
Oprávnené výdavky 
 
9. Je rezerva na neočakávané výdavky oprávnená ako samostatná položka stavebného rozpočtu? 
Rezerva na neočakávané výdavky je neoprávnená položka v rámci stavebného rozpočtu. Rezervu si žiadateľ môže 
uplatniť v rámci rozpočtu žiadosti o NFP vo výške max. 2,5% z celkových oprávnených výdavkov na stavebné 
práce s DPH. 
 
8. Ako je to v prípade, ak rozpočet projektu presahuje povolenú výšku benchmarku a akým spôsobom to máme 
uviesť v jednotlivých prílohách žiadosti? 
Ak celkové náklady projektu presahujú celkové oprávnené výdavky (COV), žiadateľ uvedie v rámci prílohy č.8 
ŽoNFP „Špecifikácia výdavkov v rámci skupín výdavkov“ pri položkách, ktorých hodnota oprávneného výdavku sa 
nerovná hodnote výdavku stanoveného v zmysle hospodárnosti výdavkov (SO pri posudzovaní hospodárnosti 
využíva tzv. pomocné nástroje, viď Príručka pre oprávnenosť výdavkov), v stĺpci „Podrobný komentár k položke“ 
bližší popis ohľadne celkových nákladov za danú položku. 
V prípade ak si žiadateľ sumu prekračujúcu benchmark, max. do výšky finančného limitu, nebude uplatňovať na 
preplatenie ako oprávnený výdavok, v rámci prílohy č. 5 ŽoNFP „Doklady preukazujúce finančnú spôsobilosť“ 
žiadateľ predloží overenú kópiu uznesenia zastupiteľstva, resp. výpis z uznesenia zastupiteľstva, ktoré obsahuje 
okrem preddefinovaných náležitostí aj súhlas zastupiteľstva so zabezpečením financovania rozdielu celkových 
nákladov projektu a COV, t.j. neoprávnených nákladov (môže to byť aj formou samostatného uznesenia). 
V prípade ak si žiadateľ sumu prekračujúcu benchmark, max. do výšky finančného limitu, bude uplatňovať na 
preplatenie ako oprávnený výdavok, predloží zdôvodnenie prekročenia benchmarku vypracovaný v zmysle 
Príručky k oprávnenosti výdavkov. 
 

Otázky uvedené vyššie boli prijaté po zverejnení aktualizácie výzvy dňa 31.8.2016 

 
7. Je nákup stavby, rodinného domu, za účelom zriadenia MŠ neoprávneným nákladom projektu?  
Nákup rodinného domu nie je oprávneným výdavkom. 
 
