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VÝZVA 

na predloženie cenovej ponuky 
k predmetu zákazky s názvom 

 

„Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie mesta Bardejov“ 

 
zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“) 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

 Názov:   Mesto Bardejov 

 Sídlo:   Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov 

 IČO:   00 321 842   

 DIČ:   2020622923    

 Štatutárny orgán:  MUDr. Boris Hanuščak, primátor mesta 

 Kontaktná osoba:  Ing. Ján Novotný 

 Kontakt:   jan.novotny@bardejov.sk, 0903 623 848 

 

2. Druh verejného obstarávateľa:  

 

 Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.  

 

3. Názov predmetu zákazky:  

 

Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie mesta Bardejov.  

 

4. Druh zákazky: 

 

 Zákazka na poskytnutie služieb. 

 

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

 

 Hlavný slovník: 71314300-5 Poradenské služby pre oblasť efektívneho využitia energie. 

    71314000-2 Energetika a súvisiace služby. 

    72316000-3 Analýza údajov. 

 

6. Komplexnosť predmetu zákazky: 

  
Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky. 
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7. Opis a rozsah predmetu zákazky: 
 

Predmetom zákazky je vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie mesta Bardejov, a to 

na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC441-2018-

39/Q887 uzatvorenej medzi verejným obstarávateľom a Ministerstvom životného prostredia SR 

na realizáciu projektu s názvom „Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie mesta 

Bardejov“, s kódom v ITMS2014+: 310041Q887, v rámci 39. Výzvy na predkladanie žiadostí o 

poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu nízkouhlíkových 

stratégií pre všetky typy území z Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná 

os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičná 

priorita 4.4 Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské 

oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, 

ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy, Špecifický cieľ 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych 

plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území, s kódom: 

OPKZP-PO4-SC441-2018-39, vyhlásenej Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou ako 

sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia dňa 06. 

apríla 2018. 

 

Predmet zákazky bude vypracovaný podľa požiadaviek uvedených v Prílohe č. 2 Príručky pre 

žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci príslušnej výzvy na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá obsahuje odporúčaný rozsah pre 

vypracovanie nízkouhlíkových stratégií, a ktorá je prílohou tejto výzvy, ako aj v súlade 

s predmetnou výzvou na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku, Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (dostupnou na: 

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3840620&l=sk) a s využitím metodiky Dohovoru 

primátorov a starostov k Akčnému plánu udržateľného energetického rozvoja. 

 

Súčasťou predmetu zákazky je aj aktualizácia Koncepcie rozvoja mesta Bardejov v tepelnej 

energetike. 

 

Predmet zákazky bude dodaný v slovenskom jazyku v tlačenej forme v počte vyhotovení 5 ks a 

v elektronickej forme na elektronickom neprepisovateľnom médiu v počte vyhotovení 1 ks.  

 

Spracovaný dokument bude podliehať schvaľovaniu relevantnými orgánmi. 

 

8. Miesto a termín plnenia predmetu zákazky: 

 

 Miesto plnenia: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov. 

 

Termín plnenia: do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy na uvedený predmet 

zákazky. 
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9. Predpokladaná hodnota zákazky: 

 

 Predpokladaná hodnota zákazky je 49.000,00 EUR bez DPH. 

 

10. Podmienky účasti: 

 

Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač predložiť doklady v nasledujúcom rozsahu: 

 

a) kópia dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky podľa § 32 

ods. 1 písm. e) v nadväznosti na ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní; kópia 

uvedeného dokladu nemusí byť úradne overená a nemusí byť použiteľná pre právne 

úkony, 

 

b) kópia dokladu, preukazujúceho odbornú spôsobilosť - dodávateľom musí byť subjekt, 

ktorý je odborne spôsobilou osobou na výkon činnosti energetického audítora, alebo má 

v pracovnom pomere osobu, ktorou je energetický audítor; kópia uvedeného dokladu 

nemusí byť úradne overená a nemusí byť použiteľná pre právne úkony, 

 

c) zoznam minimálne 2 spracovaných stratégií (koncepcií, štúdií, svetelno-technických 

