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VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ
FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Zameranie
Kód výzvy
Prioritná os
Špecifický cieľ
Dátum vyhlásenia výzvy:
Dátum uzávierky výzvy:

Príprava na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov
OPKZP-PO1-SC111-2016-15
1
1.1.1
31. október 2016
1. kolo 15.02.2017
2. kolo 15.06.2017

Oprávnení žiadatelia:
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi subjekty, ktoré vykonávajú alebo plánujú vykonávať
niektoré z nasledovných oprávnených podaktivít OP KŽP:
a) Príprava na opätovné použitie nebezpečných odpadov
b) Recyklácia nebezpečných odpadov
 subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky, nimi zriadené rozpočtové
organizácie a príspevkové organizácie, združenia s výlučnou účasťou obcí, ktoré vznikli na
základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (§ 20b až § 20f) alebo na základe zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník (§ 20f až §21). V Registri organizácií vedenom štatistickým
registrom Slovenskej republiky musia mať takéto združenia zároveň v rámci druhu vlastníctva
evidované „Vlastníctvo územnej samosprávy“;
 združenia fyzických a právnických osôb – pod tento typ spadajú aj združenia právnických
osôb (s účasťou subjektov územnej samosprávy), ktoré nie je možné zaradiť pod
predchádzajúcu skupinu oprávnených žiadateľov;
 fyzické alebo právnické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) oprávnené na
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom.

Zároveň osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa, ak je odlišná od štatutárneho orgánu, musí
byť riadne splnomocnená na výkon predmetných úkonov.

Intenzita pomoci:
Žiadateľ

Zdroj financovania

Výška príspevku v %
Výška
(NFP)
spolufinancovania v %
Západné Slovensko – Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky samosprávny kraj
Malé podniky
Kohézny fond (KF)
45
55
Stredné podniky
KF
35
65
Veľké podniky
KF
25
75
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Stredné Slovensko – Žilinský, Banskobystrický samosprávny kraj
Malé podniky
KF
55
45
Stredné podniky
KF
45
55
Veľké podniky
KF
35
65
Východné Slovensko – Prešovský, Košický samosprávny kraj
Malé podniky
KF
55
45
Stredné podniky
KF
45
55
Veľké podniky
KF
35
65
Ak je projekt realizovaný na viacerých územiach s odlišnou intenzitou pomoci, NFP na projekt sa
vypočíta použitím intenzity pomoci prislúchajúcej kraju s nižšou mierou spolufinancovania.
Limity:
Minimálna výška žiadaného príspevku na projekt: nestanovuje sa
Maximálna výška žiadaného príspevku na projekt je 12,5 mil. EUR.
Min. ani max. dĺžka realizácie projektu nie je stanovená.

Oprávnené aktivity:
V rámci špecifického cieľa 1.1.1. sú pre túto výzvu oprávnené podaktivity spadajúce pod aktivitu C.
Príprava na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov. V rámci uvedeného typu aktivity sa
podporujú investičné projekty zahŕňajúce počiatočné investície v prospech novej hospodárskej činnosti
(podľa čl. 2 ods. 49 písm. a) GBER – je pre účely tejto výzvy investícia do hmotných a nehmotných aktív,
ktorá sa týka založenia novej prevádzkarne alebo diverzifikácie činnosti existujúcej prevádzkarne pod
podmienkou, že nová činnosť nie je rovnaká alebo podobná (patriaca do tej istej triedy podľa SK
NACE), ako činnosť, ktorá sa predtým vykonávala v prevádzkarni:
a) Príprava na opätovné použitie nebezpečných odpadov (v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa pod prípravou na opätovné použitie
rozumie činnosť zhodnocovania súvisiaca s kontrolou, čistením alebo opravou, pri ktorej sa
výrobok alebo časť výrobku, ktoré sa stali odpadom, pripravia, aby sa opätovne použili bez
akéhokoľvek iného predbežného spracovania):
- Výstavba nových zariadení pre prípravu na opätovné použitie nebezpečných
odpadov,
- Nákup technológií a hnuteľných vecí pre prípravu na opätovné použitie
nebezpečných odpadov.
b) Recyklácia nebezpečných odpadov:
- Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na recykláciu
nebezpečných odpadov,
- Nákup technológií a hnuteľných vecí na recykláciu nebezpečných odpadov vrátane
technológií a hnuteľných vecí určených na úpravu odpadov ako súčasť technológie
recyklácie.
Predkladané projekty musia byť v súlade so záväznou časťou Programu odpadového hospodárstva SR
na roky 2016 -2020 (teda neoprávnené projekty budú napr. projekty zamerané na spracovanie starých
vozidiel). V rámci výzvy nie sú oprávnené aktivity zamerané výlučne na nákup zariadení na
úpravu odpadov.
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Podporené budú iba také projekty ktoré:
1. Podporené budú iba projekty, ktoré prispejú k plneniu cieľov vyplývajúcich z aktuálneho POH
SR vo väzbe na merateľné ukazovatele projektu a požiadavky vyplývajúce z právnych
predpisov EÚ vo vzťahu k jednotlivým druhom odpadu.
2. V rámci výberu projektov bude zohľadnený aspekt inovatívnosti technológií idúcich nad rámec
noriem EÚ tam, kde je to uplatniteľné podľa platných právnych predpisov, prípadne budú v
rámci výberu projektov zvýhodňované riešenia umožňujúce priblíženie sa, resp. napĺňanie
najambicióznejších štandardov vyplývajúcich z legislatívy EÚ v danej oblasti v prípade, že
legislatíva EÚ definuje rozsah hodnôt, ktoré je potrebné dodržiavať.
3. Prioritizované budú technológie, ktoré budú v súlade s kritériami na určovanie najlepšie
dostupných techník (BAT) – porovnanie navrhovanej technológie s príslušnými BREF
dokumentmi, napr. „Reference Document on Best Available Techniques for the Waste
Treatment Industries“,
4. V oblasti prípravy na opätovné použitie a recyklácie odpadov bude podpora projektov
podmienená zohľadnením existujúcich kapacít a potrieb prípravy na opätovné použitie a
recyklácie na národnej, regionálnej a miestnej úrovni,
5. V oblasti prípravy na opätovné použitie a recyklácie bude zohľadňovaná aj východisková
situácia obcí nachádzajúcich sa v aktuálne platnom Atlase rómskych komunít,
6. V prípadoch, v ktorých sa uplatňuje princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov, bude podpora
projektov podmienená jeho dôsledným dodržiavaním s cieľom zamedziť duplicitnému
financovaniu výdavkov.

