
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  

ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia 
 

vyzýva 
 

 
 

žiadateľa  
 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 
 

na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na II. fázu veľkého 
(fázovaného) projektu  

 
 

Názov projektu PROJEKT ČOV SEVER 

Kód vyzvania OPKZP-PO1-SC121-2015-VP 

Prioritná os 1 

Špecifický cieľ 1.2.1 
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1. FORMÁLNE NÁLEŽITOSTI 

Operačný program Operačný program Kvalita životného prostredia 

Prioritná os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja 
environmentálnej infraštruktúry 

Investičná priorita 1.2 Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť 
požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské 
štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených 
požiadaviek 

Špecifický cieľ 1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v 
aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ 

Schéma štátnej pomoci Neuplatňuje sa 

Fond Kohézny fond 

  

Poskytovateľ  

Názov 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
(ďalej aj „riadiaci orgán“ alebo „RO pre OP KŽP“) 

Adresa Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35  Bratislava 

 

Dĺžka trvania vyzvania na predloženie veľkého (fázovaného) projektu  

Typ vyzvania Otvorené 

Dátum vyhlásenia 23. december 2015 

Dátum uzavretia 
RO pre OP KŽP uzavrie vyzvanie na predloženie veľkého (fázovaného) 
projektu (ďalej len „vyzvanie“) na základe predloženia Oznámenia vybraného 
veľkého projektu komisii v súlade s článkom 102 ods. 1 prvým pododsekom 
všeobecného nariadenia1  (ďalej len ,,oznámenie“) Európskej komisii. Presný 
dátum uzavretia vyzvania RO pre OP KŽP zverejní na webovom sídle 
www.op-kzp.sk.  

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie (zdroje EÚ)  

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na vyzvanie je 50 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je 
vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych 
a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Stratégia financovania EŠIF“).  

Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF2 oprávnený kedykoľvek zmeniť indikatívnu výšku finančných 
prostriedkov vyčlenených na vyzvanie.  

Prípadná zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny bude 
zverejnená na webovom sídle www.op-kzp.sk.  

                                                      
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom 

fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom 
námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, 
Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006. 
2 Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

http://www.op-kzp.sk/
http://www.op-kzp.sk/
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Financovanie projektu  

Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu bude realizované v súlade s pravidlami stanovenými v platnej Stratégii 
financovania EŠIF, a to nasledovne: 

Žiadateľ Zdroj financovania NFP 
Výška príspevku zo zdrojov OP 
KŽP z celkových oprávnených 
výdavkov projektu v % (NFP) 

Výška spolufinancovania zo 
zdrojov prijímateľa v % 

Západoslovenská 
vodárenská spoločnosť, a.s. 

Kohézny fond + štátny 
rozpočet 

90 10 
 

Časový harmonogram konania o žiadosti o NFP  

Žiadateľ môže predložiť žiadosť o NFP kedykoľvek od vyhlásenia vyzvania až do uzavretia vyzvania. 

Po doručení žiadosti o NFP RO pre OP KŽP v súlade s § 27 ods. 4 zákona o príspevku z EŠIF overí, či navrhovaný veľký (fázovaný) 
projekt  spĺňa podmienky poskytnutia príspevku určené vo vyzvaní.  

RO pre OP KŽP je povinný vydať rozhodnutie o žiadosti o NFP, resp. zaslať oznámenie na Európsku komisiu do 35 pracovných dní 
od predloženia žiadosti o NFP. Do lehoty sa nezapočítava doba potrebná na predloženie chýbajúcich náležitostí zo strany žiadateľa.  

RO pre OP KŽP si vyhradzuje právo na predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP, resp. zaslanie oznámenia na 
Európsku komisiu, v prípade nemožnosti ukončiť konanie o ŽoNFP podľa predchádzajúcej vety. Informáciu o predĺžení lehoty na 
zašle RO pre OP KŽP písomne žiadateľovi.  

Postup schvaľovania veľkého (fázovaného) projektu je bližšie špecifikovaný v Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok 
pre veľký (fázovaný) projekt (ďalej len „Príručka pre žiadateľa”), ktorá je Prílohou č. 2 tohto vyzvania. 

Miesto a spôsob podania ŽoNFP  

Žiadateľ predkladá formulár žiadosti o NFP a vybrané prílohy povinne predkladané v elektronickej forme elektronicky prostredníctvom 
verejnej časti ITMS2014+ a zároveň kompletnú žiadosť o NFP, vrátane všetkých povinných príloh v tlačenej forme na adresu RO pre 
OP KŽP:  

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
Sekcia environmentálnych programov a projektov  
Odbor posudzovania projektov 
Karloveská 2 
841 04 Bratislava 
 
Žiadosť o NFP je možné predložiť na vyššie uvedenú adresu RO pre OP KŽP jedným z nasledovných spôsobov: 
- osobne v pracovné dni v čase 8:30 – 12:00 a 12:30 – 15:00, 
- doporučenou poštou, 
- kuriérskou službou. 