štúdií, analýz, programov rozvoja, a pod.) rovnakého alebo obdobného charakteru ako 

je predmet zákazky (v jednej alebo vo viacerých oblastiach uvedených v Prílohe č. 2 

Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci príslušnej výzvy na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, bod 8  

Štandardné (minimálne) členenie podľa jednotlivých sektorov) v meste v kategórii obcí 

/ miest s celkovým počtom obyvateľov 30 tisíc a viac (viď Príloha č. 4 výzvy Osobitné 

podmienky oprávnenosti výdavkov) obsahujúci identifikáciu zákazky, cenu a dátum 

ukončenia plnenia jednotlivých zmlúv, meno, priezvisko a telefonický kontakt osoby, u 

ktorej si verejný obstarávateľ môže overiť pravdivosť predložených informácií. 

 

11. Obsah ponuky: 

 

 Ponuka musí obsahovať: 

 

a) Cenovú ponuku uchádzača v odporúčanom znení podľa tohto bodu. 

b) Doklady podľa bodu 10 Podmienky účasti. 

  

 Odporúčané znenie cenovej ponuky je nasledovné: 

 
„Cenová ponuka našej spoločnosti na dodanie predmetu zákazky s názvom „Vypracovanie 
lokálnej nízkouhlíkovej stratégie mesta Bardejov“ je  ............,- EUR celkom s DPH.“ 
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12. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 

  
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.  
  
Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení:  
  

− navrhovaná zmluvná cena bez DPH,  

− výška a sadzba DPH,  

− navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH.  

  
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.  
 

 Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži. 
 
13. Predkladanie ponúk: 
 
 Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 
 

Ponuky sa predkladajú v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: jan.novotny@bardejov.sk, 
alebo v listinnej podobe v zalepenej obálke osobne alebo poštou, príp. kuriérom na adresu 
sídla verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. tejto výzvy, ktorá musí obsahovať nasledujúce 
údaje: 
 

− obchodné meno (názov) a sídlo (miesto podnikania) uchádzača 
− názov a sídlo verejného obstarávateľa 
− text: „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ!“ 
− heslo súťaže „Bardejov – NÚS“. 

 
Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk – do 26.03.2019, 15.30 hod.. 

 

Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do 

súťaže, a teda nebudú vyhodnocované. 

 

 

14. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

 

 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR s DPH. 

Názov položky 

Cena celkom 

v EUR 

bez DPH 

DPH (20 %) 

Cena celkom v 

EUR 

s DPH 

Vypracovanie lokálnej 

nízkouhlíkovej stratégie mesta 

Bardejov 
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Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou za celý predmet zákazky, ktorý splnil podmienky 

účasti verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku 

príjme a ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli. 

 

15. Typ zmluvy a stanovenie zmluvných podmienok: 

 

Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo uzavretá podľa ustanovenia § 536 

a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorá bude 

obsahovať okrem iného aj nasledujúce ustanovenie: „Dodávateľ je povinný strpieť výkon 

kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 

Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku 

potrebnú súčinnosť.“. 

 

16. Lehota viazanosti ponúk: 

 

 Do 31.12.2019. 

 
 

V Bardejove, dňa 18.03.2019 

 

                    v.r. MUDr. Boris Hanuščak 

                     primátor mesta 

mailto:jan.novotny@bardejov.sk
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Odporúčaný rozsah pre vypracovanie nízkouhlíkových stratégií pre 
všetky typy území, najmä pre mestské oblasti vrátane aktualizácie 

koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky 

Odporúčaný rozsah  nízkouhlíkovej stratégie1: 

1) zhrnutie cieľov a výsledkov stratégie (krátky prehľad) vrátane opisu regionálneho využitia 
nízkouhlíkovej stratégie; 

2) stručný popis a charakteristika územia, pre ktoré je stratégia vypracovaná; 

