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ZHRNUTIE PRE OBČANOV 

Prvý rok programového obdobia 2014 – 2020 bol rokom pokračovania v príprave a finalizácii samotného 

operačného programu Kvalita životného prostredia (ďalej len OP KŽP), ktoré vyústilo do schválenia OP KŽP zo 

strany Európskej komisie (ďalej len „EK“) dňa 28.10.2014. Koncom roku 2014 zároveň začala príprava riadiacej 

dokumentácie nevyhnutej pre spustenie úspešného čerpania finančných prostriedkov z Európskej únie.  

Za účelom vytvorenia predpokladov pre zdarné zazmluvnenie projektov a ich následnú realizáciu sa v roku 2015 

riadiaci orgán (ďalej len „RO“) sústredil najmä na vyhlásenie čo možno najväčšieho počtu výziev a vyzvaní. 

Subjekty zapojené do realizácie OP KŽP museli taktiež v roku 2015 absolvovať audit pripravenosti. V rámci auditu 

pripravenosti bolo dňa 11. 12. 2015 pre OP KŽP vydané uistenie bez výhrad, čo znamená že všetky procesy 

nevyhnutné pre efektívne čerpanie Európskych štrukturálnych a investičných fondov sú nastavené správne. 

V priebehu roka 2015 vyhlásil RO celkovo 11 výziev resp. písomných vyzvaní na predkladanie Žiadostí o 

nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) v celkovej sume 981 181 252 € (zdroj EÚ), čo je 31,27 % 

z alokácie OP KŽP. Z pohľadu objemu vyhlásených výziev z celkovej alokácie operačného programu bol 

k 31.12.2015  OP KŽP najúspešnejším operačným programom v rámci SR. 

Najdôležitejšou výzvou s najväčšou alokáciou bola 1. výzva OP KŽP, zameraná na oblasť vodného hospodárstva 

konkrétne so zameraním na kanalizácie, čistiarne odpadových vôd (ďalej len „ČOV“) a čiastočne aj na vodovody 

s celkovou výškou alokácie 400 000 000 € zo zdrojov EÚ. Riadiaci orgán v nadväznosti na vyhlásenie výzvy 

zorganizoval pre potencionálnych prijímateľov viaceré odborné semináre, aby zabezpečil úspešnú prípravu 

projektov. Na základe dosiahnutého pokroku k 31.12.2015 je zrejmé, že sa v 1. polroku 2016 podarí úspešne 

prideliť všetky finančné prostriedky tejto výzvy na konkrétne projekty, na ktorých môžu následne po ukončení 

verejného obstarávania začať stavebné práce.  

Čo sa týka zazmluvnenia, tak k 31.12.2015 bola v rámci OP KŽP podpísaná zmluva k 1 národnému projektu v 

sume 37 125 939 €, čo predstavuje 1,19 % z alokácie OP. Ide o projekt s názvom Zelená domácnostiam, ktorý 

otvoril možnosť čerpania Európskych investičných fondov priamo pre domácnosti na nákup a inštaláciu malých 

zariadení umožňujúcich využívanie obnoviteľných zdrojov. Čerpanie finančných prostriedkov predstavovalo v roku 

2015 zatiaľ len uhradenie 1 zálohovej platby vo výške 3 225 000 € (zdroj EÚ).  

Pokrok v kontrahovaní a čerpaní sa môže zdať nevýrazný, avšak je dôležité si uvedomiť, že tieto výsledky boli 

dosiahnuté za takmer jeden a štvrťroka od schválenia operačného programu EK. K výraznejšiemu nárastu 

ukazovateľov zazmluvnenia a čerpania dôjde v roku 2016 a 2017.  

Vzhľadom na dosiahnuté výsledky je možné hodnotiť stav implementácie celkovo zatiaľ veľmi pozitívne, pričom 

OP KŽP patrí v sledovanom období medzi operačné programy s najväčším pokrokom v rámci Partnerskej dohody 

SR.  

 

  


