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Príloha č. 6 výzvy 

 

Zoznam skupín oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity 

 

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 Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný 

programu Ľudské zdroje pre Prioritnú os 6 (ďalej len „Príručka k oprávnenosti výdavkov“) zverejnenej 

na webovom sídle SO (http://www.minv.sk/?metodicke-dokumenty).  

Výdavky musia byť využité na realizáciu oprávneného typu aktivity a hlavnej aktivity špecifického cieľa 6.1.1 Rast 

počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania uvedeného vo výzve.  

 

I.  Zoznam skupín oprávnených výdavkov v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-1:  

 

Trieda 02      Dlhodobý hmotný majetok 

Skupina 021 Stavby /029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok1 

 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 

- 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, 

                                                           
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)    
https://www.finance.gov.sk/sk/financie/statne-vykaznictvo/legislativa/postupy-uctovania-ropo-obci-vuc-statnych-fondov/  

http://www.minv.sk/?metodicke-dokumenty
https://www.finance.gov.sk/sk/financie/statne-vykaznictvo/legislativa/postupy-uctovania-ropo-obci-vuc-statnych-fondov/


                                    

2 
 

-  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 
- 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 
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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 - 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; 

 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 kapitole 5. Príručky k oprávnenosti 
výdavkov. Pre túto výzvu sú 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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- 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.. 

 

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 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 260,00 EUR/m 360,00 EUR/m 

Stavebné práce, vrátane 

všetkého technologického 

a strojného zariadenia, 

vybavenia na dĺžkový meter 

trasy vodovodného potrubia 

Vodný zdroj  46 000,00 EUR/kpl. 60 000,00 EUR/kpl. 

Stavebné práce, vrátane 

všetkého technologického 

a strojného zariadenia a 

vybavenia 

Úpravňa povrchovej vody  70 000,00 EUR/ks 80 000,00 EUR/ks 

Stavebné práce, vrátane 

všetkého technologického 

a strojného zariadenia a 

vybavenia 

Výdajné miesto  15 000,00 EUR/kpl. 19 200,00 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 
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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).  

 

 

Finančné a percentuálne limity2 s väzbou na priame výdavky3 (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 limit4              

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 1 500 000,00 1,30 

Tabuľka 4 

Oprávnený výdavok 

Oprávnené výdavky  
na stavebné práce  

(EUR bez DPH) Percentuálny limit5  

od do 

Prípravná a projektová dokumentácia6 

 

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 

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

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

stavebný dozor, prípravnú a projektovú dokumentáciu .  
4 Limit z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce (s DPH). 
5  Limit z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce (s DPH). 
6  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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Oprávnený výdavok 
Oprávnené výdavky  
na stavebné práce  

(EUR bez DPH) 
Percentuálny limit5  

1 000 000,00 1 500 000,00 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. 

 

 

 

Finančné a percentuálne limity7 s väzbou na nepriame výdavky (podporné aktivity projektu) 

Tabuľka 6 

Nepriame výdavky8 na 

realizáciu procesu VO, externý 

a interný manažment  

Celkové priame oprávnené výdavky9  
(EUR bez DPH) Percentuálny limit10 

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 1 500 000,00 1,80 

 
 

Tabuľka 7 

Oprávnený výdavok Pracovná pozícia 

Finančný limit pre cenu práce 
(resp. hrubú mzdu11)  

(EUR/mesiac) 

Finančný limit 
pre odmenu12 

(EUR/hodina) 

                                                           
7 Všetky limity s väzbou na nepriame výdavky, pre ktoré nie je DPH relevantná, sú uvedené bez DPH. 
8 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).  

9 Všetky výdavky uvedené nad tabuľkou č.6 sú priame oprávnené výdavky 
10   Limit z celkových priamych oprávnených výdavkov (s DPH). 
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 
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Interný manažment 
(Osobné výdavky) 

Projektový manažér - 
interný 

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

13,9313 
10,3014 

 

 

 

III. Maximálna výška príspevku na projekt 

Minimálna výška príspevku pre projekt nie je stanovená.     

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

Celkové oprávnené výdavky (COV) uvedené v ŽoNFP nesmú presiahnuť 1 500 000,- EUR (podmienka poskytnutia 
príspevku č. 24 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 8 
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 1 500 000,00 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). 

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 bývania15 (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 8). 

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

15 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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V prípade, ak žiadateľ realizuje  alebo úspešne zrealizoval projekt cez výzvu OPLZ-PO6-SC611-2016-3 a zároveň 
chce v rámci tejto výzvy zlepšiť prístup k pitnej vode aj v tom istom osídlení MRK, ktoré bolo predmetom 
realizovaného projektu cez výzvu OPLZ-PO6-SC611-2016-3, 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.8  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.2-7. Výsledná suma COV 
nesmie prekročiť 250 000,00 EUR v zmysle tab. 8. 

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. 

 

 