Žiadateľ je v zmysle § 19 zákona o príspevku z EŠIF povinný predložiť žiadosť o NFP riadne, včas a vo forme určenej RO pre OP 
KŽP.  

Podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť na to, aby bola žiadosť o NFP predložená riadne, včas a vo forme určenej RO pre OP KŽP, 
vrátane presného procesného postupu a technicko-organizačných náležitostí pri predkladaní žiadosti o NFP, ako aj postup 
pri získavaní prístupu žiadateľa do verejnej časti ITMS2014+, sú bližšie špecifikované v Príručke pre žiadateľa (kapitola 2). 

V prípade, ak žiadateľ nepredloží žiadosť o NFP riadne, včas a v určenej forme v zmysle inštrukcií uvedených v Príručke pre žiadateľa, 
RO pre OP KŽP zastaví konanie o žiadosti. 
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Kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom  

Informácie týkajúce sa tohto vyzvania je možné získať na webovom sídle www.op-kzp.sk a zároveň  jednou z nasledovných foriem: 

Písomnou formou na adrese RO pre OP KŽP: 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
Sekcia environmentálnych programov a projektov  
Karloveská 2 
841 04 Bratislava 

Elektronickou formou na e-mailovej adrese: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk 

Telefonicky na telefónnom čísle +421 906 314 282 v nasledujúcich dňoch: 

Pondelok, streda, piatok v čase od 8:30 – 12:30 

Utorok, štvrtok v čase od 11:30 – 15:30. 

RO pre OP KŽP zároveň zverejňuje na svojom webovom sídle www.op-kzp.sk často kladené otázky žiadateľov všeobecného 
charakteru, spolu s príslušnými odpoveďami (v kategórii: „Často kladené otázky (FAQ)“). 

V súlade s § 27 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF, RO pre OP KŽP pri príprave veľkého (fázovaného) projektu môže usmerňovať 
budúceho žiadateľa a žiadateľ je povinný tieto usmernenia dodržiavať. Zároveň si RO pre OP KŽP okrem vyššie uvedených spôsobov 
komunikácie vyhradzuje právo zabezpečiť usmerňovanie žiadateľa pri príprave veľkého (fázovaného) projektu aj na pracovných 
stretnutiach, resp. ad hoc rokovaniach týkajúcich sa kvalitnej a včasnej prípravy veľkého (fázovaného) projektu. 

Záväzný charakter majú informácie zverejnené na webovom sídle www.op-kzp.sk, ako aj informácie poskytnuté elektronickou 
a písomnou formou. Informácie poskytnuté telefonicky alebo ústne nie je možné považovať za záväzné a odvolávať sa na ne. 

 

2. PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU 

Podmienky poskytnutia príspevku predstavujú súbor podmienok overovaných RO pre OP KŽP v procese schvaľovania žiadosti o NFP 
(konanie o žiadosti podľa § 27 ods. 4, v spojení s § 19 zákona o príspevku z EŠIF), ale aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy 
o poskytnutí NFP, ktoré musí žiadateľ/prijímateľ splniť na to, aby mu bol schválený a následne vyplatený príslušný nenávratný finančný 
príspevok (ďalej len „NFP“).  

Ak v čase medzi vydaním rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a uzavretím Zmluvy o poskytnutí NFP RO pre OP KŽP zistí, že 
niektorá z podmienok poskytnutia príspevku nie je splnená, pristúpi k informovaniu štatutárneho orgánu RO pre OP KŽP o potrebe 
uplatnenia mimoriadneho opravného prostriedku v súlade s § 24 zákona o príspevku z EŠIF. 

Ak počas trvania zmluvného vzťahu medzi RO pre OP KŽP a prijímateľom (na základe uzavretej Zmluvy o poskytnutí NFP) dôjde 
k zisteniu, že niektorá z podmienok poskytnutia príspevku nie je splnená, RO pre OP KŽP je oprávnený vyvodiť právne dôsledky 
vo vzťahu k prijímateľovi v súlade s príslušnými ustanoveniami uzavretej Zmluvy o poskytnutí NFP.  

