieskumu trhu), vrátane povinných odvodov 
za zamestnávateľa, vzťahy uzatvorené v zmysle ustanovení § 223-228a zákona č. 311/2001 Z. z. 
Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, t. j. dohoda o vykonaní práce, ak ide o prácu, ktorá 
je vymedzená výsledkom, dohoda o pracovnej činnosti, ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú 
druhom práce a dohoda o brigádnickej práci študentov. 

Trieda 90      Zjednodušené vykazovanie výdavkov a rezerva 

Skupina 930 Rezerva na nepredvídané výdavky 

 výdavky na rezervu na nepredvídané výdavky sú oprávnenými výdavkami za splnenia podmienky, 
že výdavky na rezervu na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami nepresiahnu sumu 
2,5 % z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce s DPH; 
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 čerpanie rezervy na nepredvídané výdavky je možné len na základe kladného rozhodnutia SO o zmene 
projektu, a len v prípade, ak ide o výdavky, ktorých vznik  nebolo možné v čase pred začatím verejného 
obstarávania predvídať (nepredvídateľnosť sa posudzuje v súlade s definíciou pre „Okolnosť vylučujúca 
zodpovednosť“ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP); 

 každá žiadosť o zmenu projektu týkajúca sa čerpania rezervy na nepredvídané výdavky musí obsahovať 
relevantné a objektívne odôvodnenie potreby čerpania rezervy vrátane stanoviska dotknutých osôb 
(napr. projektant, stavebný dozor, zhotoviteľ stavebných prác, Prijímateľ a tretie osoby) a relevantných 
dôkazov preukazujúcich existenciu nepredvídaných okolností; 

 podrobné a jednoznačné podmienky a spôsob čerpania rezervy môžu byť na účely verejného 
obstarávania stanovené v súťažných podkladoch a návrhu zmluvy o dielo, ktorý je podľa § 42 ods. 11 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov. Prijímateľ a zhotoviteľ stavebných prác uzatvoria na 
základe schválenej žiadosti o zmenu Projektu dodatok k zmluve o dielo na stavebné práce, predmetom 
ktorého bude konkretizácia položiek rozpočtu, ktoré sa budú realizovať na základe nepredvídaných 
okolností. Pri uzavretí tohto dodatku budú zohľadnené aj pravidlá uvedené v § 18 zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

 uplatnenie rezervy na nepredvídané výdavky sa realizuje prostredníctvom konkrétnej skupiny 
oprávnených výdavkov;  

 

Neoprávnené výdavky pre dopytovo - orientované projekty sú uvedené v  Príručke k oprávnenosti výdavkov 
pre prioritnú os 6. Nad rámec týchto neoprávnených výdavkov sú tiež neoprávnené výdavky: 

-  na publicitu projektu, čím sa nevylučuje, že prijímateľ v zmysle Zmluvy o NFP, ako aj Manuálu pre 
informovanie a komunikáciu je povinný zabezpečiť publicitu projektu 

-  DPH. DPH je neoprávnená v nasledujúcich prípadoch:  
- ak je prijímateľ v súvislosti s danou operáciou zdaniteľná osoba (tzn. ktorá má na základe svojho 
statusu povinnosť odvádzať DPH zo svojich príjmov a právo požadovať vrátenie DPH alebo uskutočniť 
odpočet z tovarov alebo služieb, ktoré nakupuje); 
- v projektoch, ktoré realizuje a prevádzkuje prijímateľ ako nezdaniteľná osoba, ale prostredníctvom 
národnej, regionálnej alebo miestnej kompenzačnej schémy mu je kompenzovaná zaplatená DPH; 
- v projektoch, ktoré realizuje prijímateľ ako nezdaniteľná osoba a ktoré zahŕňajú viaceré činnosti, 
pričom v súvislosti s prevádzkou niektorých z nich sa vytvárajú príjmy, ktoré podliehajú DPH. V 
takomto prípade DPH nie je oprávnená vo vzťahu k týmto činnostiam;  
- v projektoch, v súvislosti s ktorými sa vytvárajú príjmy, keď prijímateľ, ktorý má štatút nezdaniteľnej 
osoby, nie je tá istá osoba ako prevádzkovateľ, ktorý má postavenie zdaniteľnej osoby, a táto osoba 
dosahuje príjem, pochádzajúcich z priameho využitia projektu po dokončení, podliehajúci DPH. 

Nižšie je uvedená tabuľka oprávnenosti DPH: 

Postavenie daňového subjektu 

(zdaniteľná/nezdaniteľná osoba) 
DPH na vodné/stočné 

(účtovaná/neúčtovaná) 

DPH oprávnená 

(áno/nie) 
Žiadateľ/prijímateľ Tretia osoba 

zdaniteľná osoba irelevantné irelevantné nie 

nezdaniteľná osoba neexistuje neúčtovaná áno 

nezdaniteľná osoba nezdaniteľná osoba neúčtovaná áno 

nezdaniteľná osoba zdaniteľná osoba účtovaná nie 

 

II. Benchmarky a finančné limity 

SO stanovil všeobecne platné zásady a podmienky pre uplatňovanie benchmarkov a finančných limitov 
ako jedného z nástrojov na overenie hospodárnosti a efektívnosti výdavkov projektu v aktuálnej verzii 
dokumentu Príručka k oprávnenosti výdavkov. Benchmark stanovuje optimálnu úroveň výdavkov a finančný limit 
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je hornou hraničnou hodnotou oprávnenosti, ktorú SO pre OP ĽZ akceptuje po zohľadnení objektívnych 
skutočností na prekročenie optimálnej hodnoty benchmarku.  

Pri prekročení výšky benchmarku z objektívnych príčin (napr. zo stavebno-technických, technologických, 
geotechnických, prírodných, časových alebo iných dôvodov) je žiadateľ povinný zdôvodniť jeho prekročenie, 
pričom hodnota výdavku nesmie byť vyššia ako hodnota finančného limitu. Po odsúhlasení týchto objektívnych 
príčin zo strany SO pre OPĽZ, je možné uznať tieto výdavky za oprávnené, ale len do výšky finančného limitu. 

Všetky hodnoty v tabuľkách sú uvádzané s DPH. 

Tabuľka 1 

Oprávnený výdavok s DPH Benchmark  Finančný limit  Popis 

Vodovod 
260,00290,00 

EUR/m 
360,00400,00 EUR/m 

Stavebné práce, vrátane 

všetkého technologického 

a strojného zariadenia, 

vybavenia na dĺžkový meter 

trasy vodovodného potrubia 

Vodný zdroj  
46 000,0052 000,00 

EUR/kpl. 

60 000,0068 000,00 

EUR/kpl. 

Stavebné práce, vrátane 

všetkého technologického 

a strojného zariadenia a 

vybavenia 

Úpravňa povrchovej vody  
70 000,0079 000,00 

EUR/ks 

80 000,0090 000,00 

EUR/ks 

Stavebné práce, vrátane 

všetkého technologického 

a strojného zariadenia a 

vybavenia 

Výdajné miesto  
15 000,0017 000,00 

EUR/kpl. 

19 200,0021 800,00 

EUR/kpl. 

Stavebné práce, vrátane 

všetkého technologického 

a strojného zariadenia a 

vybavenia 

 

Spôsob výpočtu celkových oprávnených výdavkov projektu 

Žiadateľ môže realizovať rôzne spôsoby realizácie a následne realizovať aj ich vzájomné kombinácie. 

K vyššie uvedeným benchmarkom/finančným limitom sa pripočítajú limity uvedené nižšie. Súčet týchto súm 

(priame a nepriame výdavky) predstavuje celkové oprávnené výdavky projektu. Výška celkových oprávnených 

výdavkov je zároveň ohraničená hodnotou za projekt podľa počtu obyvateľov MRK, ktorým sa v dôsledku 

realizácie projektu zabezpečí prístup k pitnej vode. ( viď časť III. Maximálna výška príspevku na projekt tohto 

dokumentu). 