3) identifikácia relevantného orgánu, ktorý bude stratégiu schvaľovať a spôsob schvaľovania stratégie; 

4) bilancie emisií skleníkových plynov vrátane zohľadnenia dopadu na znečisťujúce látky do ovzdušia: 

a) popis metódy určenia emisií skleníkových plynov; 

b) vyčíslenie emisií podľa jednotlivých sektorov; 

5) celková stratégia: 

a) súčasný stav využívania energie celkovo a v členení podľa jednotlivých sektorov; 

b) plány a ciele: 

 indikatívny záväzok zníženia emisií skleníkových plynov vyjadrený ako percentuálny podiel 
v poslednom roku platnosti stratégie (cieľovom roku) voči súčasnému stavu a absolútna 
hodnota plánovaného ročného znižovania v t/rok od roku schválenia stratégie až po cieľový 
rok; 

 plánované zníženie spotreby alebo potreby energie/využívanie energie z obnoviteľných zdrojov 
energie/zníženie emisií skleníkových plynov  podľa jednotlivých sektorov;  

 predpokladaný dopad na kvalitu životného prostredia najmä s ohľadom na znečisťujúce látky 
do ovzdušia; 

6) plánované aktivity a opatrenia po dobu platnosti stratégie: 

a) dlhodobé ciele a úlohy:  

 základný popis cieľov a úloh; 
 určenie zodpovednosti; 
 časový harmonogram vrátane hlavných míľnikov; 
 predpokladané náklady v členení na verejné zdroje (EÚ, štátny rozpočet, rozpočet 

samosprávy) a súkromné zdroje; 
 predpokladaná úspora energie/využívanie energie z OZE; 
 predpokladané zníženie emisií skleníkových plynov; 
 predpokladané zníženie/zvýšenie základných znečisťujúcich látok do ovzdušia; 

b) krátkodobé a strednodobé opatrenia: 

 stručný popis opatrenia; 
 určenie zodpovednosti; 
 časový harmonogram vrátane hlavných míľnikov; 
 predpokladané náklady v členení na verejné zdroje (EÚ, štátny rozpočet, rozpočet 

samosprávy) a súkromné zdroje; 
 predpokladaná úspora energie/využívanie energie z OZE; 
 predpokladané zníženie emisií skleníkových plynov; 

                                                           
1 V prípade, že niektoré uvedené časti nebudú vo vypracovanej nízkouhlíkovej stratégii zahrnuté, je potrebné to relevantne 

odôvodniť. 
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 predpokladané zníženie/zvýšenie základných znečisťujúcich látok do ovzdušia; 

7) Ak je v predmetnej lokalite systém centralizovaného zásobovania teplom, musí byť neoddeliteľnou 
súčasťou nízkouhlíkovej stratégie aj aktualizácia koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky so 
zohľadnením klesajúceho dopytu po využiteľnom teple a stanovením postupu následného optimálneho 
prispôsobenia sa distribúcie a výroby tepla. 

8) Štandardné (minimálne) členenie podľa jednotlivých sektorov: 

a) budovy:  

 budovy na bývanie (rodinné domy, bytové domy, polyfunkčné budovy); 
 administratívne budovy;  
 budovy škôl a školských zariadení; 
  budovy nemocníc a zdravotníckych zariadení; 

b) verejné osvetlenie; 

c) energetický priemysel najmä tepelná energetika (samostatne alebo ako súčasť iných sektorov); 

d) doprava: 

  verejná; 
  individuálna; 

9) Dobrovoľné rozšírenie členenia podľa jednotlivých sektorov: 

a) budovy:  

 budovy hotelov a reštaurácií; 
 športové haly a iné budovy určené na šport; 
 budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby; 
 ostatné nevýrobné budovy spotrebúvajúce energiu; 

b) priemysel s výnimkou energetického priemyslu; 

c) nákladná doprava; 

d) inteligentné mestá (Smart Cities) ;2 

e) adaptačné opatrenia na zmenu klímy.3 

- Európska komisia definuje Smart City ako mesto, ktoré využíva tradičné siete a služby efektívnejšie vďaka 
nasadeniu digitálnych a  telekomunikačných technológií, čo má pozitívny dopad nielen na  obyvateľov, ale aj 
na  podnikanie ako také4; 