V nasledujúcej tabuľke je uvedené znenie a stručný popis podmienok poskytnutia príspevku. Podrobnejšia špecifikácia jednotlivých 
podmienok poskytnutia príspevku, ako aj spôsob preukázania ich splnenia a spôsob ich overovania zo strany RO pre OP KŽP, vrátane 
presnej špecifikácie požiadaviek na predloženie povinných príloh žiadosti o NFP sú bližšie definované v Príručke pre žiadateľa. 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽA 

P.
č. 

Znenie podmienky poskytnutia príspevku Stručný popis podmienky poskytnutia príspevku 

1 Konkrétny oprávnený žiadateľ Jediným oprávneným žiadateľom je Západoslovenská vodárenská spoločnosť, 
a.s. 

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

2 Podmienka, že žiadateľ nie je 
dlžníkom na daniach 

Žiadateľ nesmie byť dlžníkom na daniach. 

http://www.op-kzp.sk/
mailto:vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk
http://www.op-kzp.sk/obsah-faq/
http://www.op-kzp.sk/


 

5 

 

3 Podmienka, že žiadateľ nie je 
dlžníkom poistného na zdravotnom 
poistení 

Žiadateľ nesmie byť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení v žiadnej zdravotnej 
poisťovni poskytujúcej verejné zdravotné poistenie v SR. 

4 Podmienka, že žiadateľ nie je 
dlžníkom na sociálnom poistení 

Žiadateľ nesmie byť dlžníkom na sociálnom poistení. 

5 Podmienka, že voči žiadateľovi nie je 
vedené konkurzné konanie, 
reštrukturalizačné konanie, nie  je 
v konkurze alebo v reštrukturalizácii 

Voči žiadateľovi nesmie byť vedené konkurzné konanie ani reštrukturalizačné 
konanie, žiadateľ nesmie byť v konkurze alebo v reštrukturalizácii. 

6 Podmienka, že voči žiadateľovi nie je 
vedený výkon rozhodnutia 

Voči žiadateľovi nesmie byť vedený výkon rozhodnutia. 

7 Podmienka, že žiadateľ nie je 
podnikom v ťažkostiach   

Žiadateľ nemôže byť v súlade s čl. 2 ods. 2, písm. c) Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 zo 17. decembra 2013 o Kohéznom fonde, 
ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006, podnikom v ťažkostiach tak, 
ako je definovaný v  Usmernení o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu 
nefinančných podnikov v ťažkostiach (oznámenie Komisie 2014/C 249/01). Bližšie sú 
podmienky pre určenie splnenia podmienky poskytnutia príspevku upravené v 
dokumente „Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach“, ktorý je zverejnený na 
webovom sídle www.op-kzp.sk. 

8 Podmienka finančnej spôsobilosti 
žiadateľa na spolufinancovanie 
projektu 

Žiadateľ musí byť finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu. Finančná 
spôsobilosť na spolufinancovanie projektu znamená, že žiadateľ má zabezpečené 
finančné prostriedky minimálne na spolufinancovanie oprávnených výdavkov 
projektu. 

Výška spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa sa stanovuje ako rozdiel medzi 
celkovými oprávnenými výdavkami projektu a žiadaným NFP. 

9 Podmienka, že žiadateľ ani jeho 
štatutárny orgán, ani žiadny člen 
štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, 
ani  osoba splnomocnená zastupovať 
žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli 
právoplatne odsúdení za niektorý 
z nasledujúcich trestných činov: 

a) trestný čin poškodzovania 
finančných záujmov ES (§261-§263 
Trestného zákona)  
b) niektorý z trestných činov 
korupcie (§328 - § 336 Trestného 
zákona)  
c) trestný čin legalizácie príjmu z 
trestnej činnosti (§ 233 - § 234 
Trestného zákona)  
d) trestný čin založenia, zosnovania 
a podporovania zločineckej skupiny 
(§296 Trestného zákona)  
e) machinácie pri verejnom 
obstarávaní a verejnej dražbe (§ 266 
až § 268 Trestného zákona) 

Žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani 
prokurista/i, ani  osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o žiadosti o NFP 
nemôžu byť právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin 
poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin 
legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a 
podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom 
obstarávaní a verejnej dražbe. 

 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT REALIZÁCIE PROJEKTU  

http://www.op-kzp.sk/dokumenty/dokumenty/metodicke-dokumenty-op-kzp/
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10 Podmienka, že hlavné aktivity 
projektu sú vo vecnom súlade 
s oprávnenými aktivitami OP KŽP 

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít OP 
KŽP na realizáciu ktorých je vyhlásené toto vyzvanie. 

