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ROZHODNUTIE 

O SCHVÁLENÍ ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný 

program Kvalita životného prostredia, na základe výsledkov konania o žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok 

Identifikácia žiadateľa (ďalej len 

,,žiadateľ“) 

Obec Nesluša 

Nesluša 978 

023 41 Nesluša 

IČO: 00314137 

Názov a kód žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok (ďalej len ,,žiadosť“) 

Podpora predchádzania vzniku biologicky 

rozložiteľných komunálnych odpadov BRKO 

na území obce Nesluša  

NFP310010L113 

Kód výzvy na predkladanie žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok (ďalej 

len „výzva“) 

OPKZP-PO1-SC111-2017-23 

 

rozhodol tak, že v súlade s § 19 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom 

z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“) žiadosť  

 

s ch v a ľ u j e 

s výškou nenávratného finančného príspevku maximálne 141 673,99 EUR (slovom: stoosem 

tisíc šesťdesiatšesť celých dvadsaťšesť stotín EUR), pričom celkové oprávnené výdavky 

projektu boli schválené vo výške 149 130,52 EUR (slovom: stotrinásťtisíc sedemsto 

päťdesiattri  tisíc celých deväťdesiat šesťtisíc stotín  EUR).  

 

Odôvodnenie: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán 

pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“) v rámci 

konania o žiadosti overil splnenie podmienok poskytnutia príspevku a dospel k záveru, že 

žiadosť splnila všetky podmienky poskytnutia príspevku tak, ako boli stanovené vo výzve, na 

základe čoho žiadosť schválil.  

Výška schváleného nenávratného finančného príspevku je maximálna a v priebehu realizácie 

nesmie byť prekročená.  
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V konaní o žiadosti bolo zistené, že v rámci žiadateľom predložených a požadovaných 

výdavkov boli identifikované také, ktoré nespĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov 

definované vo výzve, v dôsledku čoho bola výška žiadaného nenávratného finančného 

príspevku znížená o 7,00 EUR (slovom: päť celých  EUR). Zníženie požadovanej výšky 

nenávratného finančného príspevku bolo vykonané nasledovne:  

V prílohe č. 9 žiadosti „Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov“ bol v rámci 

nepriameho výdavku s názvom „Projektový manažér - interný (dohoda o práci vykonávanej 

mimo pracovného pomeru)“ (ďalej len „Projektový manažér“) zaradeného do skupiny 521 

Mzdové výdavky identifikovaný neoprávnený výdavok vo výške 7,00 EUR. Žiadateľ pri 

predmetnom výdavku stanovil Jednotkovú cenu/cenu práce vo výške „12,10 EUR/hodina“ a 

Počet jednotiek „350 hodín“. V zmysle dokumentu „Príloha č. 2 Príručky k oprávnenosti 

výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 1.7 - Finančné a percentuálne 

limity“ je stanovený finančný limit pre odmenu (EUR/hodina) max. 8,95, t.j. hrubá hodinová 

odmena, ohraničená uvedeným FL, a jej zodpovedajúce (do tejto sumy nezapočítané) zákonné 

odvody zamestnávateľa. Zákonné odvody v prípade zamestnávateľa, ktorým je obec, 

predstavuje 34,95 % uvedeného finančného limitu. Oprávnená výška hodinovej mzdy 

navýšenej o zákonné odvody je zaokrúhlene 12,08 EUR/hodina. Na základe uvedeného je 

výdavok Projektový manažér resp. jeho časť vo výške  7,00 EUR neoprávnená a výška 

oprávnených výdavkov v rámci výdavku „Projektový manažér je 4 228,00 EUR a v rámci 

skupiny výdavkov 521 Mzdové výdavky je výška oprávnených výdavkov 4 228,00 EUR. 

Celková výška neoprávnených výdavkov projektu po odbornom hodnotení je 7,00 EUR. 

V súlade s ustanovením § 25 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF právny nárok na poskytnutie 

príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy podľa tohto zákona. Poskytnutie príspevku 

na základe zmluvy je viazané na splnenie podmienok dohodnutých v zmluve. 

 

Poučenie o opravnom prostriedku: Proti tomuto rozhodnutiu je v súlade s § 22 zákona o 

príspevku z EŠIF možné podať odvolanie. Žiadateľ môže do 10 pracovných dní odo dňa 

doručenia tohto rozhodnutia podať odvolanie písomne na adresu RO pre OP KŽP:   

 

 

Ministerstvo životného prostredia SR 

Sekcia environmentálnych programov a projektov 

Odbor posudzovania projektov 

Karloveská 2  

841 04  Bratislava 
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V odvolaní sa okrem identifikačných náležitostí (§ 22 ods. 5, písm. a) a b) zákona o príspevku 

z EŠIF) musí uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, akej veci sa odvolanie týka 

a dôvody podania odvolania, čo odvolaním žiadateľ navrhuje a dátum podania a podpis osoby 

podávajúcej odvolanie. 

 

Žiadateľ je oprávnený podať podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania 

v súlade s podmienkami uvedenými v § 24 zákona o príspevku z EŠIF. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.  

Žiadateľ je oprávnený najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia o  

schválení žiadosti na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky vyzdvihnúť kópiu 

žiadosti, ktorá bola predložená listinnou formou. Kópiu žiadosti, ktorá bola predložená 

listinnou formou si žiadateľ môže osobne prevziať po dohode termínu so zamestnancami 

Odboru posudzovania projektov na tel. čísle 0906 314 511. V prípade, ak kópiu žiadosti, ktorá 

bola predložená listinnou formou neprevezme osobne štatutárny orgán žiadateľa, osoba 

poverená prevzatím predmetnej kópie sa musí preukázať písomným poverením štatutárneho 

zástupcu žiadateľa. Kópiu žiadosti, ktorá bola predložená listinnou formou a ktorú si žiadateľ 

v stanovenej lehote nevyzdvihne, bude vyradená z dokumentácie v zmysle zákona č. 395/2002 

Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 