6. Mesto plánuje prostredníctvom výzvy č. OPLZ-PO6-SC612-2016-1a postaviť materskú školu pre 100 detí (z 
toho min. 50 detí z prostredia MRK). Z toho vyplýva, že finančný limit je 670 tis. € vrátane všetkých aktivít 
projektu (aj nepriamych). 
Projektantovi len na stavebné práce vychádza suma okolo 900 tis. €. Čo sa stane s našou ŽoNFP, ak za samotné 
stavebné práce uvedieme do ŽoNFP sumu 900 tis. €? Rozdiel, t.j. 230 tis. € budú neoprávnené výdavky? 
Čo sa stane, ak v prípade verejného obstarávania, ktoré sa uskutoční po schválení ŽoNFP sa vysúťaží napr. 
suma 650 tis. €? Neoprávnené výdavky nám už nevzniknú? 
Odpoveď: 
V zmysle prílohy č. 6 výzvy Zoznam oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity je pre hlavnú aktivitu 
1.1. a 1.2. pri murovaných, resp. monolitických stavbách benchmark 6.500 €/dieťa a finančný limit 6.700,00 
EUR/dieťa. 
Rozdiel medzi benchmarkom a finančným limitom: Benchmark je merná optimálna hodnota, ktorá je zároveň aj 
hospodárna. Benchmarkom si žiadateľ vypočíta výšku celkových oprávnených výdavkov (prenásobením 
jednotlivých benchmarkov počtom detí v rekonštruovaných budovách a novovytvorených kapacitách. Ak by z 
rozpočtu projektovej dokumentácie vychádzala hodnota vyššia ako benchmark, je potrebné odôvodnenie 
prekročenie výšky benchmarku, ktoré podlieha posúdeniu zo strany sprostredkovateľského orgánu. Finančný 
limit je maximálna hodnota oprávnenosti výdavku, t.j. hodnota, ktorá pri prekročení benchmarku môže byť po 
uznaní sprostredkovateľského orgánu považovaná za oprávnenú. 
V ŽoNFP môžete žiadať sumu celkových oprávnených výdavkov vo výške benchmarku (100 detí x benchmark 
6500 EUR), resp. max. do 670 tis. € v prípade, že zdôvodníte prekročenie benchmarku max. do výšky finančného 
limitu. 
Ak by ste v ŽoNFP uviedli sumu nad 650 tis. EUR s DPH, resp. vyššiu ako 670 tis. (v prípade, že zo strany SO bude 
uznané zdôvodnenie prekročenia benchmarku), výdavky nad uvedené sumy budú automaticky považované za 
neoprávnené. 
V rámci ŽoNFP je v časti 12 Verejné obstarávanie potrebné vyplniť tabuľku, kde uvediete odhadovanú hodnotu 
zákazky v prípade plánovaného VO, ktoré nebolo ešte vyhlásené t.j. vo Vašom prípade odhad 900 tis. €. 
V rámci zrealizovaného VO po schválení ŽoNFP môže byť vysúťažená cena samozrejme nižšia ako 900 tis. Všetky 
výdavky do výšky 650 tis. € budú uznané za oprávnené, resp. výdavky do 670 tisíc EUR budú uznané ako 



oprávnená po schválení odôvodnenia prekročenia benchmarku, za súčasného splnenia podmienok oprávnenosti 
výdavkov v zmysle Príručky pre OV a Príručky pre VO. 
 
5. V rámci výzvy v prílohe č. 2 Finančné a percentuálne limity s väzbou na priame výdavky sa píše stavebný 
dozor ako oprávnený výdavok, kde percentuálny limit na stavebné práce do výšky 349 999,99 je 1,5% čo 
predstavuje predstavuje 5 235 eur, t.j. max limit na túto hranicu. Ak cenovú ponuku predloží firma, ktorá je 
platcom DPH, odpočitáva sa DPH od predloženej cenovej ponuky, keďže cenové ponuky majú byť uvedené s 
„bez DPH“? Resp. je v tomto bode DPH opravený náklad? 
Chcem sa ešte opýtať, či rámci tejto výzvy je DPH oprávnený náklad. 
Ako správne uvádzate, percentuálny limit pre stavebný dozor realizácie stavebných prác do výšky 349 999,99 € 
bez DPH je 1,5 %, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje sumu 5249,99 €. Táto suma predstavuje maximálnu 
oprávnenú sumu výkonu stavebného dozoru pre stavebné práce v rámci uvedeného finančného pásma, pričom 
sa jedná o sumu vrátane DPH. 
V prípade realizácie samotného verejného obstarávania sa oprávnená suma odvíja od toho, či uchádzač o zákazku 
je alebo nie je platca DPH a to platí vo všeobecnosti. V prípade, že dodávateľ stavebných prác, tovarov alebo 
služieb je platcom DPH, cenovú ponuku do súťaže predkladá vrátane DPH (to znamená, že v cenovej ponuke 
uvedie skutočnú sumu, ktorú si bude po plnení diela nárokovať). Pre lepšiu prehľadnosť je vhodné, aby uchádzač 
o zákazku sumu v cenovej ponuke uvádzal nasledovne: suma bez DPH, výška DPH, suma spolu (obstarávateľ môže 
túto požiadavku uviesť vo výzve na predkladanie cenových ponúk). V prípade, že dodávateľ stavebných prác, 
tovarov alebo služieb nie je platcom DPH, cenovú ponuku do súťaže predkladá bez DPH, pričom táto suma 
predstavuje výslednú sumu. 
 