Upozornenie: výška výdavkov na stavebný dozor a projektovú dokumentáciu sa odvíja výlučne od výdavkov 

stanovených ako stavebné práce. Preto je nevyhnutné, aby položkové rozpočty boli rozdelené podľa 

horeuvedených skupín (spôsobov realizácie) a následne aj podľa spôsobu verejného obstarania (napr. 021 – 

Stavby, 022  - Samostatné hnuteľné veci a súbor hnuteľných vecí).  
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Finančné a percentuálne limity39 s väzbou na priame výdavky40 (hlavné aktivity projektu) 

Tabuľka 2 

Oprávnený výdavok Percentuálny limit 

Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so 
stavebnými prácami 

max. 2,5 % z celkových oprávnených výdavkov 
na stavebné práce s DPH 

 

Tabuľka 3 

Oprávnený výdavok 

Oprávnené výdavky  
na stavebné práce 

(v EUR bez DPH) Percentuálny limit41              

od do 

Stavebný dozor 

0,00 69 999,99 1,70 

70 000,00 149 999,99 1,60 

150 000,00 499 999,99 1,50   

500 000,00 999 999,99 1,40 

1 000 000,00 1 3 500 000,00 1,30 

Tabuľka 4 

Oprávnený výdavok 

Oprávnené výdavky  
na stavebné práce  

(EUR bez DPH) Percentuálny limit42  

od do 

Prípravná a projektová dokumentácia43 

 

0,00 69 999,99 4,70 

70 000,00 149 999,99 4,00 

150 000,00 499 999,99 3,30 

500 000,00 999 999,99 2,60 

1 000 000,00 1 3 500 000,00 2,11 

 

Tabuľka 5 

Oprávnený výdavok s DPH Benchmark Finančný limit 

Hydrogeologický prieskum 11 500,00 EUR 14 200,00 EUR 

 

Upozornenie: Percentuálny limit na prípravnú a projektovú dokumentáciu nezahŕňa hydrogeologický prieskum. 

Ten má oprávnený výdavok určený samostatne. 

 

                                                           
39 Všetky limity s väzbou na priame výdavky, pre ktoré nie je daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) relevantná, sú uvedené 

bez DPH. 
40 Priame výdavky tvoria súčet oprávnených výdavkov na stavebné práce, rezervu na nepredvídané výdavky, vybavenie, 

stavebný dozor, prípravnú a projektovú dokumentáciu .  
41 Limit z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce (s DPH). 
42  Limit z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce (s DPH). 
43  Zahŕňa vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v rozsahu realizačnej dokumentácie, vrátane autorského dozoru, inžinierske a 

prípravné práce, ktoré zahŕňajú zabezpečenie vstupných podkladov pre realizáciu stavby dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby. 
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Finančné a percentuálne limity44 s väzbou na nepriame výdavky (podporné aktivity projektu) 

Tabuľka 6 

Nepriame výdavky45 

Celkové priame oprávnené výdavky46  
(EUR bez DPH) Percentuálny limit47 

od do 

0,00 69 999,99 4,60 

70 000,00 149 999,99 3,90 

150 000,00 499 999,99 3,20 

500 000,00 999 999,99 2,50 

1 000 000,00 1 3 500 000,00 1,80 

 

Tabuľka 7 

Oprávnený výdavok 

Celkové priame oprávnené výdavky  
(EUR bez DPH) Percentuálny limit1515 

od do 

Realizácia procesu VO48 

0,00 69 999,99 1,00 

70 000,00 149 999,99 0,80 

150 000,00 499 999,99 0,50 

500 000,00 999 999,99 0,40 

 1 000 000,00 1 3 500 000,00 0,30 

 

Tabuľka 8 

Oprávnený výdavok 
Finančný limit (v EUR) 

(maximálne do limitu nepriamych výdavkov) 

 Externý manažment1616 

(Externé služby) 

Finančný limit pre odplatu 
za poskytované služby 

s nárokom na vrátenie DPH 
(EUR/hodina) 

 Finančný limit pre odplatu 
za poskytované služby 

bez nároku na vrátenie DPH 
(EUR/hodina) 

11,60 13,93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Všetky limity s väzbou na nepriame výdavky, pre ktoré nie je DPH relevantná, sú uvedené bez DPH. 
45 Nepriame výdavky sú také výdavky, ktoré súvisia nepriamo s realizáciou projektu (resp. nemôžu byť priamo priradené k niektorej z 

hlavných aktivít projektu) a sú vynaložené na zabezpečenie podporných aktivít projektu (riadenie projektu interné, alebo externé, 
proces VO).  

46 Všetky výdavky uvedené nad tabuľkou č.6 sú priame oprávnené výdavky 
47   Limit z celkových priamych oprávnených výdavkov (s DPH). 
48 Týmto nie je dotknutá možnosť, že odplata za služby (resp. mzda/odmena) dohodnutá medzi dodávateľom (resp. zamestnancom) 

a prijímateľom je vyššia ako tu uvedené hodnoty FL, avšak rozdiel medzi dohodnutou odplatou (mzdou/odmenou) a uvedenými 
hodnotami FL bude určený ako neoprávnený výdavok. 
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Tabuľka 9 

Oprávnený výdavok Pracovná pozícia 

Finančný limit pre cenu práce 
(resp. hrubú mzdu49)  

(EUR/mesiac) 

Finančný limit 
pre odmenu50 

(EUR/hodina) 

Interný manažment 
(Osobné výdavky) 

Projektový manažér - 
interný 

2 424,13 – celková cena práce 
1 793,00 - hrubá mzda 

13,9351 
10,3052 

 

 

III. Maximálna výška príspevku na projekt 

Minimálna výška príspevku pre projekt nie je stanovená.     

Maximálna výška príspevku: 1 425 0003 325 000,- EUR (NFP)  

Celkové oprávnené výdavky (COV) uvedené v ŽoNFP nesmú presiahnuť 1 3 500 000,- EUR (podmienka 
poskytnutia príspevku č. 25 výzvy).   

Zabezpečením prístupu k pitnej vode sa rozumie zabezpečenie hromadného zásobovania pitnej vody pre osoby 
MRK bez pitnej vody a zlepšenie prístupu k pitnej vode pre osoby MRK zlepšením kvality vody alebo 
dostupnosťou existujúceho zdroja pitnej vody.  

Tabuľka 10 
Počet podporených osôb MRK, ktorým sa v dôsledku 
realizácie projektu zabezpečí zlepšený prístup k pitnej 

vode 
Maximálna výška COV  

30 - 99 osôb MRK 130 000,00 EUR 

100 - 199 osôb MRK 250 000,00 EUR 

200 – 399 osôb MRK 500 000,00 EUR 

400 – 749 osôb MRK 800 000,00 EUR 

750 – 1299 osôb MRK 1 200 000,00 EUR 

1300 – a viac osôb MRK 1 3 500 000,00 EUR 

 

Žiadateľ môže v závislosti od počtu podporených osôb MRK, ktorým sa v dôsledku realizácie projektu zabezpečí 
prístup k pitnej vode realizovať oprávnené aktivity aj mimo prostredia MRK v maximálnom pomere 100% 
oprávnených výdavkov k Tabuľke 1, ktoré sú spojené s oprávnenými výdavkami, ktoré sú na trasovaní 
smerujúcom do osídlenia MRK, ktorému sa zabezpečí alebo zlepší prístup k pitnej vode.  

V prípade, ak žiadateľ bude realizovať kombináciu aktivít pre rómske a mimo rómskeho osídlenia, je potrebné 
výdavky projektu rozdeliť podľa Tabuľky 1 na: 

A. výdavky súvisiace so zabezpečením prístupu k pitnej vode smerujúce do osídlenia MRK,  
B. výdavky, ktoré sa netýkajú zabezpečenia prístupu k pitnej vode pre obyvateľov osídlenia MRK (výdavky, 

ktoré žiadateľ realizuje mimo trasy napojenia osídlenia MRK na pitnú vodu). 

                                                           
11 V prípade osoby, ktorá pracuje na projekte na základe pracovného pomeru. Oprávneným výdavkom je cena práce, t.j. hrubá mesačná mzda 

(ohraničená uvedeným FL) a jej zodpovedajúce zákonné odvody zamestnávateľa. Uvedený FL sa aplikuje v prípade plného (100 %) 
pracovného úväzku. V prípade zamestnanca, ktorý pracuje iba na projekte/projektoch spolufinancovanom z EŠIF, t. j. nevykonáva iné 
pracovné činnosti financované z iných zdrojov Prijímateľa, je oprávneným výdavkom aj odmena ako zložka mzdy (v zmysle § 118 zákonníka 
práce). Nakoľko odmena tvorí (v uvedenom prípade) neoddeliteľnú súčasť hrubej mesačnej mzdy, výška odmeny na mesačnej báze je 
limitovaná výškou FL stanoveného pre hrubú mesačnú mzdu na úrovni jednotlivých pracovných pozícií. Analogicky, výška odmeny na ročnej 
báze predstavuje súčin FL stanoveného pre hrubú mesačnú mzdu (na úrovni jednotlivých pracovných pozícií) x 12 mesiacov v roku. 

12 V prípade osoby, ktorá pracuje na projekte na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (mimo pracovným pomerom 
sa rozumejú vzťahy uzatvorené v zmysle ustanovení § 223 až 228a) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov). 
Oprávneným výdavkom je cena práce, t. j. hrubá hodinová odmena (ohraničená uvedeným FL) a jej zodpovedajúce zákonné odvody 
zamestnávateľa 

13 Hodinová sadza – celková cena práce 
14 Hodinová sadzba – hrubá mzda 



 

23 
 

V prípade lokalít mimo prostredia MRK, kde bude riešené zabezpečenie prístupu k pitnej vode 
k plánovanej/budovanej  verejnej infraštruktúre (obecné nájomné bývanie, materská škola, komunitné centrum 
a pod.), resp. k individuálnej bytovej výstavbe (IBV), ako súčasť systému prestupného bývania53 (napr. v podobe 
výstupu),  je potrebné, aby na konci realizácie projektu bola táto novovybudovaná infraštruktúra pripojená na 
vybudovanú vodovodnú infraštruktúru.  