V rámci špecifického cieľa 1.2.1: Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych 
odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ 
sú pre toto vyzvanie oprávnené nasledovné aktivity: 

A. Budovanie verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd pre aglomerácie 
nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ 

Aktivity projektu zároveň musia byť v súlade s Rozhodnutím Komisie č. C(2015) 8770 
z 4.12.2015, ktorým sa mení rozhodnutie Komisie C(2012) 5624 o veľkom projekte 
,,ČOV Sever“, ktorým došlo k rozdeleniu veľkého projektu na dve fázy medzi dve 
programové obdobia.   

11 Podmienka, že žiadateľ neukončil 
fyzickú realizáciu všetkých hlavných 
aktivít projektu pred predložením 
ŽoNFP 

Žiadateľ nesmie ukončiť fyzickú realizáciu všetkých hlavných aktivít projektu , t. j. plne 
zrealizovať všetky hlavné aktivity projektu, pred predložením ŽoNFP na RO pre OP 
KŽP. 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV REALIZÁCIE PROJEKTU  

12 Podmienka, že výdavky projektu sú 
oprávnené a nárokovaná výška 
výdavkov je oprávnená na 
financovanie z OP KŽP 

Výdavky projektu musia byť preukázateľne oprávnené na financovanie z OP KŽP, to 
znamená že sú v súlade s podmienkami oprávnenosti podrobne definovanými v 
dokumente Podmienky oprávnenosti výdavkov pre veľký (fázovaný) projekt, 
ktorý tvorí prílohu č. 4 vyzvania. 

13 Podmienka oprávnenosti výdavkov 
pre projekty generujúce príjem 

Projekt v rámci tohto vyzvania je projektom, ktorý vytvára príjem (či už počas 
realizácie projektu v zmysle čl. 65 všeobecného nariadenia, alebo po jeho ukončení 
v zmysle čl. 61 všeobecného nariadenia), keďže predstavuje investície do 
infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a priamo hradené užívateľmi 
(vodné/stočné).  

Vzhľadom na uvedené je žiadateľ povinný znížiť celkovú výšku oprávnených 
výdavkov o čistý príjem vytvorený projektom buď prostredníctvom uplatnenia 
paušálnej sadzby čistého príjmu3, alebo na základe výpočtu finančnej medzery 
prostredníctvom finančnej analýzy projektu. Podrobnosti zohľadňovania čistých 
príjmov pri výpočte výšky príspevku v prípade projektov vytvárajúcich príjem sú 
uvedené v dokumente ,,Metodika pre vypracovanie finančnej analýzy projektu“, 
ktorý je zverejnený na webovom sídle www.op-kzp.sk a špecifické podmienky 
týkajúce sa zohľadňovania čistých príjmov v prípade veľkého (fázovaného) projektu 
sú bližšie špecifikované v Príručke pre žiadateľa. 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: OPRÁVNENOSŤ MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU  

14 Podmienka, že projekt je realizovaný 
na oprávnenom území 

Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území.  

Pre toto vyzvanie je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej 
republiky (celý región NUTS I).  

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: KRITÉRIÁ PRE VÝBER PROJEKTOV  

15 Podmienka splnenia hodnotiacich 
kritérií 

Prostredníctvom hodnotiacich kritérií posudzuje RO pre OP KŽP kvalitatívnu úroveň 
veľkého (fázovaného) projektu predloženého prostredníctvom žiadosti o NFP. 
Hodnotiace kritériá, ktoré musí veľký (fázovaný) projekt splniť sú uvedené v rámci 
časti ,,Hodnotiace kritériá pre národné projekty a fázované projekty OP KŽP“, 

                                                      
3 Podstatou paušálnej sadzby je jednorazové zníženie oprávnených výdavkov projektu percentuálnou paušálnou sadzbou, čo výrazne zjednodušuje postupy 
zohľadňovania príjmov a nároky na monitorovanie príjmov počas, ako aj po ukončení realizácie projektu.  

http://www.op-kzp.sk/dokumenty/dokumenty/metodicke-dokumenty-op-kzp/
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dokumentu „Kritériá pre výber projektov OP KŽP“, ktorý je zverejnený na webovom 
sídle www.op-kzp.sk a ktorý obsahuje aj kategorizáciu hodnotiacich kritérií do 
hodnotiacich oblastí, ako aj spôsob ich aplikácie. 

V rámci hodnotiacich kritérií boli zohľadnené aj nasledujúce usmerňujúce zásady, 
ktoré je žiadateľ povinný splniť:  

Realizáciou projektu musí dôjsť k zabezpečeniu odvádzania a čistenia 
komunálnych odpadových vôd z celej predmetnej aglomerácie v súlade s 
požiadavkami smernice 91/271/EHS (vylučujúce hodnotiace kritérium), a tiež 
usmerňujúca zásada, že realizáciou projektu musí dôjsť k zlepšeniu čistenia 
komunálnych odpadových vôd a/ alebo zvýšeniu napojenia nových 
producentov (vylučujúce hodnotiace kritérium).  