4. Je možné v rámci výzvy v percentuálnom limite na interiérové a exteriérové vybavenie presunúť 15% 
výdavkov do stavebnej časti? 
Percentuálny limit 30% na interiérové a exteriérové vybavenie znamená max. limit, tzn. je na rozhodnutí 
žiadateľa, či použije na vybavenie napr. 0, 5, 15, max. 30% z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce 
bez DPH a zároveň žiadateľ musí brať do úvahy celkovú výšku oprávnených výdavkov na projekt na základe 
prílohy č. 6 výzvy „Zoznam oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity“. Všetky výdavky nad rámec 
celkových oprávnených výdavkov budú považované zo strany poskytovateľa za neoprávnené. 
 
3. Môže mesto/ obec s osobou, ktorá nie je jej zamestnancom uzatvoriť na zabezpečenie výkonu verejného 
obstarávania dohodu o vykonávaní prác mimo pracovného pomeru? Je takto uzatvorená dohoda oprávneným 
nákladom v žiadosti o NFP? 
Pri stanovovaní výšky výdavku na osobu zabezpečujúcu VO je v prvom rade potrebné stanoviť, či to bude interný 
zamestnanec - t.j. fyzická osoba ako zamestnanec žiadateľa/ prijímateľa, alebo to bude externý dodávateľ 
služieb/ zamestnanec vykonávajúci závislú prácu na základe dohôd o vykonaní práce mimo pracovného pomeru. 
Vzhľadom na skutočnosť, že uvádzate dohodu o vykonávaní prác mimo pracovného pomeru, sa dá predpokladať, 
že pôjde o vzťah zamestnávateľ - zamestnanec spadajúci pod úpravu Zákonníka práce. 
Podľa § 1 ods. 2 písm. g) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
účinného do 17.4. 2016 (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z.z.“) sa tento zákon nevzťahuje na uzavretie pracovnej 
zmluvy, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu. 
Podľa § 1 ods. 2 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov účinného od 18.4. 2016 (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z.z.“) sa tento zákon nevzťahuje na uzavretie 
pracovnej zmluvy, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo obdobného pracovného 
vzťahu. 
Podľa § 11 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) zamestnanec je fyzická osoba, ktorá v 
pracovnoprávnych vzťahoch, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch vykonáva 
pre zamestnávateľa závislú prácu. 
Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že výnimku zo zákona o VO je možné uplatniť len na zamestnanie fyzických 
osôb, a nie fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, na obstaranie služieb ktorých sa v plnom rozsahu 
uplatňujú ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení. 
Pre úplnosť dodávame, že podľa § 226 Zákonníka práce dohodu o vykonaní práce zamestnávateľ môže uzatvoriť 
s fyzickou osobou ( nie fyzickou osobou – podnikateľom a nie s právnickou osobou), ak rozsah práce (pracovnej 
úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku ( čo je cca 7 hodín 
týždenne). Podľa ods. 2 a 3 tohto paragrafu dohoda o vykonaní práce sa uzatvára písomne, inak je neplatná. V 
dohode o vykonaní práce musí byť vymedzená pracovná úloha, dohodnutá odmena za jej vykonanie, doba, v 