Miesto realizácie:
- celé územie Slovenskej republiky okrem regiónu NUTS II Bratislavský kraj

Spôsob financovania:
- predfinancovanie,
- zálohové platby (pre prijímateľov z tzv. najmenej rozvinutých regiónov),
- refundácia .
Forma poskytovaného príspevku: nenávratný finančný príspevok.

ROZDELENIE OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV:

Zoznam oprávnených výdavkov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-15:
Oprávnenými výdavkami sú výlučne investičné výdavky na hmotné a nehmotné aktíva (t.j. investičné
výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku) vynaložené na počiatočnú
investíciu v oblasti odpadového hospodárstva. Zároveň platí, že nadobudnutý majetok musí byť nový
(nevzťahuje sa na obstaranie nehnuteľností). Všetky oprávnené výdavky musia byť nevyhnutné na
dosiahnutie cieľov projektu a mať priamu väzbu na hlavnú aktivitu projektu.
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Trieda 01 - Dlhodobý nehmotný majetok (ocenenie vyššie ako suma 2 400 Eur a doba
použiteľnosti dlhšia ako 1 rok. Podľa rozhodnutia prijímateľa sem možno zaradiť aj nehmotný
majetok, ktorého ocenenie sa rovná tejto sume alebo je nižšie ako doba použiteľnosti tohto
majetku je dlhšia ako 1 rok.)
Skupina 013 - Softvér
varu, je zakúpený samostatne a nie je
súčasťou dodávky hardvéru a jeho ocenenia).
Skupina 014 - Oceniteľné práva

Trieda 02 - Dlhodobý hmotný majetok
Skupina 021 – Stavby (výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení, musia mať
priamou väzbu na hlavnú aktivitu projektu, t.j. recykláciu nebezpečných odpadov alebo prípravu na
opätovné použitie nebezpečných odpadov).

-

-

realizácia nových stavieb (napr. vybudovanie spevnených plôch, výstavba prevádzkovej
budovy alebo skladov, oplotenie, prístupová cesta, osvetlenie, inžinierske siete a iné, ktoré
tvoria súčasť zariadenia pre prípravu na opätovné použitie nebezpečných odpadov alebo
na recykláciu nebezpečných odpadov);
rekonštrukcia a modernizácia stavieb (napr. takých, ktoré tvoria súčasť existujúceho
zariadenia na recykláciu nebezpečných odpadov);
prístavby, nadstavby, stavebné úpravy (nevyhnutné na dosiahnutie cieľov projektu);
demolácia realizovaná v nevyhnutnom rozsahu v priamej väzbe na projekt;

-

nákup budov, objektov alebo ich častí vrátane takých, ktoré sú určené na likvidáciu (napr. v
súvislosti s výstavbou iných nevyhnutných stavebných objektov) vo výške maximálne 10 %
celkových priamych oprávnených výdavkov na projekt (pri dodržaní kumulatívneho
percentuálneho limitu na nákup nehnuteľností v rámci projektu);

-

vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane zmien, variantných riešení a doplnkov (pre
územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačná dokumentácia, dokumentácia
skutočného vyhotovenia stavby, porealizačné geodetické zameranie);
prieskumné práce (geologický prieskum, hydrotechnické posúdenie) potrebné na
spracovanie projektu;
zameriavacie práce (vytýčenie stavby, zameranie súčasného stavu stavby a iné);
manipulačné a prevádzkové poriadky;