                                                           
2 Rozpracovanie tejto časti v rámci nízkouhlíkovej stratégie bude  bonifikované v rámci hodnotiaceho procesu ŽoNFP. 
3 Napr. http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/ovzdusie/politika-zmeny-klimy/aktualne-temy/adaptacia.html 
4  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/smart-cities 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/smart-cities
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- využitie komponentov inteligentných miest (Smart City) s dôrazom na komponenty energia a životné prostredie, 
mobilita a budovy v danom regióne/meste/obci. 

 
Poznámka: 

Pri navrhovaní opatrení je potrebné identifikovať (označiť) opatrenia, ktoré sa týkajú budov, zariadení a služieb 
verejného sektora. Pri jednotlivých opatreniach odporúčame zohľadniť sprísnené opatrenia na zlepšenie kvality 
ovzdušia. 

 

Upozornenie: 

 V prípade, ak spracovatelia použijú k vypracovaniu nízkouhlíkovej stratégie vlastnú metodiku, stále platí že 
použitá metodika musí byť v súlade s metodikou Dohovoru primátorov a starostov k Akčnému plánu 
udržateľného energetického rozvoja5. 

 

Identifikácia relevantného orgánu, ktorý bude stratégiu schvaľovať a spôsob schvaľovania stratégie: 

Odporúčania pre schvaľovanie nízkouhlíkovej stratégie podľa typu územia: 

 nízkouhlíková stratégia pre samosprávny kraj: zastupiteľstvo príslušného samosprávneho kraja; 

 nízkouhlíková stratégia pre konkrétnu obec/mesto: príslušné obecné/mestské zastupiteľstvo; 

 nízkouhlíková stratégia pre územie viacerých obcí/miest: 
 obecné/mestské zastupiteľstvo žiadateľa (ak je žiadateľom obec/mesto) a štatutárne orgány 

všetkých združení obcí alebo mikroregiónov, ktoré pokrývajú príslušné územie, pre ktoré sa 
stratégia vypracúva;  

alebo 

 štatutárne orgány všetkých združení obcí alebo mikroregiónov (ak je žiadateľom nezisková 
organizácia), ktoré pokrývajú príslušné územie, pre ktoré sa stratégia vypracúva. 

 

 

                                                           
5 Napr. HOW TO DEVELOP A SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN (SEAP) – GUIDEBOOK 

(http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_en.pdf) alebo PRŮVODCE „JAK VYTVOŘIT AKČNÍ PLÁN PRO UDRŽITELNOU 

ENERGII (SEAP)“ (http://www.mzp.cz/cz/pakt_starostu_a_primatoru),  

http://www.eumayors.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_en.pdf
http://www.mzp.cz/cz/pakt_starostu_a_primatoru


Príloha č.4 výzvy Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov  

 

Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov  
 

Zoznam oprávnených výdavkov projektu 

Poskytovateľ overuje vecnú oprávnenosť výdavkov projektu na základe posúdenia, či 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 pre dopytovo orientované projekty Operačného programu Kvalita 
životného prostredia, verzia 1.9, (ďalej len „Príručka k OV pre DOP“) zverejnenej na webovom sídle 
www.op-kzp.sk. 
 

