MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
RIADIACI ORGÁN PRE OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
IČO: 42181810
ROZHODNUTIEO SCHVÁLENÍ ŽIADOSTI
O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný
program Kvalita životného prostredia, na základe výsledkov konania o žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku

Identifikácia žiadateľa (ďalej len
,,žiadateľ“)
Názov a kód žiadosti
o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku (ďalej len ,,žiadosť“)

Združenie obcí – Kráľová pri Senci –
Kostolná pri Dunaji – Hrubá Borša
Kráľová pri Senci 326
900 50 Kráľová pri Senci
IČO: 52820254
Kráľová pri Senci, Hrubá Borša, Kostolná pri
Dunaji SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA A
ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD
NFP310010AUP4

Kód výzvy na predkladanie žiadostí
o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku (ďalej len „výzva“)

OPKZP- PO1-SC121-2018-43
(9. hodnotiace kolo)

rozhodol tak, že v súlade s § 57 ods. 7 v spojení s § 19 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 20 892 586,67 EUR (slovom:
dvadsať miliónov osemstodeväťdesiatdvatisíc päťstoosemdesiatšesť celých šesťdesiatsedem
stotín EUR), pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške
21 992 196,49 EUR (slovom: dvadsaťjeden miliónov deväťstodeväťdesiatdvatisíc
stodeväťdesiatšesť celých štyridsaťdeväť 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 podľa jej obsahu (vrátane príloh) splnila všetky podmienky poskytnutia príspevku
tak, ako boli stanovené vo výzve, na základe čoho žiadosť schválil. Uvedené overenie splnenia
podmienok poskytovania príspevku nelimituje poskytovateľa alebo iný orgán oprávnený
na výkon kontroly/auditu (vrátane Úradu pre verejné obstarávanie) v následnom overovaní
ich splnenia v ďalších fázach implementácie projektu, ktorý je predmetom žiadosti, v súlade
so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, podľa príslušných právnych
predpisov, ktoré sa na žiadateľa vzťahujú a s inými dokumentmi záväznými pre žiadateľa,
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a to v období uzatvárania zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
ako aj počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Výška schváleného nenávratného finančného príspevku je maximálna a v priebehu realizácie
nesmie byť prekročená.
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 390 924,76 EUR (slovom: tristodeväťdesiattisíc deväťstodvadsaťštyri
celých sedemdesiatšesť stotín EUR). Zníženie požadovanej výšky nenávratného finančného
príspevku bolo vykonané nasledovne:
V rámci výdavkov hlavnej aktivity projektu „Čistiareň odpadových vôd“ (ďalej aj „ČOV“):
Vo výdavkoch na „Stavebné práce“ zaradené do skupiny výdavkov 021 Stavby, boli
identifikované neoprávnené výdavky vo výške 25 068,00 EUR s DPH,. Položka z rozpočtu
stavby PS 02.2.3 – Nábytok do dispečingu 600,00 EUR s DPH je neoprávnená, nakoľko v rámci
Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 2.4
je v kapitole 8. Neoprávnené výdavky pre dopytovo orientované projekty zadefinovaný
nasledovný neoprávnený výdavok „interiérové vybavenie objektov (napr. nábytok,
podlahoviny a koberce ..). Ďalej položka z rozpočtu stavby PS 02.2.4 – Bezpečnostný
prístupový systém (BSP) 24 468,00 EUR s DPH je neúčelným výdavkom, nakoľko daný systém
nesúvisí s požiadavkou na čistenie odpadových vôd, a zároveň nemá priamy súvis s množstvom
a kvalitou čistenia odpadových vôd.
Taktiež výdavok „Odborný koordinátor“ vo výške 16 116,00 EUR s DPH, zaradený do skupiny
výdavkov 021 – Stavby, je v zmysle Prílohy č. 4 – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov
neoprávnený, nakoľko sú výdavky na mzdu, resp. odmenu za vykonanú prácu bezprostredne
súvisiacu s realizáciou hlavnej aktivity projektu (priame výdavky) neoprávnené.
V rámci výdavkov hlavnej aktivity projektu „Stoková sieť“:
V rámci výdavku „Stavebné práce“ zaradené do skupiny výdavkov 021 Stavby, sú výdavky
vo výške 182 453,26 EUR s DPH,. na výstavbu kanalizačných prípojok: SO 04 – Prípojka
k družstvu v rámci stavby Kráľová pri Senci, Hrubá Borša a Kostolná pri Dunaji – Splašková
kanalizácia a ČOV kanalizácia – Kostolná pri Dunaji v zmysle Prílohy č. 4 – Osobitné
podmienky oprávnenosti výdavkov neoprávnené.
Taktiež výdavok „Odborný koordinátor“ vo výške 48 348,00 EUR s DPH, zaradený do skupiny
výdavkov 021 – Stavby, je v zmysle Prílohy č. 4 – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov
neoprávnený, nakoľko sú výdavky na mzdu, resp. odmenu za vykonanú prácu bezprostredne
súvisiacu s realizáciou hlavnej aktivity projektu (priame výdavky) neoprávnené.
V rámci výdavku „Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami“,
skupiny výdavkov 930 – Rezerva na nepredvídané výdavky, hlavnej aktivity projektu „ČOV“
bola výška výdavku znížená na základe identifikovania neoprávnených výdavkov z 92 986,80
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EUR s DPH na 92 360,18 EUR s DPH z dôvodu dodržania stanoveného percentuálneho limitu
2,5% z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce. Po krátení výdavkov na stavebné
práce v rámci hlavnej aktivity „Čistiareň odpadových vôd“ z 3 719 475,34 EUR s DPH na
3 694 407,34 EUR s DPH popísanom vyššie, je maximálna výška rezervy 92 360,18 EUR
s DPH.
V rámci výdavku „Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami“,
skupiny výdavkov 930 – Rezerva na nepredvídané výdavky, hlavnej aktivity projektu „Stoková
sieť“ bola výška výdavku znížená na základe identifikovania neoprávnených výdavkov
z 445 358,40 EUR s DPH na 440 797,52 EUR s DPH z dôvodu dodržania stanoveného
percentuálneho limitu 2,5% z celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce. Po krátení
výdavkov na stavebné práce v rámci hlavnej aktivity „Čistiareň odpadových vôd“
zo 17 814 354,18 EUR s DPH na 17 631 900,92 EUR s DPH popísanom vyššie, je maximálna
výška rezervy 440 797,52 EUR s DPH.