Súčet výdavkov podľa bodov A a B a výdavkov podľa Tabuliek 2-7 musí byť do maximálnej výšky COV(tabuľka 
8).  

V prípade, ak žiadateľ nebude realizovať kombináciu aktivít pre rómske a mimo rómskeho osídlenia, hodnota 
COV projektu nesmie prekročiť stanovenú maximálnu výšku COV (tabuľka 10). 

V prípade, ak žiadateľ realizuje  alebo úspešne zrealizoval projekt cez výzvy OPLZ-PO6-SC611-2016-3 a OPLZ-PO6-

SC611-2020-1 a zároveň chce v rámci tejto výzvy zlepšiť prístup k pitnej vode aj v tom istom osídlení MRK, ktoré 

bolo predmetom realizovaného projektu cez výzvy OPLZ-PO6-SC611-2016-3 a OPLZ-PO6-SC611-2020-1, výdavky 

súvisiace s týmto osídlením a pomerné výdavky podľa bodu B vyššie, nebudú v rámci tejto výzvy považované za 
oprávnené. 
 
Príklad výpočtu COV v prípade realizácie oprávnených aktivít pre rómske a mimo rómskeho osídlenia (A+B): 
Žiadateľ chce zabezpečiť prístup k pitnej vode pre 170 osôb MRK, ktorí žijú v osídlení na okraji obce. COV na 
projekt môžu byť podľa tab.10 max. 250 000,00 EUR. Žiadateľ vedie trasovanie napojenia osídlenia MRK 
prostredníctvom vodovodu od bodu, kde je možné sa napojiť na existujúci vodovod v obci, jednou ulicou do 
osídlenia MRK, kde bude vodovod ukončený výdajným stojanom. Vodovod sa na tejto ulici nenachádza. Celé 
trasovanie, ktoré prechádza danou ulicou až do osídlenia MRK je považované za oprávnený výdavok (pod 
písmenom A), i keď neprechádza osídlením MRK.  

Hodnota oprávnených výdavkov v zmysle tab.1 pre zabezpečenie prístupu k pitnej vode pre osídlenie MRK je 
100 000,00 EUR (vodovod ukončený výdajným stojanom – stavebné práce). To znamená, že oprávnené výdavky, 
ktoré môže žiadateľ realizovať mimo trasy napojenia osídlenia MRK (pod písmenom B), čiže pre nerómske 
obyvateľstvo, sú vo výške max. 100 000,00 EUR. V tejto hodnote môže žiadateľ zrealizovať napr. vodovod na inej 
ulici v obci, kde v súčasnosti nie je.  

K hodnote (A+B) 200 000,00 EUR žiadateľ napočíta ostatné oprávnené výdavky z tab.2-9. Výsledná suma COV 
nesmie prekročiť 250 000,00 EUR v zmysle tab. 10. 

Celkové oprávnené výdavky na projekty sa uvádzajú v EUR v limitných hodnotách v presnosti na dve desatinné 
miesta bez zaokrúhľovania.  

Maximálna výška NFP predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt a minimálne 

financovanie projektu zo strany prijímateľa je vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt. 

  

                                                           
53 V zmysle dokumentu „Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre mestá/obce“ definovaného vo výzve OPLZ-PO6-SC611-2018-2 
v rámci schválenej ŽoNFP tejto výzvy 
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Zoznam skupín oprávnených výdavkov v rámci oblasti podpory pozemných komunikácií 

 

Trieda 02      Dlhodobý hmotný majetok 

Skupina 021 Stavby /029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok54 

 stavebné práce 

- výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácii pre motorové vozidlá,   
- rekonštrukcia vrstiev vozovky (výmena podkladnej a obrusnej vrstvy) 
- výstavba a rekonštrukcia chodníkov pre peších alebo peších a cyklistov. 
- výstavba a rekonštrukcia lávok pre peších alebo peších a cyklistov, a mostných objektov pre 

motorové vozidlá 
- výstavba a rekonštrukcia upokojených komunikácií55 (spevnených plôch), ako súčasť vyššie 

uvedených podporených objektov/ objektu 
-  výstavba verejného osvetlenia56, ako súčasť vyššie uvedených podporených objektov/ objektu 
- nevyhnutné odstavné plochy (bezodplatné) pre motorové vozidlá, ako súčasť podporenej 

infraštruktúry – (oprávnené iba pri objektoch slúžiacich širokej verejnosti, ktoré sú v správe 
žiadateľa – napr. školská infraštruktúra, sociálne a komunitné služby a pod.)  

 prípravná a projektová dokumentácia  

vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v rozsahu realizačnej dokumentácie, vrátane autorského 
dozoru, inžinierske a prípravné práce, ktoré zahŕňajú zabezpečenie vstupných podkladov pre realizáciu 
stavby (napr. inžiniersko-geologický prieskum, dopravný prieskum, hluková štúdia, posúdenie vplyvu na 
životné prostredie, dendrologický prieskum, geodetické zameranie územia a iné), dokumentácia 
skutočného vyhotovenia stavby; 

 stavebný dozor 

- výkon stavebného dozoru pri realizácii stavby, vrátane zabezpečenia dokumentácie pre kolaudačné 
konanie;  

- minimálne definovaný obsah činností stavebného dozoru je stanovený v Zákone č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon); 

Trieda 51      Služby 

Skupina 518 Ostatné služby 

 externý manažment  
- riadenie projektu zo strany prijímateľa vykonávané externým subjektom (vypracovanie žiadostí 

o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, finančné riadenie) a  prípravná fáza 
realizácie projektu (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok), s ktorým 
žiadateľ/prijímateľ uzatvoril zmluvu o poskytnutí služby v súlade so zákonom č. 343/2015  Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) do výšky stanoveného celkového 
finančného limitu pre nepriame výdavky definovaného v časti II. Benchmarky a finančné limity tohto 
dokumentu; 

 výkon procesu verejného obstarávania na aktivity projektu. 

Trieda 52      Osobné výdavky 

Skupina 521 Mzdové výdavky 

                                                           
54 Skupina „029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok“ – ak relevantné v zmysle Opatrenia MF SR z 8. augusta 2007 č.MF/16786/2007-31, 
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej  osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, 
štátne fondy,  obce a vyššie územné celky (Úplné znenie Opatrenia k postupom účtovania ROPO, ŠF, obcí a VÚC pre rok 2016, § 32, bod 11)    
https://www.finance.gov.sk/sk/financie/statne-vykaznictvo/legislativa/postupy-uctovania-ropo-obci-vuc-statnych-fondov/  
55 Ide o pešie a obytné zóny, zmiešanú dopravu vozidiel chodcov a cyklistov a pod. 
56 Rekonštrukcia existujúceho verejného osvetlenia nie je oprávnená. Predmetom realizácie projektu nemôže byť len výstavba verejného 

osvetlenia. 

https://www.finance.gov.sk/sk/financie/statne-vykaznictvo/legislativa/postupy-uctovania-ropo-obci-vuc-statnych-fondov/
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 interný manažment 
mzdové výdavky zamestnancov prijímateľa bezprostredne súvisiace: 

• s riadením projektu (vypracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí 
o zmenu, finančné riadenie), 

• prípravná fáza realizácie projektu (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok),  

• výkon činností verejného obstarávania na aktivity projektu. 

Formy pracovných úväzkov: 

a) pracovný úväzok zamestnanca - bezprostredne súvisiace s riadením projektu (napr. vypracovanie 
žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, finančné riadenie, prípravná fáza 
realizácie projektu (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok), výkon činností verejného 
obstarávania (prieskumu trhu); v prípade 100 % pracovného úväzku zamestnanca, ktorý pracuje 
iba na projekte/projektoch spolufinancovanom z EŠIF, t. j. nevykonáva iné pracovné činnosti 
financované z iných zdrojov Prijímateľa, je oprávneným výdavkom aj odmena ako zložka mzdy. SO 
stanovuje limit pre odmenu na mesačnej úrovni max. do 1-násobku hrubej mzdy príslušného 
zamestnanca (bez odmeny) za príslušný mesiac, keď odmena má byť vyplatená. V prípade kumulovanej 
výšky odmien za kalendárny rok je oprávnená max. do výšky 30% súčtu hrubých miezd za kalendárny rok 
príslušného zamestnanca. 

b) Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - vzťahy uzatvorené v zmysle ustanovení 
§ 223-228 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, t. j. dohoda o vykonaní 
práce, ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom, dohoda o pracovnej činnosti, ak ide o príležitostnú 
činnosť vymedzenú druhom práce a dohoda o brigádnickej práci študentov. 

