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Príloha č. 6 výzvy 

                                                               

Zoznam 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 najčastejšie sa 

vyskytujúce typy oprávnených výdavkov v rámci tejto výzvy v súlade s číselníkom 

oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Príručky k oprávnenosti výdavkov 

Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný programu Ľudské zdroje pre Prioritnú os 5 

a Prioritnú os 6 (ďalej len „Príručka k oprávnenosti výdavkov“) zverejnenej na webovom 

sídle SO (www.minv.sk/?OPLZ). 

Výdavky musia byť využité na realizáciu oprávnených aktivít špecifického cieľa 

6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti 

v ranom detstve. Aktivity projektu majú byť zamerané na:  

- vytvorenie podmienok pre plnohodnotnú účasť detí MRK v predprimárnom stupni 

vzdelávania; 

- rozšírenie kapacitnej siete MŠ prostredníctvom ich rekonštrukcie, modernizácie a ich 

vybavenia (interiérového a exteriérového) vrátane výstavby objektov materských škôl 

v obciach s prítomnosťou MRK.     

 

A. Zoznam oprávnených výdavkov v rámci výzvy s kódom:                            

OPLZ-PO6-SC612-2015-1a 

 

Trieda   02   Dlhodobý hmotný majetok 

Skupina 021 Stavby 

stavebné práce 

- realizácia nových stavieb; 

- prístavba a nadstavba objektov materských škôl 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 

http://www.minv.sk/?OPLZ
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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 

- výkonu stavebného dozoru pri realizácii stavby vrátane zabezpečenia dokumentácie 

pre kolaudačné konanie;  

 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   51   Služby

Skupina 518 Ostatné služby 

riadenie projektu – externý manažment  

- manažment projektu zo strany prijímateľa vykonávaný externým subjektom, s ktorým 

žiadateľ/prijímateľ uzatvoril zmluvu o poskytnutí služby v súlade so zákonom č. 25/2006 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) do výšky 

finančného limitu definovaného v Prílohe č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov a 

zároveň stanoveného celkového finančného limitu pre nepriame výdavky; 

výkon procesu verejného obstarávania na aktivity projektu  

zabezpečenie publicity a informovanosti projektu (v súlade s Manuálom 

pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF – OP ĽZ (2014-2020)  

- výroba a osadenie dočasného pútača, stálej tabule alebo informačnej tabule/plagátu; 

obstaranie nehmotného majetku, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400,– EUR alebo 

je  nižšie, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, ktorý (podľa rozhodnutia účtovnej 

jednotky – prijímateľa) nebol zaradený do dlhodobého nehmotného majetku. 

 

Trieda 52     Osobné výdavky

Skupina 521 Mzdové výdavky 

mzdové výdavky zamestnancov prijímateľa bezprostredne súvisiace s riadením 

projektu - interné (v prípade zabezpečenia riadenia projektu výlučne internými 

kapacitami);  

odmeny za práce vykonané mimo pracovného pomeru 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 
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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) bezprostredne súvisiace 

s riadením projektu. 

 

Oprávnené kódy skupín výdavkov sú okrem hore uvedených aj skupina 029 - dlhodobý 

hmotný majetok, ktorý svojím charakterom nepatrí do skupín 021, 022 a trieda 11, ak  pôjde 

o hmotný majetok, ktorý nebol zaradený do dlhodobého majetku v zmysle hore uvedeného 

vymedzenia priamych výdavkov projektu.  

Neoprávnené výdavky pre dopytovo - orientované projekty sú uvedené v kapitole 6 

Príručky k oprávnenosti výdavkov. 

 

B. 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 dokumente Príručka pre žiadateľa pre Prioritnú os 5 a Prioritnú os 6, 

verzia 0.1, ktorá je prílohou výzvy. Benchmarky sú stanovené na jednotku merateľného 

ukazovateľa „Kapacita podporovaných zariadení starostlivosti o deti alebo vzdelávacej 

infraštruktúry“ . 

Typ aktivity Benchmark Finančný limit 

Podpora výstavby nových predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK 

Murované, resp. monolitické stavby  4.100,00 EUR/dieťa 4.250,00 EUR/dieťa

Modulové (kontajnerové) stavby 1.900,00 EUR/dieťa 2.000,00 EUR/dieťa 

Podpora  rekonštrukcie predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK s 

dôrazom na rozšírenie kapacity 

Rekonštrukcia existujúcej budovy 

(benchmark/fin. limit na existujúce 

miesta v MŠ)
1
 

2.100,00 EUR/dieťa 2.200,00 EUR/dieťa 

Rozšírenie kapacít existujúcej 

budovy (benchmark/fin. limit na 

novovytvorené
2
 miesta v MŠ)  

4.100,00 EUR/dieťa 4.100,00 EUR/dieťa 

  

C. Limity celkových oprávnených výdavkov na projekt 

Finančné a percentuálne limity s väzbou na priame výdavky sú definované v Prílohe č.2 Príručky 

k oprávnenosti výdavkov.  

                                                           
1
 Existujúce miesta v MŠ – súčasná kapacita zariadenia MŠ 

2
 Novovytvorené miesta v MŠ – miesta v MŠ vytvorené rozšírením kapacity existujúcej rekonštruovanej MŠ 

stavebnými úpravami (rekonštrukciou, prístavbou, nadstavbou) 
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Minimálne celkové oprávnené výdavky na projekt nie sú stanovené.     

Maximálne celkové oprávnené výdavky uvedené v ŽoNFP  nepresiahnu výšku 1 000 000,00 

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. 