Po odbornom hodnotení je v rámci skupiny výdavkov 930 Rezerva na nepredvídané výdavky
výška oprávnených výdavkov 533 157,70 EUR s DPH a neoprávnené výdavky vo výške
5 187,50 EUR s DPH. V rámci hlavnej aktivity projektu „Stoková sieť“ v skupine výdavkov
930 Rezerva na nepredvídané výdavky je výška oprávnených výdavkov 440 797,52 EUR
s DPH a výška neoprávnených výdavkov 4 560,88 EUR s DPH. V rámci hlavnej aktivity
projektu „ČOV“ v skupine výdavkov 930 Rezerva na nepredvídané výdavky je výška
oprávnených výdavkov 92 360,18 EUR s DPH a výška neoprávnených výdavkov 626,62 EUR
s DPH.
Žiadateľ predložil v rámci dokumentácie predmetnej žiadosti znalecký posudok na pozemok,
pričom tento výdavok „Nákup pozemkov“, v skupine výdavkov 027 Pozemky, hlavnej aktivity
projektu „Čistiareň odpadových vôd“ bol znížený o 700,00 EUR s DPH. Suma zo znaleckého
posudku je vo výške 25 208,03 EUR. V žiadosti je požadovaná výška 25 908,03 EUR. Rozdiel
medzi hodnotami je určený ako nehospodárny. Po odbornom hodnotení je v rámci skupiny
výdavkov 027 Pozemky výška oprávnených výdavkov 159 648,72 EUR s DPH a výška
neoprávnených výdavkov 700,00 EUR s DPH. V rámci hlavnej aktivity projektu „Stoková
sieť“ v skupine výdavkov 027 Pozemky, je výška oprávnených výdavkov 134 440,69 EUR
s DPH a výška neoprávnených výdavkov 0,00 EUR s DPH. V rámci hlavnej aktivity projektu
„Čistiareň odpadových vôd“ v skupine výdavkov 027 Pozemky je výška oprávnených
výdavkov 25 208,03 EUR s DPH a výška neoprávnených výdavkov 700,00 EUR s DPH.