Trieda 90      Zjednodušené vykazovanie výdavkov a rezerva 

Skupina 930 Rezerva na nepredvídané výdavky 

 výdavky na rezervu na nepredvídané výdavky sú oprávnenými výdavkami za splnenia podmienky, 
že výdavky na rezervu na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami nepresiahnu sumu 
2,5 % z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce s DPH; 

 čerpanie rezervy na nepredvídané výdavky je možné len na základe kladného rozhodnutia SO o zmene 
projektu, a len v prípade, ak ide o výdavky, ktorých vznik  nebolo možné v čase pred začatím verejného 
obstarávania predvídať (nepredvídateľnosť sa posudzuje v súlade s definíciou pre „Okolnosť vylučujúca 
zodpovednosť“ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP); 

 každá žiadosť o zmenu projektu týkajúca sa čerpania rezervy na nepredvídané výdavky musí obsahovať 
relevantné a objektívne odôvodnenie potreby čerpania rezervy vrátane stanoviska dotknutých osôb 
(napr. projektant, stavebný dozor, zhotoviteľ stavebných prác, Prijímateľ a tretie osoby) a relevantných 
dôkazov preukazujúcich existenciu nepredvídaných okolností; 

 podrobné a jednoznačné podmienky a spôsob čerpania rezervy môžu byť na účely verejného 
obstarávania stanovené v súťažných podkladoch a návrhu zmluvy o dielo, ktorý je podľa § 42 ods. 11 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov. Prijímateľ a zhotoviteľ stavebných prác uzatvoria na 
základe schválenej žiadosti o zmenu Projektu dodatok k zmluve o dielo na stavebné práce, predmetom 
ktorého bude konkretizácia položiek rozpočtu, ktoré sa budú realizovať na základe nepredvídaných 
okolností. Pri uzavretí tohto dodatku budú zohľadnené aj pravidlá uvedené v § 18 zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

 uplatnenie rezervy na nepredvídané výdavky sa realizuje prostredníctvom konkrétnej skupiny 
oprávnených výdavkov;  

 

Neoprávnené výdavky pre dopytovo - orientované projekty sú uvedené v  Príručke k oprávnenosti výdavkov 
pre prioritnú os 6. Nad rámec týchto neoprávnených výdavkov sú tiež neoprávnené výdavky na publicitu 
projektu, čím sa nevylučuje, že prijímateľ v zmysle Zmluvy o NFP, ako aj Manuálu pre informovanie 
a komunikáciu je povinný zabezpečiť publicitu projektu. 
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II. Benchmarky a finančné limity 

SO stanovil všeobecne platné zásady a podmienky pre uplatňovanie benchmarkov a finančných limitov 
ako jedného z nástrojov na overenie hospodárnosti a efektívnosti výdavkov projektu v aktuálnej verzii 
dokumentu Príručka k oprávnenosti výdavkov. Benchmark stanovuje optimálnu úroveň výdavkov a finančný limit 
je hornou hraničnou hodnotou oprávnenosti, ktorú SO pre OP ĽZ akceptuje po zohľadnení objektívnych 
skutočností na prekročenie optimálnej hodnoty merného ukazovateľa.  

Pri prekročení výšky benchmarku z objektívnych príčin (napr. zo stavebno-technických, technologických, 
geotechnických, prírodných, časových alebo iných dôvodov) je žiadateľ povinný zdôvodniť jeho prekročenie, 
pričom hodnota výdavku nesmie byť vyššia ako hodnota finančného limitu a zo strany SO pre OPĽZ. Po 
odsúhlasení týchto objektívnych príčin je možné uznať tieto výdavky za oprávnené, ale len do výšky finančného 
limitu. 

Oprávnený výdavok na stavebné práce 

s DPH Benchmark Finančný limit 

Pozemné komunikácie57 (cesty)  

novostavba, rekonštrukcia 
110,00115,00 EUR/m2 140,00145,00 EUR/m2 

Pozemné komunikácie5 (cesty)  

Rekonštrukcia - výmena povrchu 
(podkladná a obrusná vrstva vozovky)  

70,00 EUR/m2 - 

Pozemné komunikácie5 (chodníky)  

novostavba 
110,00115,00 EUR/m2 140,00145,00 EUR/m2 

Pozemné komunikácie5 (chodníky)  

rekonštrukcia  
95,00100,00 EUR/m2 125,00130,00 EUR/m2 

Mostné objekty58 (mosty, lávky) 

Novostavba 
1400,001490,00 EUR/ m2 1960,002085,00 EUR/m2 

Mostné objekty6 (mosty, lávky) 

novostavba 

typ nosnej konštrukcie - presypaný 

940,001200,00 EUR/ m2 1580,001680,00 EUR/m2 

Mostné objekty6 (mosty, lávky) 

Rekonštrukcia 
1680,001790,00 EUR/ m2 2360,002515,00 EUR/ m2 

Mostné objekty6 (mosty, lávky) 

hlavné zameranie rekonštrukcie - mostný 

zvršok59 

580,00615,00 EUR/ m2 - 

Verejné osvetlenie60 

Novostavba 
110,00115,00/m - 

 

Spôsob výpočtu celkových oprávnených výdavkov projektu 

Vyššie uvedené benchmarky a finančné limity určujú hodnotu stavebných prác s DPH. Na sumu stavebných prác 

nadväzujú a k výslednej sume za stavebné práce sa pripočítajú limity uvedené nižšie. Súčet týchto súm 

predstavuje celkové oprávnené výdavky projektu. Výška celkových oprávnených výdavkov je zároveň ohraničená 

hodnotou za projekt podľa počtu obyvateľov MRK, ktorým sa v dôsledku realizácie projektu zabezpečí prístup k 

zlepšeným podmienkam bývania prostredníctvom základnej technickej infraštruktúry. (viď časť III. Maximálna 

výška príspevku na projekt tohto dokumentu). 

 

                                                           
57 m2 – plocha povrchu spevnenej komunikácie 
58 Plocha mosta je súčin celkovej dĺžky mosta a šírky mosta – viď STN 73 6200/b Mostné názvoslovie 
59 Rekonštrukcia zvršku – výmena asfaltových vrstiev, izolácií, ríms, zvodidiel, zábradlí, mostných záverov a pod. 
60 Dĺžka pokrytia podporenej komunikácie verejným osvetlením 
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Finančné a percentuálne limity61 s väzbou na priame výdavky62 (hlavné aktivity projektu) 

 

Oprávnený výdavok Percentuálny limit 

Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami 
max. 2,5 % z celkových oprávnených 
výdavkov na stavebné práce s DPH 

 

 

Oprávnený výdavok 

Oprávnené výdavky  
na stavebné práce 

(v EUR bez DPH) Percentuálny limit63              

od do 

Stavebný dozor 

0,00 349 999,99 2,50 

350 000,00 649 999,99 2,50 

650 000,00 999 999,99 2,20 

1 000 000,00 
1 499 999,991 500 00

0,00 
2,10 

1 500 000,00 2 249 999,99 1,70 

2 250 000,00 3 000 000,00 1,30 

 

Oprávnený výdavok 

Oprávnené výdavky  
na stavebné práce a vybavenie 

(EUR bez DPH) Percentuálny limit64  

od do 

Pozemné komunikácie (cesty, chodníky) 

Prípravná a projektová dokumentácia65 

 

0,00 349 999,99 6,00 

350 000,00 649 999,99 5,70 

650 000,00 999 999,99 4,30 

1 000 000,00 
1 499 999,991 500 000

,00 
3,70 

1 500 000,00 2 249 999,99 1,70 

2 250 000,00 3 000 000,00 1,50 

Mostné objekty 

Prípravná a projektová dokumentácia9 0,00 349 999,99 7,50 

                                                           
61 Všetky limity s väzbou na priame výdavky, pre ktoré nie je daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) relevantná, sú uvedené bez DPH. 
62 Priame výdavky tvoria súčet oprávnených výdavkov na stavebné práce, rezervu na nepredvídané výdavky, vybavenie, stavebný dozor, 

prípravnú a projektovú dokumentáciu .  
63 Limit z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce (s DPH). 
64  Limit z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce (s DPH). 
65  Zahŕňa vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v rozsahu realizačnej dokumentácie, vrátane autorského dozoru, 

inžinierske a prípravné práce, ktoré zahŕňajú zabezpečenie vstupných podkladov pre realizáciu stavby (napr. inžiniersko-
geologický prieskum, dopravný prieskum, hluková štúdia, posúdenie vplyvu na životné prostredie, dendrologický 
prieskum, geodetické zameranie územia a iné), dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby. 
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Oprávnený výdavok 

Oprávnené výdavky  
na stavebné práce a vybavenie 

(EUR bez DPH) Percentuálny limit64  

od do 

 350 000,00 649 999,99 6,80 

650 000,00 999 999,99 6,50 

1 000 000,00 
1 499 999,991 500 000

,00 
6,00 

1 500 000,00 2 249 999,99 5,20 

2 250 000,00 3 000 000,00 4,40 

 

 

Upozornenie: Ak žiadateľ realizuje kombináciu aktivít s mostným objektom, tak sa percentuálne limity na 

výdavky na Prípravnú a projektovú dokumentáciu spočítavajú. 

