Príloha č. 2 výzvy - Špecifikácia oprávnených aktivít a oprávnených výdavkov

Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a oprávnených výdavkov
Upozornenie:
Oprávnené sú iba tie výdavky, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu a dosiahnutie cieľov projektu.
Daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) sa považuje za neoprávnený výdavok v prípade, ak:



žiadateľ má nárok na vrátanie (odpočet) DPH za nadobudnutý a/alebo zhodnotený majetok, ktorý je financovaný z príspevku;
z prevádzkovania majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z poskytnutého príspevku plynú akékoľvek príjmy z ekonomickej činnosti, pričom
na účely tejto činnosti sa prevádzkovateľ tohto majetku stáva zdaniteľnou osobou podľa § 3 zákona o DPH1.

Výdavky, obstarávané dodávateľským spôsobom, na ktorých obstaranie sa vzťahujú pravidlá verejného obstarávania, musia byť obstarané v súlade so zákonom
o verejnom obstarávaní a usmerneniami RO pre IROP k procesom verejného obstarávania.
Žiadateľ je povinný zostaviť rozpočet projektu, pričom ako oprávnené výdavky si môže nárokovať len tie, ktoré spadajú do nižšie uvedené definičného rámca.
Žiadateľ v rozpočte projektu vecne odôvodní, že jeho výdavky spadajú do uvedeného rámca a tiež zdôvodní ich potrebu, resp. nevyhnutnosť pre úspešnú
realizáciu projektu.

1

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
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Špecifický cieľ 5.1.2 - Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach:
F2. Verejná kanalizácia
Popis oprávnenej aktivity:
• rekonštrukcia stokovej siete, objektov a zariadení verejnej kanalizácie v aglomeráciách do 2 000 EO,
• budovanie a rekonštrukcia verejných kanalizácií a budovanie a rekonštrukcia čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO.
Oprávnené výdavky
Skupina oprávnených výdavkov
021 - Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny

Vecný popis výdavku

•
•
•

Rekonštrukcia stokovej siete:
- rekonštrukcia stokovej siete, objektov a zariadení verejnej kanalizácie,
- rekonštrukcia čistiarní odpadových vôd,
Budovanie stokovej siete:
- budovanie verejnej kanalizácie, objektov a zariadení verejnej kanalizácie,
- budovanie čistiarní odpadových vôd,
Ďalšie súvisiace výdavky:
- demolácia a následná úprava verejnej komunikácie realizovaná v nevyhnutnom rozsahu v
priamej väzbe na projekt;
Za oprávnené výdavky súvisiace s rekonštrukciou/budovaním verejnej kanalizácie je možné
považovať len výdavky vynaložené na verejnú kanalizáciu tak, ako je táto definovaná v zákone č.
442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.
276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.
V tejto súvislosti preto tiež platí:
Kanalizačná prípojka sa nepovažuje za súčasť verejnej kanalizácie a preto nie sú výdavky na
kanalizačné prípojky oprávnené. Kanalizačná prípojka predstavuje úsek potrubia, ktorým sa
odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov
objektu alebo stavby až po zaústenie kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie.
Vybudovanie zaústenia kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie je oprávneným výdavkom.
Zaústením kanalizačnej prípojky sa rozumie technické zariadenie alebo úprava potrubia verejnej
kanalizácie umožňujúca pripojenie kanalizačnej prípojky.

022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vo výške obstarávacej

•

nákup prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia vrátane prvého

ceny

029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok vo výške obstarávacej ceny

•
•
•

zaškolenia obsluhy, ak verejné obstarávanie tovarov (technologického a strojného zariadenia) je
mimo stavebných prác
nákup technológií alebo časti technológií tvoriacich navzájom funkčný celok
nákup prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia vrátane prvého
zaškolenia obsluhy, ak verejné obstarávanie tovarov (technologického a strojného zariadenia) je
mimo stavebných prác
nákup technológií alebo časti technológií tvoriacich navzájom funkčný celok