Usmerňujúce zásady znamenajú, že realizáciou veľkého (fázovaného) projektu musí 
dôjsť k zabezpečeniu pripojenia na verejnú kanalizáciu 85% a viac existujúcich 
producentov odpadových vôd (podľa Národného programu SR pre vykonávanie 
smernice Rady 91/271/EHS) alebo minimálne 80% existujúcich producentov v 
prípadoch, keď napojenosť nad 85% je vzhľadom na zložitosť technického riešenia a 
jeho finančnú náročnosť, pri zohľadnení miestnych podmienok ekonomicky 
neefektívna a zároveň dôjde k zabezpečeniu súladu čistiarne odpadových vôd so 
smernicou Rady 91/271/EHS a nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa 
ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd (podmienka musí byť 
splnená vo vzťahu ku každej aglomerácii, ktorá je predmetom projektu). 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: SPÔSOB FINANCOVANIA   

16 Podmienka spôsobu financovania Spôsob financovania prijímateľa, t.j. predfinancovanie, zálohové platby a refundácia, 
sa stanovuje v súlade s platným Systémom finančného riadenia štrukturálnych 
fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na 
programové obdobie 2014 – 2020, ktorý je zverejnený na internetovej stránke 
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9348.  

Forma poskytovaného príspevku: nenávratný finančný príspevok. 

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU VYPLÝVAJÚCE Z OSOBITNÝCH 
PREDPISOV  

17 Podmienky týkajúce sa štátnej 
pomoci a vyplývajúce zo schém 
štátnej pomoci/pomoci de minimis  

 

Oprávnené aktivity tak, ako sú stanovené týmto vyzvaním, nie sú poskytovaním 
štátnej pomoci za podmienky, že žiadateľ nevykonáva a počas obdobia realizácie 
projektu a v období jeho udržateľnosti nebude vykonávať nadväzujúce podnikateľské 
aktivity (napr. v oblasti odpadového hospodárstva alebo energetiky) a teda vo vzťahu 
k oprávneným aktivitám sa neuplatňujú pravidlá štátnej pomoci. Ak žiadateľ/prijímateľ 
uvedené pravidlo poruší a nezachová striktne charakter svojho projektu, ktorý svojimi 
aktivitami nepredstavuje štátnu pomoc, nesie za svoje konanie plnú právnu 
zodpovednosť v súvislosti s porušením pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci. 
Žiadateľ/prijímateľ zároveň berie na vedomie, že rovnaké právne následky nastanú 
aj v prípade, ak v rámci jeho projektu dôjde k poskytnutiu, tzv. nepriamej štátnej 
pomoci alebo k poskytnutiu inej formy výhody, ktorá na základe Zmluvy o fungovaní 
EÚ znamená porušenie pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci. Žiadateľ/prijímateľ si 
je zároveň vedomý, že štátnou pomocou sa v tejto súvislosti rozumie každá pomoc v 
akejkoľvek forme, ktorú poskytuje na podnikanie alebo v súvislosti s ním poskytovateľ 
priamo alebo nepriamo z prostriedkov štátneho rozpočtu, zo svojho rozpočtu alebo z 
vlastných zdrojov podniku, pričom však nezáleží na právnej forme 
žiadateľa/prijímateľa a spôsobe jeho financovania 

http://www.op-kzp.sk/dokumenty/dokumenty/metodicke-dokumenty-op-kzp/
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9348
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18 Podmienka, že žiadateľ neporušil 
zákaz nelegálnej práce a 
nelegálneho zamestnávania  

Žiadateľ nesmie porušiť zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa 
osobitného predpisu4 za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu žiadosti o NFP.  

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: ĎALŠIE PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU  

19 Podmienka zabezpečenia výkonu 
verejných úloh 

Oprávnený žiadateľ musí s ohľadom na zabezpečenie výkonu verejných úloh ( t.j.  
odvádzania komunálnych odpadových vôd, ktoré predstavuje plnenie 
samosprávnych úloh) spĺňať podmienku, že je v 100% vlastníctve obcí. 

20 Podmienka zabezpečenia 
prevádzkovania vodohospodárskej 
infraštruktúry 

Žiadateľ je povinný zabezpečiť prevádzkovanie vodohospodárskej infraštruktúry plne 
v súlade s podmienkami definovanými RO pre OP KŽP, ktoré sú uvedené v 
dokumente ,,Podmienky pre prevádzkové a koncesné zmluvy v rámci operačného 
programu Kvalita životného prostredia - prioritnej osi 1, investičnej priority 2, v 
programovom období 2014 - 2020 v Slovenskej republike“, ktoré tvoria prílohu č. 7 
vyzvania. 