 

Finančné a percentuálne limity66 s väzbou na nepriame výdavky (podporné aktivity projektu) 

Nepriame výdavky67 

Celkové priame oprávnené výdavky68  
(EUR bez DPH) Percentuálny limit69 

od do 

0,00 499 999,99 2,90 

500 000,00 999 999,99 2,00 

1 000 000,00 
1 499 999,991 500 00

0,00 
1,80 

1 500 000,00 2 249 999,99 1,20 

2 250 000,00 3 000 000,00 0,90 

 

 

Oprávnený výdavok 

Celkové priame oprávnené výdavky  
(EUR bez DPH) Percentuálny limit1515 

od do 

Realizácia procesu VO70 

 

0,00 499 999,99 0,50 

500 000,00 999 999,99 0,40 

1 000 000,00 1 499 999,99 0,30 

1 500 000,00 1 999 999,99 0,25 

2 000 000,00 3 000 000,00 0,17 
 

 

                                                           
66 Všetky limity s väzbou na nepriame výdavky, pre ktoré nie je DPH relevantná, sú uvedené bez DPH. 
67 Nepriame výdavky sú také výdavky, ktoré súvisia nepriamo s realizáciou projektu (resp. nemôžu byť priamo priradené k niektorej z 

hlavných aktivít projektu) a sú vynaložené na zabezpečenie podporných aktivít projektu (riadenie projektu interné, alebo externé, 
proces VO).  

68 Všetky výdavky uvedené nad touto tabuľkou sú priame oprávnené výdavky 
69   Limit z celkových priamych oprávnených výdavkov (s DPH). 
70 Týmto nie je dotknutá možnosť, že odplata za služby (resp. mzda/odmena) dohodnutá medzi dodávateľom (resp. zamestnancom) 

a prijímateľom je vyššia ako tu uvedené hodnoty FL, avšak rozdiel medzi dohodnutou odplatou (mzdou/odmenou) a uvedenými 
hodnotami FL bude určený ako neoprávnený výdavok. 



 

29 
 

Oprávnený výdavok 
Finančný limit (v EUR) 

(maximálne do limitu nepriamych výdavkov) 

 Externý manažment1616 

(Externé služby) 

Finančný limit pre odplatu 
za poskytované služby 

s nárokom na vrátenie DPH 
(EUR/hodina) 

 Finančný limit pre odplatu 
za poskytované služby 

bez nároku na vrátenie DPH 
(EUR/hodina) 

11,60 13,93 

 

 

 

 

Oprávnený výdavok Pracovná pozícia 

Finančný limit pre cenu práce 
(resp. hrubú mzdu71)  

(EUR/mesiac) 

Finančný limit 
pre odmenu72 

(EUR/hodina) 

Interný manažment16 
(Osobné výdavky) 

Projektový manažér - 
interný 

2 424,13 – celková cena práce 
1 793,00 - hrubá mzda 

13,9373 
10,3074 

 

 

III. Maximálna výška príspevku na projekt 

Minimálna výška príspevku pre projekt nie je stanovená.     

Maximálna výška príspevku: 1 425 0002 850 000,- EUR (NFP)  

Celkové oprávnené výdavky (COV) uvedené v ŽoNFP nesmú presiahnuť 1 500 0003 000 000,- EUR (podmienka 
poskytnutia príspevku č. 25 26 výzvy).   

 

Počet podporených osôb MRK75, ktorým sa 
v dôsledku realizácie projektu zabezpečí prístup k 
zlepšeným podmienkam bývania prostredníctvom 

základnej technickej infraštruktúry 

Maximálna výška COV  

50 - 99 osôb MRK 150 300 000,00 EUR 

100 - 199 osôb MRK 250 500 000,00 EUR 

200 – 349 osôb MRK 500 1 000 000,00 EUR 

350 – 499 osôb MRK 750 1 500 000,00 EUR 

500 – 749 osôb MRK 1 2 000 000,00 EUR 

                                                           
71  V prípade osoby, ktorá pracuje na projekte na základe pracovného pomeru. Oprávneným výdavkom je cena práce, t.j. hrubá mesačná 

mzda (ohraničená uvedeným FL) a jej zodpovedajúce zákonné odvody zamestnávateľa. Uvedený FL sa aplikuje v prípade plného (100 %) 
pracovného úväzku. V prípade zamestnanca, ktorý pracuje iba na projekte/projektoch spolufinancovanom z EŠIF, t. j. nevykonáva iné 
pracovné činnosti financované z iných zdrojov Prijímateľa, je oprávneným výdavkom aj odmena ako zložka mzdy (v zmysle § 118 
zákonníka práce). Nakoľko odmena tvorí (v uvedenom prípade) neoddeliteľnú súčasť hrubej mesačnej mzdy, výška odmeny na mesačnej 
báze je limitovaná výškou FL stanoveného pre hrubú mesačnú mzdu na úrovni jednotlivých pracovných pozícií. Analogicky, výška odmeny 
na ročnej báze predstavuje súčin FL stanoveného pre hrubú mesačnú mzdu (na úrovni jednotlivých pracovných pozícií) x 12 mesiacov v 
roku. 

72  V prípade osoby, ktorá pracuje na projekte na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (mimo pracovným pomerom 
sa rozumejú vzťahy uzatvorené v zmysle ustanovení § 223 až 228 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov). 
Oprávneným výdavkom je cena práce, t. j. hrubá hodinová odmena (ohraničená uvedeným FL) a jej zodpovedajúce zákonné odvody 
zamestnávateľa. 

73    Hodinová sadza – celková cena práce 
74    Hodinová sadzba – hrubá mzda 
75  V prípade, ak žiadateľ predkladá viac projektov v rámci výzvy v tom istom osídlení (podporené tie isté osoby  MRK), pre posúdenie 

maximálnej výšky COV, sa do celkového počtu podporených osôb MRK počítajú tieto osoby iba raz. Nedochádza k ich spočítaniu, nakoľko 
sa jedná o tie isté osoby.  
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750 – 1099 osôb MRK 1 2502 500 000,00 EUR 

1100 – a viac osôb MRK 1 5003 000 000,00 EUR 

 

Celkové oprávnené výdavky na projekty sa uvádzajú v EUR v limitných hodnotách v presnosti na dve desatinné 
miesta bez zaokrúhľovania.  

Maximálna výška NFP predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt a minimálne financovanie 
projektu zo strany prijímateľa je vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt. 

 

 

Zoznam skupín oprávnených výdavkov v rámci oblasti podpory odpadového hospodárstva 

 

Trieda 02      Dlhodobý hmotný majetok 

Skupina 021 Stavby - relevantné len pre aktivity typu C (C.1, C.2) 

 stavebné práce 

- realizácia nových stavieb 

• vybudovanie stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad, 
pozostávajúce zo spevnených plôch, prípadného oplotenia a zastrešenia  

• vybudovanie zberných dvorov na umiestnenie zberných nádob, pozostávajúce zo spevnených 
plôch, oplotenia a úplného/čiastočného zastrešenia;  

Pozn.: technické požiadavky na prevádzku zberného dvora sú uvedené v § 7 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.  

 prípravná a projektová dokumentácia  

- vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v rozsahu realizačnej dokumentácie, inžinierske 
práce, ktoré zahŕňajú zabezpečenie vstupných podkladov pre realizáciu stavby, dokumentácia 
skutočného vyhotovenia stavby,  

 stavebný dozor 

- výkon stavebného dozoru pri realizácii stavby vrátane zabezpečenia dokumentácie pre kolaudačné 
konanie;  

- minimálne definovaný obsah činností stavebného dozoru je stanovený v Zákone č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). 

Skupina 022 Samostatné hnuteľné veci a súbor hnuteľných vecí - relevantné len pre aktivity typu C (C.1, 
C.2) 

 vybavenie  

- nákup zberných nádob vrátane príslušenstva (1 100 l);  
- nákup veľkokapacitných zberných nádob; 
- nákup vybavenia a zariadenia nevyhnutne súvisiaceho s prevádzkou zberného dvora (napr. 

štiepkovač, drvič, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie, meracie 
a monitorovacie zariadenia, ručné hasiace prístroje); 

- telekomunikačná technika - zabezpečovacie zariadenia (napr. alarm, bezpečnostné kamery 
a nevyhnutné príslušenstvo). 