-

stavebný dozor do výšky stanovených percentuálnych limitov.
Skupina 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (radí sa sem hmotný
majetok, ktorý ma samostatné technicko-ekonomické určenie s dobou použiteľnosti dlhšou ako 1
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rok a v ocenení vyššom ako 1 700 Eur. Podľa rozhodnutia prijímateľa sem možno zaradiť aj hmotný
majetok, ktorého ocenenie sa rovná alebo je nižšie ako 1700 Eur ak doba použiteľnosti je dlhšia ako
1 rok. Projekty zamerané výlučne na nákup hnuteľných vecí, ktoré samostatne neprispievajú
k zvýšeniu kapacity zariadení pre prípravu na opätovné použitie nebezpečných odpadov, alebo
zvýšeniu kapacity zariadení na recykláciu nebezpečných odpadov nespĺňajú podmienku poskytnutia
príspevku týkajúcu sa oprávnenosti aktivít realizácie projektu).

prvého zaškolenia obsluhy (ak relevantné), napr.:
- technológie prípravy na opätovné použitie nebezpečných odpadov;
- technológie recyklácie nebezpečných odpadov;
- váha na váženie odpadu;
- kontajnery na nebezpečný odpad výlučne v prípade, ak sú potrebné pre dočasné
zhromažďovanie odpadu určeného na ďalšie zhodnotenie a budú umiestnené v areáli
zariadenia na zhodnocovanie odpadov;
- kamerový systém;

Skupina 023 - Dopravné prostriedky
vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov a
traktorov vrátane príslušenstva, bezprostredne súvisiacich s cieľmi projektu, napr.:
- nákladné vozidlá určené na prepravu nebezpečných odpadov, ktoré spĺňajú požiadavky
podľa medzinárodných zmlúv o preprave nebezpečných vecí.
Skupina 027 - Pozemky

výdavkov projektu (pri dodržaní kumulatívneho percentuálneho limitu na nákup nehnuteľností v
rámci projektu). V prípade zanedbaných plôch a plôch, ktoré sa v minulosti používali na
priemyselné účely a ktorých súčasťou sú budovy, sa toto obmedzenie zvyšuje na 15 %.
Trieda 90 - Zjednodušené vykazovanie výdavkov a rezerva
Skupina 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky

celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce (napr. vynútené preložky inžinierskych sietí v
nevyhnutnom rozsahu, pokiaľ tieto siete preukázateľne znemožňujú realizáciu projektu a nebolo ich
možné predvídať).
V osobitných a riadne odôvodnených prípadoch sú zo strany poskytovateľa akceptovateľné aj iné
typy oprávnených výdavkov ako tie, ktoré sú stanovené vo vyššie uvedenom Zozname oprávnených
výdavkov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-15.
V prípade, že žiadateľ/prijímateľ bude využívať nadobudnutý hmotný a nehmotný majetok okrem
realizácie projektu aj na iné aktivity/činnosti nesúvisiace s realizáciou projektu, oprávnené na
financovanie z európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) a štátneho
rozpočtu SR (ďalej len „ŠR SR“) sú len pomerné výdavky na obstaranie tohto majetku.
V prípade identifikácie neoprávnených výdavkov projektu z dôvodu vecnej neoprávnenosti alebo
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neúčelnosti poskytovateľ v procese odborného hodnotenia zníži výšku žiadaných celkových
oprávnených výdavkov projektu o identifikované neoprávnené výdavky, ktoré nebudú z OP KŽP
financované. V prípade, ak poskytovateľ identifikuje viac ako 25 % finančnej hodnoty žiadateľom
požadovaných celkových oprávnených výdavkov projektu ako vecne neoprávnených a/alebo
neúčelných, poskytovateľ vydá rozhodnutie o neschválení žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku.
Zoznam neoprávnených výdavkov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-15:
-

-

-

nákup zberných nádob, zberových vozidiel či iných strojov určených pre triedený zber
zložiek KO;
nákup zberných nádob pre tie zložky odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov;
nákup zberových vozidiel a zberných nádob na zmesový KO;
nákup prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, ktoré nespĺňajú kritériá
obstarania dlhodobého hmotného majetku z kapitálových výdavkov;
materiál všeobecný (napr. kancelársky, spotrebný materiál);
spotreba energie a ostatných neskladovateľných dodávok;
cestovné náhrady;
nájom budov, objektov, alebo pozemkov;
nájom prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení;
mzdové výdavky zamestnancov, resp. odmeny za práce vykonávané mimo pracovného
pomeru súvisiace s realizáciou hlavnej aktivity projektu;
výdavky na riadenie projektu (externé alebo interné);
výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule, alebo plagátu;
nehmotný majetok (napr. softvér, licencie), 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
01);
výdavky, ktoré nie sú priamo spojené s regionálnou investičnou pomocou, zahŕňajúce
počiatočné investície v odpadovom hospodárstve;
ďalšie výdavky, ktorých zoznam je uvedený v príručke oprávnenosti výdavkov pre dopytovo
orientované projekty z OP KŽP

Kompletné informácie k výzve nájdete tu: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/15-vyzva-napredkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-pripravu-na-opatovne-pouzitie-arecyklaciu-nebezpecnych-odpadov/
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