Zoznam oprávnených výdavkov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC441-2018-39: 

Trieda 11 – Zásoby 

Skupina 112 – Zásoby 

 nákup hardvéru bezprostredne súvisiaceho s vypracovaním regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej 
stratégie alebo jej častí a/alebo so získavaním a spracovaním podkladov o dostupných formách 
využiteľnej energie pre vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie alebo jej častí 
zamestnancami prijímateľa, ktorého doba životnosti je dlhšia ako jeden rok a ocenenie nižšie alebo rovné 
sume podľa osobitného predpisu, ktorý v súlade s internou smernicou k postupom účtovania nebol 
zaradený ako dlhodobý hmotný majetok;  

 nákup spotrebného materiálu (ako priame výdavky projektu) nevyhnutného pre výkon činnosti 
pracovníkov výlučne v súvislosti s vypracovaním regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie 
alebo jej častí  a/alebo so získavaním a spracovaním podkladov o dostupných formách využiteľnej 
energie pre vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie alebo jej častí 
zamestnancami prijímateľa;  

Trieda 51 – Služby 

Skupina 512 – Cestovné náhrady 

 tuzemské/zahraničné cestovné náhrady v rámci krajín Európskej únie (ako priame výdavky projektu) 
výlučne v súvislosti s vypracovaním regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie alebo jej častí 
a/alebo so získavaním a spracovaním podkladov o dostupných formách využiteľnej energie pre 
vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie alebo jej častí zamestnancami 
prijímateľa (cestovné náhrady na ubytovanie sú oprávnené do výšky stanovených finančných limitov).1 

Skupina 518 – Ostatné služby 

 vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie alebo jej časti ako výstupného  
dokumentu projektu (čo zahŕňa o. i. prípravu podkladových materiálov, doplnkových analýz, spracovanie 
špecifických údajov a podobne),v prípade, ak nie je vypracovaná zamestnancami žiadateľa/prijímateľa;  

 vypracovanie odborného posudku na regionálnu alebo lokálnu nízkouhlíkovú stratégiu alebo jej 
časť v prípade, ak je nízkouhlíková stratégia vypracovaná zamestnancami prijímateľa a relevantný 
schvaľovací orgán2 takýto posudok vyžaduje, 

 posúdenie vplyvu regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie alebo jej časti na životné 

                                                           
1 Limity pre tento oprávnený výdavok sú uvedené v Prílohe č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty  

OP KŽP, verzia 1.9 – Finančné a percentuálne limity. 
2 Napr. § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2016/12/Prirucka-k-opravnenosti-vydavkov_DOP_OP-KZP_v-1.7.zip
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/prirucka-k-opravnenosti-vydavkov/
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/prirucka-k-opravnenosti-vydavkov/
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prostredie (t.j. výdavky súvisiace s posudzovaním strategických dokumentov v zmysle zákona Zákon č. 
24/2006 Z. z.),  v prípade, ak nie je vypracovaný zamestnancami prijímateľa, 

 výdavky na školenia súvisiace s vypracovaním regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej 
stratégie alebo jej časti (v oblasti zber údajov o budovách a ich spracovanie, správne použitie 
metodických pokynov a programov na výpočet potenciálov úspor a OZE, návrh regulačných opatrení 
zameraných na uplatňovanie kritérií udržateľnosti pri energetickom využívaní drevnej biomasy, atď.) - 
určené pre zamestnancov prijímateľa, do výšky maximálne 2% celkových priamych oprávnených 
výdavkov projektu; 

 nájomné výlučne v súvislosti s vypracovaním regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie alebo 
jej častí a/alebo so získavaním a spracovaním podkladov o dostupných formách využiteľnej energie pre 
vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie alebo jej častí zamestnancami 
prijímateľa; 

 plagát3 do výšky stanovených finančných limitov4 v  počte maximálne 1 kus; 

 výdavky na publikovanie článkov o projekte do výšky stanovených finančných limitov4. 

 

Trieda 52 – Osobné výdavky5 

Skupina 521 – Mzdové výdavky 

Do tejto skupiny oprávnených výdavkov sa zaraďujú výdavky, ktoré musí prijímateľ v období realizácie 
hlavných aktivít (vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie alebo jej častí a/alebo 
implementácia regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie vo vlastnej réžii) reálne znášať v súvislosti 
s pracovnými miestami obsadenými:  

- zamestnancami na základe pracovnej zmluvy uzatvorenej v zmysle § 41 – 49a zákona č. 311/2001 
Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákonník práce“) alebo  

- zamestnancami na základe dohôd o prácach mimo pracovného pomeru v zmysle § 223 – 228a 
zákonníka práce. 
 