Konfrontovaním tabuľkovej časti finančnej analýzy (ďalej len „FA“) s textovou časťou FA boli
zároveň identifikované nedostatky vo vstupných údajoch do výpočtu peňažných tokov projektu
v tabuľkovej časti FA. V rámci posúdenia FA bola upravená výška investičných výdavkov
v tabuľkovej časti FA na základe identifikácie neoprávnených výdavkov popísaných vyššie.
Zároveň boli v tabuľkovej časti FA vykonané opravy v zmysle znenia textovej časti FA.
V hárku „Prevádzkové príjmy“ bol v poslednom roku referenčného obdobia odstránený vzorec
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čo malo za následok, že nedochádzalo k zahrnutiu prevádzkového príjmu do výpočtu
peňažných tokov projektu, preto bola vykonaná oprava tak, aby bol aj v tomto roku príjem
zahrnutý do výpočtu peňažných tokov. Podľa textovej časti FA sa realizácia hlavných aktivít
projektu končí 06/2023. Z uvedeného vyplýva, že v prvom roku prevádzky, t.j. 2023, majú
do výpočtu peňažných tokov projektu vstupovať prevádzkové príjmy a výdavky v pomernej
výške. Žiadateľ vykonal takúto úpravu iba v rámci prevádzkových príjmov, nie však v rámci
prevádzkových výdavkov. Na základe znenia textovej časti FA bola v odbornom hodnotení
vykonaná oprava hodnôt prevádzkových výdavkov v roku 2023. Následne na základe
identifikácie neoprávnených výdavkov z dôvodu vecnej neoprávnenosti (popísané v kritériu
4.1) a nehospodárnosti VO (popísané v kritériu 4.2) bola vykonaná oprava investičných
výdavkov vstupujúcich do výpočtu MFM.
Vyššie popísané úpravy spôsobili zmenu miery finančnej medzery („MFM“) na 99,38 %.
Následne boli prepočítané oprávnené a neoprávnené výdavky v prílohe č. 6 žiadosti novou
MFM.
Po prepočítaní je vyčíslenie oprávnených a neoprávnených výdavkov nasledovné:
V prípade výdavkov, v rámci ktorých neboli identifikované neoprávnené výdavky
z dôvodu vecnej neoprávnenosti alebo nehospodárnosti:
1. V rámci výdavku „Stavebné práce Kráľová pri Senci (stoková sieť)“ vo výške 8 430 651,88
EUR s DPH, zaradeného do skupiny výdavkov 021 Stavby, je výška oprávnených výdavkov
8 378 381,83 EUR s DPH a výška neoprávnených výdavkov 52 270,05 EUR s DPH.
2. V rámci výdavku „Stavebné práce Hrubá Borša (stoková sieť)“ vo výške 4 478 394,49 EUR
s DPH, zaradeného do skupiny výdavkov 021 Stavby, je výška oprávnených výdavkov
4 450 628,45 EUR s DPH a výška neoprávnených výdavkov 27 766,04 EUR s DPH.
3. V rámci výdavku „Odborný autorský dohľad (stoková sieť)“ vo výške 13 488,00 EUR
s DPH, zaradeného do skupiny výdavkov 021 Stavby, je výška oprávnených výdavkov
13 404,37 EUR s DPH a výška neoprávnených výdavkov 83,63 EUR s DPH.
4. V rámci výdavku „Stavebný dozor (stoková sieť)“ vo výške 26 118,04 EUR s DPH,
zaradeného do skupiny výdavkov 021 Stavby, je výška oprávnených výdavkov 25 956,10 EUR
s DPH a výška neoprávnených výdavkov 161,94 EUR s DPH.
5. V rámci výdavku „Nákup pozemkov (stoková sieť)“ vo výške 134 440,69 EUR s DPH,
zaradeného do skupiny výdavkov 027 Pozemky, je výška oprávnených výdavkov 133 607,16
EUR s DPH a výška neoprávnených výdavkov 833,53 EUR s DPH.
6. V rámci výdavku „Stavebný dozor (Čistiareň odpadových vôd)“ vo výške 6 942,77 EUR
s DPH, zaradeného do skupiny výdavkov 021 Stavby, je výška oprávnených výdavkov
6 899,72 EUR s DPH a výška neoprávnených výdavkov 43,05 EUR s DPH.

