
1. Chceme sa zapojiť do 11. výzvy OP KŽP, pričom sme spoločnosťou s ručením obmedzeným v 100 

% vlastníctve obce. Máme aj v takomto prípade predkladať prílohu č. 15 ŽoNFP - Všeobecne 

záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, alebo 

je táto príloha pre nás nerelevantná? 

Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými  stavebnými 

odpadmi ako prílohu ŽoNFP povinne predkladajú všetci žiadatelia v rámci 11.výzvy OP KŽP. V Príručke 

pre žiadateľa je bližšie špecifikovaný spôsob predloženia tejto prílohy pre žiadateľov – obce 

a združenia obcí. V prípade žiadateľov s inou právnou formou je rozhodujúce predloženie prílohy za 

všetky obce, ktoré spadajú do záujmového územia v rámci projektu (t.j. za obce, kde bude dochádzať 

k triedenému zberu/zhodnocovaniu odpadov/alebo pokrytiu zberu zmesového komunálneho odpadu 

na účely jeho mechanicko-biologického spracovania). V rámci prílohy č. 15 ŽoNFP je preto potrebné 

predložiť: 

 buď všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi za každú obec, ktorá je v záujmovom území, alebo 

 je možné všeobecne záväzné nariadenia viacerých obcí v záujmovom území nahradiť prílohou 

s názvom „Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi“, kde je 

potrebné uviesť prehľadné údaje o plnení legislatívnych povinností na úseku odpadového 

hospodárstva obcí v záujmovom území. 

 

2. Chceme sa zapojiť do 11. výzvy OP KŽP, pričom sme spoločnosťou s ručením obmedzeným v 100 

% vlastníctve obce. Môžeme aktivity oprávnené v rámci výzvy realizovať aj v širšom záujmovom 

území ako je územie obce, ktorá je našim zriaďovateľom? 

Obecná spoločnosť s ručením obmedzeným, ako aj ostatní oprávnení žiadatelia v rámci 11. výzvy, sú 

oprávnení realizovať oprávnené aktivity aj na širšom záujmovom území za dodržania nasledovných 

podmienok: 

 súčasťou záujmového územia v rámci realizácie projektu je aj územie obce, ktorá je 

zriaďovateľom/zakladateľom/spoločníkom/akcionárom/členom žiadateľa, a 

 realizácia na širšom území je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, teda 

žiadateľ má oprávnenie vykonávať aktivity aj na tomto území (t.j. účinné zmluvy oprávňujúce 

žiadateľa realizovať aktivity na území iných obcí), 

nakoľko v súlade s nastavením výzvy musí projekt primárne smerovať k zabezpečeniu výkonu 

verejnoprospešných úloh v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným 

odpadom v projektom riešenom území. 

Vo vyššie uvedenom prípade zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že hoci by bolo záujmové územie 

širšie, celkovú zodpovednosť za plnenie merateľných ukazovateľov projektu v súlade so zmluvou o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku nesie žiadateľ/prijímateľ. 

Osobitne upozorňujeme na skutočnosť, že v súlade s uplatňovanou Schémou štátnej pomoci na 

miestne infraštruktúry v oblasti nakladania s komunálnym odpadom pre programové obdobie 2014 – 

2020, v zmysle ktorej môže byť prijímateľom pomoci výlučne subjekt zabezpečujúci výkon verejných 

úloh v rozsahu verejnoprospešných služieb v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi podľa § 4 

ods. 3 písm. g) zákona o obecnom zriadení, v rámci 11.vývzy OP KŽP nie je možné podporiť projekt, 

kde by žiadateľ realizoval aktivity výlučne na inom území ako je územie obce, ktorá je žiadateľom, 



resp. na inom území ako je územie obce, ktorá je zriaďovateľom žiadateľa, resp. mimo územia 

združených obcí v prípade združenia obcí. Takýto projekt nespĺňa podmienku oprávnenosti žiadateľa 

z dôvodu, že tento v rámci projektu nezabezpečuje výkon verejnoprospešných úloh v oblasti 

nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Súčasne takýto projekt 

nespĺňa účel štátnej pomoci, nakoľko Schéma štátnej pomoci na miestne infraštruktúry v oblasti 

nakladania s komunálnym odpadom pre programové obdobie 2014 – 2020 viaže účel poskytovanej 

pomoci na zabezpečenie plnenia úloh na miestnej (lokálnej) úrovni, t.j. na naplnenie potrieb 

miestnych obyvateľov. 

 