 Medzi oprávnené mzdové výdavky patria: 

 mzdové výdavky
6
 zamestnancov prijímateľa bezprostredne súvisiace so získavaním a spracovaním 

podkladov o dostupných formách využiteľnej energie pre vypracovanie regionálnej alebo lokálnej 
nízkouhlíkovej stratégie alebo jej častí do výšky stanovených finančných limitov (napr. vypracovanie 
regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie alebo jej časti ako výstupného  dokumentu projektu, 
vypracovanie odborného posudku na regionálnu alebo lokálnu nízkouhlíkovú stratégiu alebo jej časť 
v prípade ak relevantný schvaľovací orgán7  takýto posudok vyžaduje, posúdenie vplyvu regionálnej 
alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie alebo jej časti na životné prostredie (t.j. výdavky súvisiace s 
posudzovaním strategických dokumentov podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie)); 

 mzdové výdavky zamestnancov prijímateľa bezprostredne súvisiace s riadením projektu – interné8 
(nepriame výdavky) do výšky stanoveného finančného limitu4; 

 odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru 9  bezprostredne súvisiace s riadením 
projektu – interné4 (nepriame výdavky) do výšky stanoveného finančného limituChyba! Záložka nie je definovaná.. 

                                                           
3  Výdavky, ktoré bezprostredne súvisia s informovaním verejnosti o podpore, ktorú projekt získal z európskych štrukturálnych 

a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) a štátneho rozpočtu SR (ďalej len „ŠR SR“) na jeho spolufinancovanie.   
4 Limity pre tento oprávnený výdavok sú uvedené v Prílohe č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty  

OP KŽP, verzia 1.9 – Finančné a percentuálne limity. 
5 Základným oprávneným výdavkom v oblasti osobných výdavkov je cena práce (t. j. hrubá mzda, resp. odmena za vykonanú prácu 

a zákonné odvody zamestnávateľa). 
6 Patria sem mzdy, zákonné odvody zamestnávateľa ako aj povinné sociálne náklady (náhrada mzdy za práceneschopnosť, ošetrovania 

člena rodiny a návštevu u lekára). 
7 Napr. § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
8 Zahŕňa finančné riadenie projektu, monitorovanie projektu (sledovanie čiastkových a celkových výsledkov projektu), vykonávanie zmien  

v projekte, poskytovanie informácií prijímateľovi v oblasti informovania a komunikácie o podpore získanej z EŠIF a ŠR SR  
na spolufinancovanie projektu, a pod. 

http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/prirucka-k-opravnenosti-vydavkov/
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V prípade identifikácie neoprávnených výdavkov projektu z dôvodu vecnej neoprávnenosti, neúčelnosti 

alebo nehospodárnosti poskytovateľ v procese konania o žiadosti (odborného hodnotenia) zníži výšku 

žiadaných COV projektu o identifikované neoprávnené výdavky, ktoré nebudú z OP KŽP financované. 

 

V prípade, ak poskytovateľ v procese konania o žiadosti (odborného hodnotenia) identifikuje viac ako 

25 % finančnej hodnoty žiadateľom definovaných celkových oprávnených výdavkov projektu ako vecne 

neoprávnených a/alebo neúčelných, poskytovateľ bude predmetnú skutočnosť považovať za 

nesplnenie podmienky poskytnutia príspevku „Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené“ a 

vydá Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP.  