21 Podmienka, že žiadateľ má 
vysporiadané majetkovo-právne 
vzťahy a povolenia na realizáciu 
aktivít projektu 

Podmienka vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov: 

Nehnuteľnosti (pozemky a stavby), na ktorých dochádza k realizácii projektu, musia 
byť vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, resp. žiadateľ musí mať k predmetným 
nehnuteľnostiam iné právo, na základe ktorého je oprávnený užívať všetky 
nehnuteľnosti, na ktorých má byť projekt realizovaný. Túto podmienku poskytnutia 
príspevku musí žiadateľ spĺňať počas realizácie projektu a zároveň počas obdobia 
udržateľnosti projektu, t.j. 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu.  

Podmienka mať povolenie na realizáciu aktivít projektu: 

Žiadateľ je povinný disponovať právoplatným povolením na realizáciu projektu 
vydaným príslušným povoľovacím orgánom (napr. stavebné povolenie), vrátane 
príslušnej projektovej dokumentácie. 

22 Podmienka oprávnenosti z hľadiska 
plnenia požiadaviek v oblasti 
posudzovania vplyvov na životné 
prostredie  

 

Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP musí byť z hľadiska navrhovanej činnosti v súlade 
s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti v súlade so 
zákonom o posudzovaní vplyvov5.  

V prípade, ak v rámci navrhovanej činnosti došlo k zmene, zmena navrhovanej 
činnosti musí byť rovnako v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvu 
navrhovanej činnosti v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov. 

Závery uvedené v záverečnom stanovisku z posudzovania vplyvov na životné 
prostredie (ak navrhovaná činnosť alebo jej zmena podlieha povinnému hodnoteniu 
alebo z rozhodnutia zo zisťovacieho konania vyplynulo, že sa navrhovaná činnosť 
alebo jej zmena bude ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov) musia 
byť zohľadnené v povolení na realizáciu projektu, resp. v zmene takéhoto povolenia 
(t.j. uvedené platí rovnako aj v prípade zmien v povolení na realizáciu projektu). 

23 Podmienka oprávnenosti z hľadiska 
preukázania súladu s požiadavkami 
v oblasti dopadu plánov a projektov 
na územia sústavy NATURA 2000  

Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP nesmie mať pravdepodobne významný 
nepriaznivý vplyv na územia sústavy NATURA 2000. 

 

24 Podmienka oprávnenosti z hľadiska 
súladu s horizontálnymi princípmi  

Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP musí byť v súlade s horizontálnymi princípmi 
udržateľný rozvoj, podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia, ktoré sú 

                                                      
4 Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. 
5 Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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definované v Partnerskej dohode na roky 2014 – 2020 a v čl. 7 a 8 všeobecného 
nariadenia1. 

25 Maximálna a minimálna výška 
príspevku 

Minimálna ani maximálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje.  

26 Podmienka vo vzťahu k dĺžke 
realizácie projektu 

V rámci vyzvania nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu, 
pri dodržaní časovej oprávnenosti výdavkov projektu, ktorá je uvedená v rámci 
dokumentu Podmienky oprávnenosti výdavkov pre veľký (fázovaný) projekt, 
ktorý tvorí prílohu č. 4 vyzvania. 

27 Podmienka povinného definovania 
merateľných ukazovateľov projektu  

Výstupy/výsledky, ktoré majú byť dosiahnuté realizáciou aktivít projektu musia byť 
kvantifikované prostredníctvom merateľných ukazovateľov definovaných  
v dokumente Zoznam povinných merateľných ukazovateľov, vrátane 
ukazovateľov relevantných k HP, ktorý tvorí prílohu č. 3 vyzvania a v ktorom je 
uvedený aj spôsob, akým je určovaná plánovaná hodnota merateľných ukazovateľov.  

 

3. OVEROVANIE PODMIENOK POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU A ĎALŠIE INFORMÁCIE K VYZVANIU 

 

Overovanie podmienok poskytnutia príspevku: 

RO pre OP KŽP v konaní o veľkom (fázovanom) projekte overuje splnenie podmienok poskytnutia príspevku v súlade s vyzvaním 
a dokumentmi, na ktoré sa vyzvanie odvoláva. Konanie o veľkom (fázovanom) projekte prebieha v rámci nasledujúcich základných 
fáz: 

1. Administratívne overenie 
2. Odborné hodnotenie a výber  
3. Opravné prostriedky (nepovinná časť konania). 

RO pre OP KŽP je oprávnený overiť podmienky poskytnutia príspevku alebo niektoré z podmienok poskytnutia príspevku v rámci 
konania o ŽoNFP priamo na mieste u žiadateľa.   