Skupina 023 – Dopravné prostriedky - relevantné len pre aktivity typu C (C.2) 

- nákup traktorov, prípojných vozidiel a príslušenstva nevyhnutne súvisiaceho s nakladaním s 
komunálnym odpadom. 
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Trieda 11      Zásoby 

Skupina 112 Zásoby - relevantné len pre aktivity typu C (C.1, C.2) 

 vybavenie 

- nákup zberných nádob vrátane príslušenstva (1 100 l);  
- nákup veľkokapacitných zberných nádob; 
- nákup vybavenia a zariadenia nevyhnutne súvisiaceho s prevádzkou zberného dvora (napr. 

štiepkovač, drvič, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie, meracie 
a monitorovacie zariadenia, ručné hasiace prístroje); 

- telekomunikačná technika - zabezpečovacie zariadenia (napr. alarm, bezpečnostné kamery 
a nevyhnutné príslušenstvo); 

Trieda 51      Služby 

Skupina 518 Ostatné služby 

 odstránenie nezákonne umiestneného komunálneho odpadu (relevantné len pre aktivitu typu D) 
- zber komunálneho odpadu, prípadné vytriedenie komunálneho odpadu, odvoz odpadu a jeho 

umiestnenie v zariadení na zneškodnenie odpadu, sanácia/úprava miesta s nezákonne 
umiestneným odpadom do pôvodného stavu; 

 riadenie projektu – externý manažment  
- riadenie projektu zo strany prijímateľa vykonávané externým subjektom (vypracovanie žiadostí 

o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, finančné riadenie,  prípravná fáza 
realizácie projektu (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok), s ktorým 
žiadateľ/prijímateľ uzatvoril zmluvu o poskytnutí služby v súlade so zákonom č. 343/2015  Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) do výšky stanoveného celkového 
finančného limitu pre nepriame výdavky definovaného v časti II. Benchmarky a finančné limity tohto 
dokumentu; 

 výkon procesu verejného obstarávania na aktivity projektu. 

Trieda 52      Osobné výdavky 

Skupina 521 Mzdové výdavky 

 interný manažment 
mzdové výdavky zamestnancov prijímateľa bezprostredne súvisiace: 

• s riadením projektu (vypracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí 
o zmenu, finančné riadenie), 

• prípravná fáza realizácie projektu (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok),  

• výkon činností verejného obstarávania na aktivity projektu. 

Formy pracovných úväzkov: 

a) mzdové výdavky zamestnancov prijímateľa bezprostredne súvisiace s riadením projektu (vypracovanie 
žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, finančné riadenie, prípravná fáza 
realizácie projektu (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok), výkon činností verejného 
obstarávania (prieskumu trhu); v prípade 100 % pracovného úväzku zamestnanca, ktorý pracuje 
iba na projekte/projektoch spolufinancovanom z EŠIF , t. j. nevykonáva iné pracovné činnosti 
financované z iných zdrojov Prijímateľa, je oprávneným výdavkom aj odmena ako zložka mzdy. SO 
stanovuje limit pre odmenu na mesačnej úrovni max. do 1-násobku hrubej mzdy príslušného 
zamestnanca (bez odmeny) za príslušný mesiac, keď odmena má byť vyplatená. V prípade kumulovanej 
výšky odmien za kalendárny rok je oprávnená max. do výšky 30% súčtu hrubých miezd za kalendárny rok 
príslušného zamestnanca; 



 

32 
 

b) odmeny za práce vykonané mimo pracovného pomeru bezprostredne súvisiace s riadením projektu 
(vypracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, finančné riadenie, 
prípravná fáza realizácie projektu (napr. príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok), výkon 
činností verejného obstarávania (prieskumu trhu) vrátane povinných odvodov za zamestnávateľa, 
pričom mimo pracovným pomerom sa rozumejú vzťahy uzatvorené v zmysle ustanovení § 223-228 
zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (t. j. dohoda o vykonaní práce, ak 
ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom, dohoda o pracovnej činnosti, ak ide o príležitostnú činnosť 
vymedzenú druhom práce a dohoda o brigádnickej práci študentov). 

Trieda 90      Zjednodušené vykazovanie výdavkov a rezerva 

Skupina 930 Rezerva na nepredvídané výdavky - relevantné len pre aktivity typu C (C.1, C.2) 

 výdavky na rezervu na nepredvídané výdavky sú oprávnenými výdavkami za splnenia podmienky, 
že výdavky na rezervu na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami nepresiahnu sumu 
2,5 % z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce s DPH; 

 čerpanie rezervy na nepredvídané výdavky je možné len na základe kladného rozhodnutia SO o zmene 
projektu, a len v prípade, ak ide o výdavky, ktorých vznik  nebolo možné v čase pred začatím verejného 
obstarávania predvídať (nepredvídateľnosť sa posudzuje v súlade s definíciou pre „Okolnosť vylučujúca 
zodpovednosť“ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP); 

 každá žiadosť o zmenu projektu týkajúca sa čerpania rezervy na nepredvídané výdavky musí obsahovať 
relevantné a objektívne odôvodnenie potreby čerpania rezervy vrátane stanoviska dotknutých osôb 
(napr. projektant, stavebný dozor, zhotoviteľ stavebných prác, Prijímateľ a tretie osoby) a relevantných 
dôkazov preukazujúcich existenciu nepredvídaných okolností; 

 podrobné a jednoznačné podmienky a spôsob čerpania rezervy budú na účely verejného obstarávania 
stanovené v súťažných podkladoch a návrhu zmluvy o dielo, ktorý je podľa § 42 ods. 11 zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov neoddeliteľnou 
súčasťou súťažných podkladov. Prijímateľ a zhotoviteľ stavebných prác uzatvoria na základe schválenej 
žiadosti o zmenu Projektu dodatok k zmluve o dielo na stavebné práce, predmetom ktorého bude 
konkretizácia položiek rozpočtu, ktoré sa budú realizovať na základe nepredvídaných okolností. 
Pri uzavretí tohto dodatku budú zohľadnené aj pravidlá uvedené v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

 uplatnenie rezervy na nepredvídané výdavky sa realizuje prostredníctvom konkrétnej skupiny 
oprávnených výdavkov;  

 

Neoprávnené výdavky pre dopytovo - orientované projekty sú uvedené v  Príručke k oprávnenosti výdavkov 
pre prioritnú os 6. Nad rámec týchto neoprávnených výdavkov sú tiež neoprávnené výdavky na publicitu 
projektu, čím sa nevylučuje, že prijímateľ v zmysle Zmluvy o NFP, ako aj Manuálu pre informovanie 
a komunikáciu je povinný zabezpečiť publicitu projektu. 

 

II. Benchmarky a finančné limity 

SO stanovil všeobecne platné zásady a podmienky pre uplatňovanie benchmarkov a finančných limitov 
ako jedného z nástrojov na overenie hospodárnosti a efektívnosti výdavkov projektu v aktuálnej verzii 
dokumentu Príručka pre oprávnenosť výdavkov SO pre OP ĽZ pre Prioritnú os 6. Benchmark stanovuje optimálnu 
úroveň výdavkov a finančný limit je hornou hraničnou hodnotou oprávnenosti, ktorú SO pre OP ĽZ akceptuje po 
zohľadnení objektívnych skutočností na prekročenie optimálnej hodnoty merného ukazovateľa. 

Benchmarky sú stanovené : 

- na jednotku plochy (m2) pre vybudovanie plochy stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový 
komunálny odpad a pre vybudovanie plochy zberných dvorov na umiestnenie zberných nádob za 
účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov. 

Pri prekročení výšky benchmarku z objektívnych príčin (napr. navýšenie výdavkov na zemné práce v dôsledku 
napr. nepriaznivých geologických a geomorfologických pomerov a iné) je žiadateľ povinný zdôvodniť jeho 
prekročenie, pričom  hodnota výdavku nesmie byť vyššia ako hodnota finančného limitu a zo strany SO pre OP 
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ĽZ. Po odsúhlasení týchto objektívnych príčin je možné uznať tieto výdavky za oprávnené, ale len do výšky 
finančného limitu.  

 

Výška benchmarku/finanč. limitu zohľadňuje iba výšku stavebných prác (C.1, C.2), resp. služby (D). 