 

Zoznam neoprávnených výdavkov projektu 

Zoznam skupín neoprávnených výdavkov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC441-2018-39 

Neoprávnené výdavky pre dopytovo orientované projekty OP KŽP sú uvedené v kapitole 6 Príručky 

k OV pre DOP. Nad rámec uvedených neoprávnených výdavkov sú stanovené nasledovné špecifické 

výdavky, ktoré sú v rámci predmetnej výzvy neoprávnené: 

 výdavky vynaložené pred 1. januárom 2014; 

 výdavky, ktoré vznikli mimo termínu realizácie projektu, t.j. pred začiatkom realizácie projektu alebo 
po ukončení realizácie projektu;10 

 hotovostné platby zahŕňajúce výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku; 

 výdavky na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení; 

 výdavky na obstaranie pozemkov a nehnuteľností; 

 príprava žiadosti o poskytnutie NFP; 

 výdavky partnerov; 

 výdavky spojené so zabezpečením verejného obstarávania tovarov, služieb a prác bezprostredne 

súvisiacich s projektom (bez ohľadu na to, či bolo VO zabezpečené žiadateľom/prijímateľom, alebo 

dodávateľsky), 

 výdavky, ktoré nesúvisia s vypracovaním regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie alebo jej 
častí  a/alebo so získavaním a spracovaním podkladov o dostupných formách využiteľnej energie pre 
vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie alebo jej častí a/alebo bezprostredne 
súvisiace s implementáciou regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie zamestnancami 
prijímateľa; 

 vratná daň z pridanej hodnoty (DPH); 

 rezerva na nepredvídané výdavky; 

 akákoľvek časť výdavkov, ktorou by sa prekročila maximálna intenzita pomoci, alebo stanovené 
finančné limity.  

 

                                                                                                                                                                                     
9 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 (t. j. dohoda o vykonaní práce, ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom; dohoda o pracovnej 
činnosti, resp. dohoda o brigádnickej práci študentov, ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce). 

10 Začiatok realizácie projektu bude definovaný na základe HLÁSENIA O ZAČATÍ REALIZÁCIE HLAVNÝCH AKTIVÍT 

PROJEKTU, ktoré tvorí prílohu Zmluvy o poskytnutí NFP.  



Príloha č.4 výzvy Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov  

 

Referenčné hodnoty pre vybrané výdavky projektu 

Všeobecne platné zásady a podmienky pre uplatňovanie referenčných hodnôt pre vybrané výdavky 

projektu, ako jedného z nástrojov na overenie hospodárnosti a efektívnosti výdavkov projektu, sú 

uvedené v kapitole 7. Príručky k OV pre DOP zverejnenej na webovom sídle www.op-kzp.sk. 

Referenčné hodnoty pre vybrané výdavky projektu predstavujú prostriedky, resp. opatrenia, ktoré 

pomáhajú získať primerané uistenie o tom, že výdavky na realizované projekty (resp. výdavky uvádzané 

v ŽoNFP) sú vynaložené hospodárne. 

 

Predmet projektu Referenčné hodnoty 
pre celkové oprávnené 

výdavky projektu 

[EUR] 

Výstup projektu 

Vypracovanie lokálnej alebo 
regionálnej nízkouhlíkovej stratégie 

15 500 

lokálna nízkouhlíková stratégia obce alebo 
regiónu pozostávajúceho z viacerých obcí 
s celkovým počtom obyvateľov menej ako 
10 000 

Vypracovanie lokálnej alebo 
regionálnej nízkouhlíkovej stratégie 

26 000 

lokálna nízkouhlíková stratégia obce alebo 
regiónu pozostávajúceho z viacerých obcí 
s celkovým počtom obyvateľov 10 000 
a viac, ale menej ako 30 000 

Vypracovanie lokálnej alebo 
regionálnej nízkouhlíkovej stratégie 

46 500 

lokálna nízkouhlíková stratégia obce alebo 
regiónu pozostávajúceho z viacerých obcí 
s celkovým počtom obyvateľov 30 000 
a viac, ale menej ako 80 000 

Vypracovanie lokálnej alebo 
regionálnej nízkouhlíkovej stratégie 

100 000 

lokálna nízkouhlíková stratégia obce alebo 
regiónu pozostávajúceho z viacerých obcí 
s celkovým počtom obyvateľov 80 000 
a viac 