Bližšie informácie o postupe RO pre OP KŽP v rámci jednotlivých fáz konania sú dostupné v Príručke pre žiadateľa, kapitola 4. 

Konanie o žiadosti o NFP môže byť ukončené v súlade so zákonom o príspevku z EŠIF nasledovne: 

1. zaslaním informácie o schválení ŽoNFP alebo neschválení ŽoNFP (§ 27 ods. 6 zákona o príspevku z EŠIF),  
2. vydaním rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP (§ 27 ods. 5 zákona o príspevku z EŠIF), 
3. vydaním rozhodnutia o zastavení konania o žiadosti o NFP (§ 20 zákona o príspevku z EŠIF). 

Zverejňovanie informácií: 

RO pre OP KŽP zverejní na svojom webovom sídle www.op-kzp.sk do 60 pracovných dní od skončenia rozhodovania o ŽoNFP 
informáciu o schválenom/neschválenom veľkom (fázovanom) projekte. Informácia o výsledku konania o veľkom (fázovanom) projekte 
obsahuje údaje podľa § 48 ods. 1, resp. 2 zákona o príspevku z EŠIF. 

Zároveň Centrálny koordinačný orgán zverejňuje na svojom webovom sídle v prípade schválenia žiadosti o NFP údaje                      
o zmluve o poskytnutí NFP, ktorá nadobudla účinnosť, v rozsahu podľa § 48 ods. 5 zákona o príspevku z EŠIF. 

Žiadateľ berie na vedomie, že zverejňované informácie, ktoré sú považované za osobné údaje sú RO pre OP KŽP a Centrálny 
koordinačný orgán oprávnení zverejniť bez osobitného súhlasu žiadateľa v súlade s § 47 zákona o príspevku z EŠIF. 

Uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP: 

http://www.op-kzp.sk/
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Po zaslaní informácie o schválení veľkého (fázovaného) projektu zašle sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP – Slovenská agentúra 
životného prostredia6 písomný návrh na uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP žiadateľovi, ktorému bola doručená informácia o schválení 
ŽoNFP, a ktorý poskytol súčinnosť potrebnú na uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP. 

Bližšie podrobnosti a procesný postup pri uzatváraní Zmluvy o poskytnutí NFP je uvedený v Príručke pre žiadateľa, v kapitole 5. 

Podmienky poskytnutia príspevku stanovené v tomto vyzvaní sú predmetom overovania v konaní o žiadosti o NFP a musia 
byť splnené bez ohľadu na skutočnosť, či ich úplné znenie je priamo uvedené v texte vyzvania alebo je uvádzané, resp.  
bližšie popísané v dokumente/dokumentoch, na ktoré sa toto vyzvanie odvoláva. 

 

4. ZMENA A ZRUŠENIE VYZVANIA 

RO pre OP KŽP je v súlade s § 27 ods. 1, v spojení s § 17 ods. 6, 7 a 8 zákona o príspevku z EŠIF oprávnený vyzvanie zmeniť alebo 
zrušiť a to v prípadoch, kedy nie je možné konať o žiadostiach o NFP predložených na základe pôvodne vyhláseného vyzvania, alebo 
je zmena vyzvania potrebná za účelom jeho optimalizácie, resp. vhodnejšieho nastavenia.  

RO pre OP KŽP je oprávnený vykonať zmeny formálnych náležitostí vyzvania (§ 17 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF). Zmeny 
formálnych náležitostí vyzvania, medzi ktoré patrí aj indikatívna výška alokácie finančných prostriedkov určených na vyzvanie, je RO 
pre OP KŽP oprávnený vykonať aj po uzavretí vyzvania. RO pre OP KŽP v prípade vykonania zmien formálnych náležitostí vyzvania 
posudzuje ich dopad z hľadiska zachovania princípov transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a primeranosti. 

RO pre OP KŽP je oprávnený vyzvanie zmeniť do uzavretia vyzvania, ak sa zmenou podstatným spôsobom nezmenia podmienky 
poskytnutia príspevku určené vo vyzvaní (povolenou zmenou je, napr. zmena formy preukazovania podmienky poskytnutia príspevku). 
RO pre OP KŽP umožní žiadateľovi v primeranej lehote zmeniť ŽoNFP predloženú do termínu zmeny vyzvania.  