Výška celkových oprávnených výdavkov sa vypočíta ako súčet oprávnených výdavkov za stavebné práce (C.1, 
C.2), resp. službu (D) a ďalších výdavkov projektu (priamych a nepriamych), pričom je potrebné dodržať 
stanovené finančné a percentuálne limity týchto výdavkov. 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka 1 

Typ aktivity Spôsob realizácie Benchmark Finančný limit 
Maximálna výška oprávnených 
výdavkov76 na stavebné práce 

C. Vybudovanie, 
resp. dobudovanie 
systému 
nakladania s 
komunálnym 
odpadom (napr. 
zakúpenie 
zberných nádob, 
kontajnerov, 
vybudovanie 
stojísk) 

C.1 Vybudovanie 
stojísk na 
umiestnenie 
zberných nádob – 
021 Stavby 

225,00285,00 
EUR/m2 

260,00330,00 
EUR/m2 

Výdavky na stavebné práce 

podľa počtu budovaných stojísk: 

1 stojisko = 7 9 000 EUR  

2 stojiská = 14 18 000 EUR  

3 a viac stojísk = 21 27 000 EUR  

C.2 Vybudovanie 
zberných dvorov na 
umiestnenie 
zberných nádob – 
021 Stavby 

225,00285,00 
EUR/m2 

260,00330,00 
EUR/m2 

Výdavky na stavebné práce 

podľa počtu obyvateľov MRK, 

ktorým sa zlepšili podmienky 

bývania prostredníctvom 

vybudovania zberného dvora: 

0 – 50 obyvateľov MRK 

 = 2 1002 700 EUR / osoba MRK 

51 – 100 obyvateľov MRK  

= 1 9002 500 EUR / osoba MRK 

101 a viac obyvateľov MRK  

= 1 6002 100 EUR / osoba MRK 

D. Odstránenie 
nezákonne 
umiestneného 
odpadu  

D. Odstránenie 
nezákonne 
umiestneného 
odpadu – 518 
Ostatné služby  

110,00 
EUR/tnestanovuje 

sa 

130,00 
EUR/tnestanovuje 

sa 

60 000 EURnestanovuje sa 

  

Spôsob výpočtu oprávnených výdavkov na stavebné práce / službu: 

1. Žiadateľ podľa spôsobu realizácie vypočíta výšku stavebných prác / služieb vyplývajúcich z benchmarku, 

resp. z finančného limitu (v odôvodnených prípadoch) vynásobením: 

- C.1: plocha stojiska (v m2) x benchmark (finančný limit)  

- C.2: plochy zberného dvora (v m2) x benchmark (finančný limit) 

- D.: hmotnosť nezákonne umiestneného odpadu (v tonách) x benchmark (finančný limit) 

 

2. Žiadateľ vypočíta maximálnu výšku oprávnených výdavkov na stavebné práce / služby (uvedené 

v poslednom stĺpci Tabuľky 1): 

- C.1: podľa počtu stojísk  

                                                           
76   OV = oprávnený výdavok 
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- C.2: podľa počtu obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom 

vybudovania zberného dvora 

- D.: podľa maximálnej výšky oprávnených výdavkov na službu 

 

3. Oprávneným výdavkom na stavebné práce / službu je nižšia hodnota vypočítaná z bodov 1. a 2. 

4. Žiadateľ určenie výšky výdavku na službu preukazuje prieskumom trhu a v prípade zrealizovaného VO, 

okrem doloženia zmluvy s úspešným uchádzačom dokladá aj prieskum trhu na tento výdavok. 

V prípade kombinácie spôsobov realizácie (povolené kombinácie sú uvedené v prílohe č. 8 výzvy v podmienke 

poskytnutia príspevku č. 1213) sa oprávnené výdavky na stavebné práce / služby za jednotlivé spôsoby 

realizácie spočítajú. 

 

 

Spôsob výpočtu celkových oprávnených výdavkov projektu 

K vypočítanej sume oprávnených výdavkov na stavebné práce / služby sa pripočítajú sumy vypočítané pre 

relevantné priame a nepriame výdavky projektu, ktoré sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Súčet týchto súm 

predstavuje celkový oprávnený výdavok projektu. 

 

Finančné a percentuálne limity77 s väzbou na priame výdavky78 (hlavné aktivity projektu) 

Tabuľka 2 

Oprávnený výdavok Percentuálny limit 

Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami 
(relevantné pre C.1, C.2) 

max. 2,5 % z celkových oprávnených 
výdavkov na stavebné práce s DPH 

 

Tabuľka 3a 

Oprávnený výdavok Finančný limit 

  

Zberná nádoba (objem 1 100 l) 
(relevantné pre spôsob realizácie C.1, C.2) 

max. 385 EUR s DPH/ks 

Veľkokapacitná zberná nádoba 
(relevantné pre spôsob realizácie C.1, C.2) 

max. 1700 EUR s DPH/ks 

 

 

Tabuľka 3b 

Oprávnený výdavok 

Oprávnené výdavky  
na stavebné práce 

(v EUR bez DPH) Percentuálny limit79              

od do 

Nákup hnuteľných vecí na podporu 
triedeného zberu 

(bez zberných nádob) 

0,00 149 999,99 40   

150 000,00 349 999,99 23 

                                                           
77 Všetky limity s väzbou na priame výdavky, pre ktoré nie je daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) relevantná, sú uvedené 

bez DPH. 
78 Priame výdavky tvoria súčet oprávnených výdavkov na stavebné práce, rezervu na nepredvídané výdavky, vybavenie, 

stavebný dozor, prípravnú a projektovú dokumentáciu .  
79    Limit z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce (s DPH). 
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(relevantné pre spôsob realizácie C.2) 350 000,00 549 999,99 15 

555 000,00 750 000,00 11 

 

Tabuľka 4 

Oprávnený výdavok 

Oprávnené výdavky  
na stavebné práce 

(v EUR bez DPH) Percentuálny limit80              

od do 

Stavebný dozor 

(relevantné pre C.1, C.2) 

0,00 349 999,99 1,50   

350 000,00 750 000,00 1,10 

Tabuľka 5 

Oprávnený výdavok 

Oprávnené výdavky  
na stavebné práce  

(EUR bez DPH) Percentuálny limit81  

od do 

Prípravná a projektová dokumentácia82 

(relevantné pre C.1, C.2) 

0,00 349 999,99 2,90 

350 000,00 750 000,00 2,50 

 

 

 
Finančné a percentuálne limity83 s väzbou na nepriame výdavky (podporné aktivity projektu) 

Tabuľka 6 

Nepriame výdavky84 

Celkové priame oprávnené výdavky  
(EUR bez DPH) Percentuálny limit85 

od do 

0,00 69 999,99 3,70 

70 000,00 149 999,99 3,50 

150 000,00 349 999,99 2,90 

350 000,00 
750 000,00749 

999,99 
2,00 

750 000,00 1 500 000,00- 1,80 0,50 

 

Tabuľka 7 

                                                           
80    Limit z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce (s DPH). 
81  Limit z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce (s DPH). 
82  Zahŕňa vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v rozsahu realizačnej dokumentácie, inžinierske práce, ktoré 

zahŕňajú zabezpečenie vstupných podkladov pre realizáciu stavby, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby 
83 Všetky limity s väzbou na nepriame výdavky, pre ktoré nie je DPH relevantná, sú uvedené bez DPH. 
84 Nepriame výdavky sú také výdavky, ktoré súvisia nepriamo s realizáciou projektu (resp. nemôžu byť priamo priradené k niektorej z 

hlavných aktivít projektu) a sú vynaložené na zabezpečenie podporných aktivít projektu (riadenie projektu interné, alebo externé, 
proces VO).  

85   Limit z celkových priamych oprávnených výdavkov (s DPH). 
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Oprávnený výdavok 

Celkové priame oprávnené výdavky  
(EUR bez DPH) Percentuálny limit1515 

od do 

Realizácia procesu VO86 

(Externé služby) 
 

0,00 69 999,99 1,00 

70 000,00 149 999,99 0,80 

150 000,00 349 999,99 0,50 

350 000,00 750 000,00 0,35 

750 000,00 1 500 000,00- 0,30 0,15 
 

Tabuľka 8 

Oprávnený výdavok 
Finančný limit (v EUR) 

(maximálne do limitu nepriamych výdavkov) 

 Externý manažment1616 

(Externé služby) 

Finančný limit pre odplatu 
za poskytované služby 

s nárokom na vrátenie DPH 
(EUR/hodina) 

 Finančný limit pre odplatu 
za poskytované služby 

bez nároku na vrátenie DPH 
(EUR/hodina) 

11,60 13,93 

 

Tabuľka 9 

Oprávnený výdavok Pracovná pozícia 

Finančný limit pre cenu práce 
(resp. hrubú mzdu87)  

(EUR/mesiac) 

Finančný limit 
pre odmenu88 

(EUR/hodina) 

Interný manažment16 
(Osobné výdavky) 

Projektový manažér - 
interný 

2 424,13 – celková cena práce 
(1 793,00) - hrubá mzda 

13,9389 
10,3090 

 

 

III. Maximálna výška príspevku na projekt 

Minimálna výška príspevku pre projekt nie je stanovená.     

Maximálna výška príspevku pre C1 + C2: 617 500,00 EUR.c Celkové oprávnené výdavky uvedené v ŽoNFP nesmú 
presiahnuť 500 000650 000,00- EUR (podmienka poskytnutia príspevku č. 26 výzvy).  

 Maximálna výška príspevku pre D: celkové oprávnené výdavky uvedené v ŽoNFP nesmú presiahnuť EUR 
(podmienka poskytnutia príspevku č. 26 výzvy).   