ktorej sa má pracovná úloha vykonať, a rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej 
úlohy. Pracovná úloha sa musí vykonať v dohodnutej dobe, inak môže zamestnávateľ od dohody odstúpiť. 
Podľa § 228a Zákonníka práce na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť v 
rozsahu najviac 10 hodín týždenne. Dohodu o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný uzatvoriť písomne, 
inak je neplatná. V dohode o pracovnej činnosti musí byť uvedená dohodnutá práca, dohodnutá odmena za 
vykonanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára. Jedno vyhotovenie 
dohody o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi. Z toho teda vyplýva, že na 
pravidelne sa opakujúcu činnosť je vhodnejšie uplatňovať dohodu o pracovnej činnosti, keďže dohoda o vykonaní 
práce sa viaže na splnenie určitej pracovnej úlohy a je možné ju považovať za „ekvivalent“ zmluvy o dielo podľa 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 
Čo sa týka dokladovania výšky výdavku, v prípade už uzavretých dohôd o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru, bude dostatočné predloženie konkrétnej uzavretej dohody so zamestnancom. V prípade, 
ak dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru v čase podania ŽoNFP nie je uzavretá, pri stanovení 
výšky oprávneného výdavku je potrebné postupovať v súlade s inštrukciami uvedenými v kapitole 8.2.4.1. 
Príručky pre žiadateľa. 
V prípade, ak by osobou zabezpečujúcou realizáciu VO mala byť fyzická osoba - podnikateľ, alebo právnická osoba 
( jej zamestnanci), pôjde o poskytovanie služby, a vzťah žiadateľa/ prijímateľa a osoby poskytujúcej služby spadá 
pod ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, a obstaranie služby sa musí spravovať zákonom o 
VO.  
Podľa § 1 ods. 2 písm. g) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
účinného do 17.4. 2016 (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z.z.“) sa tento zákon nevzťahuje na uzavretie pracovnej 
zmluvy, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu. 
Podľa § 1 ods. 2 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov účinného od 18.4. 2016 (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z.z.“) sa tento zákon nevzťahuje na uzavretie 
pracovnej zmluvy, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo obdobného pracovného 
vzťahu. 
Podľa § 11 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) zamestnanec je fyzická osoba, ktorá v 
pracovnoprávnych vzťahoch, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch vykonáva 
pre zamestnávateľa závislú prácu. 
Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že výnimku zo zákona o VO je možné uplatniť len na zamestnanie fyzických 
osôb, a nie fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, na obstaranie služieb ktorých sa v plnom rozsahu 
uplatňujú ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení. 
V súvislosti so stanovením odmeny za vykonanú prácu osobitne upozorňujeme predovšetkým na dodržanie 
zásady hospodárnosti vynaložených výdavkov. Zadefinované typy výdavkov oprávnených v rámci predmetnej 
výzvy sú v prílohe č.6 výzvy "Zoznam oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity". 
 
2. V rámci výzvy sú oprávnené náklady na nákup PC zostáv (do každej triedy 1 ks) a multifunkčné kopírovacie 
zariadenie?  
V zmysle kapitoly 6 Príručky pre oprávnenosť výdavkov Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program 
ľudské zdroje pre Prioritnú os 5 a Prioritnú os 6 je nákup výpočtovej techniky (PC zostáv, tlačiarne, ...) 
neoprávneným výdavkom. 
 
1. V Zozname oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity je určené, ktorý výdavok je v rámci tejto 
výzvy oprávnený.  
Je percentuálna výška alebo finančný limit určený napr. pre  
- prípravnú a projektovú dokumentácia 
- stavebný dozor 
- energetický certifikát 
- interiérové a exteriérové vybavenie 
- riadenie projektu externý manažment  
- výkon procesu verejného obstarávania na aktivity projektu  
- zabezpečenie publicity a informovanosti projektu  
- mzdové výdavky zamestnancov prijímateľa 
- odmeny za práce vykonané mimo pracovného pomeru? 
Všetky finančné a percentuálne limity na Vaše požadované výdavky sú obsiahnuté v Príručke k oprávnenosti 
výdavkov, ktorá je zverejnená na webovom sídle http://www.minv.sk/?metodicke-dokumenty-1, v rámci 
Prílohy č. 2 tejto príručky " Finančné a percentuálne limity". 

http://www.minv.sk/?metodicke-dokumenty-1