Vypracovanie regionálnej 
nízkouhlíkovej stratégie 

300 000 
regionálna nízkouhlíková stratégia pre 
územie samosprávneho kraja 

V prípade prekročenia stanovených referenčných hodnôt poskytovateľ posúdi, či toto prekročenie zodpovedá 
navrhnutému riešeniu v opise projektu. To znamená, že výdavky nad referenčnú hodnotu budú akceptovateľné 
ako oprávnené iba v odôvodnených objektívnych prípadoch vyplývajúcich z charakteru lokality alebo využiteľných 
foriem energie, ktoré žiadateľ opíše v zdôvodnení prekročenia referenčných hodnôt, a to maximálne do výšky 
20%.11  

Žiadateľ v zdôvodnení uvedie výdavky, ktoré najvýznamnejšie vplývajú na prekročenie referenčnej hodnoty 
a zdôvodní ich nevyhnutnosť. V prípade, že zdôvodnenie prekročenia referenčnej hodnoty nebude dostatočné 
alebo akceptované zo strany odborného hodnotiteľa ako odôvodniteľné, výdavky budú krátené na výšku 
referenčných hodnôt.12 

 

                                                           
11 Navýšenie referenčných hodnôt je možné uplatniť len do výšky maximálneho NFP stanoveného v podmienke Maximálna a minimálna 
výška príspevku. 
12 Zdôvodnenie prekročenia referenčných hodnôt (ak relevantné) žiadateľ uvedie v ŽoNFP v časti 7.2 Spôsob realizácie aktivít 

projektu. 

http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2015/07/Prirucka-k-opravnenosti-vydavkov-pre-DOP_OP-KZP_v-1.31.pdf
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Finančné limity mzdových výdavkov súvisiacich so zabezpečením hlavných aktivít  

Vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie13 

 

 

Pracovná pozícia 

 
Finančný limit 
pre hrubú mzdu 
na základe 
pracovného pomeru 
(EUR/mesiac) 

Finančný limit 
pre odmenu (hrubá 
mzda) na základe 
dohody o práci 
vykonávanej mimo 
pracovného pomeru 
(EUR/hodina) 

 

Finančný limit pre odplatu za poskytované 
služby  (EUR/hodina) 

s nárokom na 
vrátenie DPH 

bez nároku na        
vrátenie DPH 

Špecialista14 1 685,-  9,69  8,08 9,69 

Terénny/pomocný 
pracovník15 

833,- 4,79 3,99 4,79 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

                                                           
13 V prípade vypracovania nízkouhlíkovej stratégie zamestnancami prijímateľa, je prijímateľ povinný obsadiť minimálne jednu pracovnú 

pozíciu „Špecialista“ zamestnancom na ustanovený týždenný pracovný čas v zmysle § 85 zákona č. 311/2001 Z. z.. (Zákonník práce).  
14  Pracovná náplň: Pracovník žiadateľa/prijímateľa, ktorý vykonáva úlohy spojené  s vypracovaním regionálnej alebo lokálnej 
nízkouhlíkovej stratégie alebo jej časti; Požadovaný stupeň dosiahnutého  vzdelania. vysokoškolské vzdelanie II. stupeň. 
15 Pracovná náplň: Pracovník žiadateľa/prijímateľa, ktorý vykonáva podporné činnosti v súvislosti s vypracovaním nízkouhlíkovej stratégie, 

napr. zber údajov, zadávanie údajov do databázy, a podobne. Požadovaný stupeň dosiahnutého vzdelania: stredné vzdelanie. 

Upozornenie: 

 Žiadateľ je povinný do opisu projektu uviesť počet obyvateľov, pre ktorých je regionálna alebo lokálna 
nízkouhlíkovej stratégie alebo jej časť vypracovaná alebo implementovaná. Počet obyvateľov sa 
uvádza na základe údajov štatistického úradu Slovenskej republiky k 31.12.2013.  

 