 

                                                           
86 Týmto nie je dotknutá možnosť, že odplata za služby (resp. mzda/odmena) dohodnutá medzi dodávateľom (resp. zamestnancom) 

a prijímateľom je vyššia ako tu uvedené hodnoty FL, avšak rozdiel medzi dohodnutou odplatou (mzdou/odmenou) a uvedenými 
hodnotami FL bude určený ako neoprávnený výdavok. 

87  V prípade osoby, ktorá pracuje na projekte na základe pracovného pomeru. Oprávneným výdavkom je cena práce, t.j. hrubá mesačná 
mzda (ohraničená uvedeným FL) a jej zodpovedajúce zákonné odvody zamestnávateľa. Uvedený FL sa aplikuje v prípade plného (100 %) 
pracovného úväzku. V prípade zamestnanca, ktorý pracuje iba na projekte/projektoch spolufinancovanom z EŠIF, t. j. nevykonáva iné 
pracovné činnosti financované z iných zdrojov Prijímateľa, je oprávneným výdavkom aj odmena ako zložka mzdy (v zmysle § 118 
zákonníka práce). Nakoľko odmena tvorí (v uvedenom prípade) neoddeliteľnú súčasť hrubej mesačnej mzdy, výška odmeny na mesačnej 
báze je limitovaná výškou FL stanoveného pre hrubú mesačnú mzdu na úrovni jednotlivých pracovných pozícií. Analogicky, výška odmeny 
na ročnej báze predstavuje súčin FL stanoveného pre hrubú mesačnú mzdu (na úrovni jednotlivých pracovných pozícií) x 12 mesiacov v 
roku. 

88  V prípade osoby, ktorá pracuje na projekte na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (mimo pracovným pomerom 
sa rozumejú vzťahy uzatvorené v zmysle ustanovení § 223 až 228 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov). 
Oprávneným výdavkom je cena práce, t. j. hrubá hodinová odmena (ohraničená uvedeným FL) a jej zodpovedajúce zákonné odvody 
zamestnávateľa. 

89 Hodinová sadzba – celková cena práce 
90 Hodinová sadzba – hrubá mzda 
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Celkové oprávnené výdavky na projekty sa uvádzajú v EUR v limitných hodnotách v presnosti na dve desatinné 
miesta bez zaokrúhľovania.  

Maximálna výška NFP predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt a minimálne financovanie 
projektu zo strany prijímateľa je vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt. 

 

  



 

38 
 

Zoznam skupín oprávnených výdavkov v rámci oblasti Miestnej občianskej poriadkovej služby 

V rámci projektu sa uplatňuje zjednodušené vykazovanie výdavkov prostredníctvom štandardnej stupnice 
jednotkových nákladov, ktorá je prílohou výzvy. 

• Výška jednotkovej ceny na pracovné miesto „miestna občianska poriadková služba“ pri plnom úväzku je 
stanovená v sume 782,71 EUR. 

• Výška jednotkovej ceny na pracovné miesto „miestna občianska poriadková služba“ pri polovičnom 
úväzku je stanovená v sume 391,35 EUR. 

Uplatňuje sa zaokrúhľovanie na 2 desatinné miesta nadol. 

Pri použití jednotkových nákladov nie je potrebné odôvodniť skutočné náklady kategórií výdavkov. Prijímateľ je 

povinný poskytovateľa uistiť, že činnosti alebo výstupy boli skutočne realizované. 

Zjednodušené vykazovanie nákladov neznamená zrušenie povinnosti plne dodržiavať všetky uplatniteľné právne 
predpisy EÚ a vnútroštátne právne predpisy SR. 

V prípade zmeny výšky minimálnej mzdy bude vyplácaná jednotková cena oprávnená v zmenenej výške a za 

výdavky vzniknuté najskôr ku dňu účinnosti legislatívnej zmeny, vrátane prepočítanej výšky odvodov. Uvedené 

sa vzťahuje rovnako aj na prípadnú zmenu legislatívy týkajúcej sa odvodov. 

Predpokladané výdavky spojené so zvýšením minimálnej mzdy sú oprávneným výdavkom v rámci skupiny 

výdavkov 910 Jednotkové výdavky a pre potreby prípravy rozpočtu ŽoNFP sú stanovené nasledovne: 

• Výška predpokladaného zvýšenia jednotkovej ceny pre rok 2021 na pracovné miesto „miestna občianska 
poriadková služba“ pri plnom úväzku je stanovená v sume 59,00 EUR, t.j. výška jednotkovej ceny na 
pracovné miesto „miestna občianska poriadková služba“ pre rok 2021 pri plnom úväzku pre potreby 
prípravy rozpočtu ŽoNFP je stanovená maximálne v sume 841,71 EUR. 

• Výška predpokladaného zvýšenia jednotkovej ceny pre rok 2021 na pracovné miesto „miestna občianska 
poriadková služba“ pri polovičnom úväzku je stanovená v sume 29,50 EUR, výška jednotkovej ceny na 
pracovné miesto „miestna občianska poriadková služba“ pri polovičnom úväzku pre potreby prípravy 
rozpočtu ŽoNFP je stanovená maximálne v sume 420,85 EUR. 

• Výška predpokladaného zvýšenia jednotkovej ceny pre rok 2022 na pracovné miesto „miestna občianska 
poriadková služba“ pri plnom úväzku je stanovená v sume 140,00 EUR, výška jednotkovej ceny na pracovné 
miesto „miestna občianska poriadková služba“ pri plnom úväzku pre potreby prípravy rozpočtu ŽoNFP je 
stanovená maximálne v sume 922,71 EUR. 

• Výška predpokladaného zvýšenia jednotkovej ceny pre rok 2022 na pracovné miesto „miestna občianska 
poriadková služba“ pri polovičnom úväzku je stanovená v sume 70,00 EUR, výška jednotkovej ceny na 
pracovné miesto „miestna občianska poriadková služba“ pri polovičnom úväzku pre potreby prípravy 
rozpočtu ŽoNFP je stanovená maximálne v sume 461,35 EUR. 

• Výška predpokladaného zvýšenia jednotkovej ceny pre rok 2023 na pracovné miesto „miestna občianska 
poriadková služba“ pri plnom úväzku je stanovená v sume 221,00 EUR, výška jednotkovej ceny na pracovné 
miesto „miestna občianska poriadková služba“ pri plnom úväzku pre potreby prípravy rozpočtu ŽoNFP je 
stanovená maximálne v sume 1 003,71 EUR. 

• Výška predpokladaného zvýšenia jednotkovej ceny pre rok 2023 na pracovné miesto „miestna občianska 
poriadková služba“ pri polovičnom úväzku je stanovená v sume 110,50 EUR, výška jednotkovej ceny na 
pracovné miesto „miestna občianska poriadková služba“ pri polovičnom úväzku pre potreby prípravy 
rozpočtu ŽoNFP je stanovená maximálne v sume 501,85 EUR. 
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Trieda   90  Zjednodušené vykazovanie výdavkov a rezerva 

Skupina 903 Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1303/2013 čl. 68b ods.1) 

Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu je stanovená na výšku 40 %91 z priamych oprávnených výdavkov 

na zamestnancov na pokrytie zostávajúcich oprávnených nákladov (podľa čl. 68b ods. 1 nariadenia č. 1303/2013). 

Spôsob výkonu kontroly v prípade zjednodušeného vykazovania výdavkov 

• Pri použití paušálnej sadzby nie je potrebné odôvodniť skutočné náklady kategórií výdavkov. Prijímateľ je 

povinný poskytovateľa uistiť, že činnosti alebo výstupy boli skutočne realizované. 

• Výkon kontroly sa realizuje administratívnou finančnou kontrolou žiadostí o platbu (vykonávaná na každej 

predloženej žiadosti o platbu zo strany prijímateľa) v súlade s pravidlami EŠIF. 

• Skutočne vynaložené výdavky spadajúce pod zjednodušené vykazovanie výdavkov, ďalšie skutočnosti 

spojené s týmito výdavkami (napr. účtovanie týchto výdavkov, verejné obstarávanie a pod.) nie sú 

predmetom kontroly počas ani po skončení implementácie projektu.  

• Zjednodušené vykazovanie nákladov neznamená zrušenie povinnosti plne dodržiavať všetky uplatniteľné 

právne predpisy EÚ a vnútroštátne právne predpisy SR. 

 

Neoprávnené výdavky pre dopytovo - orientované projekty sú uvedené v  Príručke k oprávnenosti výdavkov 
pre prioritnú os 5. Nad rámec týchto neoprávnených výdavkov sú tiež neoprávnené výdavky na publicitu 
projektu, čím sa nevylučuje, že prijímateľ v zmysle Zmluvy o NFP, ako aj Manuálu pre informovanie 
a komunikáciu je povinný zabezpečiť publicitu projektu. 

 

                                                           
91 Výšku stanoveného % nie je možné zmeniť. Schválenú výšku prepočítanú na EUR nie je možné dodatočne navýšiť. 