V prípade legislatívnych zmien, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na zmenu podmienok poskytnutia príspevku, takáto zmena 
nepredstavuje zmenu vyzvania za predpokladu, že novelizáciou alebo vydaním nového všeobecne záväzného právneho predpisu 
nedôjde k zmene vecnej podstaty podmienky poskytnutia príspevku. RO pre OP KŽP v takom prípade posudzuje žiadosti o NFP 
podľa aktuálne platného právneho predpisu, rešpektujúc prechodné ustanovenia vo vzťahu k jeho účinnosti. V prípade, ak legislatívne 
zmeny vyvolajú potrebu zmeny v podmienkach poskytnutia príspevku, RO pre OP KŽP v nadväznosti na ich posúdenie rozhodne 
o potrebe zmeny alebo zrušenia vyzvania. 

V prípade zmien spojených s predkladaním žiadosti o NFP prostredníctvom ITMS2014+ (napr. zmeny v technickom spôsobe 
vypĺňania jednotlivých častí žiadosti o NFP), takéto zmeny nepredstavujú zmenu vyzvania a o relevantných technických postupoch 
bude RO pre OP KŽP žiadateľov informovať.  

V prípade identifikácie chýb v písaní, v počtoch alebo iných zrejmých nesprávností (napr. vyplývajúce z potreby úpravy technických 
náležitostí vybraných vzorových formulárov príloh ŽoNFP alebo iných častí vyzvania alebo dokumentov týkajúcich sa vyzvania) takéto 
zmeny nepredstavujú zmenu vyzvania a o vykonaných opravách/úpravách RO pre OP KŽP informuje žiadateľa zverejnením na 
webovom sídle www.op-kzp.sk (vrátane prípadného zverejnenia dokumentu s odstránenou technickou chybou) a zaslaním 
elektronickej informácie o vykonanej zmene. 

Ak dôjde k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku, alebo ak z objektívnych dôvodov nie je možné financovať projekt na 
základe vyzvania, RO pre OP KŽP vyzvanie zruší. ŽoNFP predloženú do dátumu zrušenia vyzvania RO pre OP KŽP vráti žiadateľovi.  

Pravidlá pre zmenu/zrušenie vyzvania sa rovnako aplikujú na prípad zmien v dokumentoch, na ktoré sa vyzvanie odvoláva a takéto 
zmeny majú vplyv na zmenu podmienok poskytnutia príspevku. 

Zmena vyzvania je realizovaná formou usmernenia k vyzvaniu, ktoré RO pre OP KŽP zverejňuje na svojom webovom sídle  
www.op-kzp.sk. Zrušenie vyzvania je realizované formou informácie o zrušení vyzvania, ktoré RO pre OP KŽP zverejňuje na 
svojom webovom sídle www.op-kzp.sk. Informáciu o zmene/zrušení vyzvania zároveň RO pre OP KŽP zasiela elektronicky 
žiadateľovi. 

Každé usmernenie k vyzvaniu/informácia o zrušení vyzvania jasným spôsobom identifikuje zmeny vyzvania vrátane zdôvodnenia 
ich vykonania, resp. zdôvodnenie zrušenia vyzvania, ďalej dokumentáciu vyzvania, ktorá je zmenou vyzvania dotknutá a ŽoNFP, 

                                                      
6 Slovenská agentúra životného prostredia je sprostredkovateľským orgánom pre OP KŽP v rozsahu poverenia na základe zmluvy o vykonávaní úloh 

medzi riadiacim orgánom a sprostredkovateľským orgánom 

http://www.op-kzp.sk/
http://www.op-kzp.sk/
http://www.op-kzp.sk/
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ktorých sa zmena vyzvania týka. RO pre OP KŽP zverejňuje spolu s usmernením k vyzvaniu aj zmenou dotknuté príslušné dokumenty 
vyzvania, v ktorých sú zmeny vykonané formou sledovania zmien. 

Zmena vyzvania, resp. zrušenie vyzvania je účinné v súlade s informáciou uvedenou v usmernení/informácii o zrušení vyzvania, 
najskôr však dňom zverejnenia na webovom sídle www.op-kzp.sk.  

 

5. PRÍLOHY VYZVANIA 

1. Formulár ŽoNFP   

2. Príručka pre žiadateľa  

3. Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP 

4. Podmienky oprávnenosti výdavkov pre veľký (fázovaný) projekt 

5. 
Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 13 Nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze 
vylúčených subjektov 

6. Formulár oznámenia vybraného veľkého projektu Komisii 

7. 
Podmienky pre prevádzkové a koncesné zmluvy v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia - prioritnej osi 1, 
investičnej priority 2, v programovom období 2014 - 2020 v Slovenskej republike 

8. Identifikácia oblastí podpory, kde budú EŠIF a ostatné nástroje podpory použité synergickým a komplementárnym spôsobom 

 

http://www.op-kzp.sk/