4

7. V rámci výdavku „Odborný autorský dohľad (Čistiareň odpadových vôd)“ vo výške
20 232,00 EUR s DPH, zaradeného do skupiny výdavkov 021 Stavby, je výška oprávnených
výdavkov 20 106,56 EUR s DPH a výška neoprávnených výdavkov 125,44 EUR s DPH.

V prípade výdavkov, v rámci ktorých boli identifikované neoprávnené výdavky z dôvodu
vecnej neoprávnenosti alebo nehospodárnosti:
1. V rámci výdavku „Stavebné práce Kostolná pri Dunaji (stoková sieť)“ vo výške 4 905 307,81
EUR s DPH, zaradeného do skupiny výdavkov 021 Stavby, je v nadväznosti na identifikáciu
vecne neoprávnených výdavkov vo výške 182 453,26 EUR s DPH v rámci kritéria 4.1 celková
výška oprávnených výdavkov 4 693 572,85 EUR s DPH a celková výška neoprávnených
výdavkov 211 734,96 EUR s DPH.
2. V rámci výdavku „Stavebné práce Kráľová pri Senci (čistiareň odpadových vôd)“ vo výške
3 719 475,34 EUR s DPH, zaradeného do skupiny výdavkov 021 Stavby, je v nadväznosti
na identifikáciu vecne neoprávnených výdavkov vo výške 25 068,00 EUR s DPH v rámci
kritéria 4.1 celková výška oprávnených výdavkov 3 671 502,01 EUR s DPH a celková výška
neoprávnených výdavkov 47 973,33 EUR s DPH.
3. V rámci výdavku „Nákup pozemkov (čistiareň odpadových vôd)“ vo výške 25 908,03 EUR
s DPH, zaradeného do skupiny výdavkov 021 Stavby, je v nadväznosti na identifikáciu
nehospodárnych výdavkov vo výške 700,00 EUR s DPH v rámci kritéria 4.2 celková výška
oprávnených výdavkov 25 051,74 EUR s DPH a celková výška neoprávnených výdavkov
856,29 EUR s DPH.

Na základe vyššie uvedeného, t.j. po identifikácii a zohľadnení vecne neoprávnených
a nehospodárnych výdavkov, úpravy FA a zohľadnení upravenej MFM, je po odbornom
hodnotení rozdelenie výdavkov za jednotlivé skupiny výdavkov, na ktoré sa vzťahuje použitie
MFM, nasledovné:
1. V rámci skupiny výdavkov 021 Stavby je po odbornom hodnotení výška oprávnených
výdavkov 21 260 451,89 EUR s DPH a výška neoprávnených výdavkov 404 622,43 EUR
s DPH.
2. V rámci skupiny výdavkov 027 Pozemky je po odbornom hodnotení výška oprávnených
výdavkov 158 658,90 EUR s DPH a výška neoprávnených výdavkov 1 689,82 EUR s DPH.

Rozdelenie výdavkov za jednotlivé skupiny výdavkov, na ktoré sa nevzťahuje použitie MFM,
je nasledovné:

5

1. V rámci skupiny výdavkov 930 Rezerva na nepredvídané výdavky je po odbornom hodnotení
výška oprávnených výdavkov 533 157,70 EUR s DPH a výška neoprávnených výdavkov
5 187,50 EUR s DPH.
Celková výška neoprávnených výdavkov identifikovaných v rámci odborného hodnotenia
predstavuje sumu vo výške 411 499,75 EUR s DPH, pričom výška celkových oprávnených
výdavkov po odbornom hodnotení predstavuje sumu vo výške 21 992 196,49 EUR s DPH.

V súlade s ustanovením § 25 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF právny nárok na poskytnutie
príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku. Poskytnutie príspevku na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku je viazané na splnenie podmienok ustanovených v zmluve o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku.
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 zaslaním do elektronickej schránky MŽP SR
podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým
podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou žiadateľa
(štatutárnym orgánom žiadateľa, resp. splnomocnenou osobou) alebo písomne na adresu RO
pre OP KŽP:
Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor posudzovania projektov
Karloveská 2
841 04 Bratislava
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 po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia 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
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poverená prevzatím predmetnej kópie sa musí preukázať písomným poverením štatutárneho
zástupcu žiadateľa. Kópia 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.

............................................................
Mgr. Juraj Smatana
štátny tajomník I.

(podpísané elektronicky v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o e-Governmente) v znení neskorších predpisov)
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