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Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán (RO) pre Operačný program Kvalita životného prostredia, navrhuje 

a predkladá členom Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „monitorovací výbor“) na schválenie 

návrh zmeny Operačného program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“). Zmena OP KŽP spočíva v presune finančných 

prostriedkov medzi oblasťami intervencie v rámci investičnej priority 1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť 

požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených 

činností prioritnej osi 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry. Konkrétne ide 

o presun finančných prostriedkov medzi nasledovnými oblasťami intervencií, vzťahujúcimi sa na odpadové hospodárstvo: 

  017 - Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrení na minimalizáciu, triedenie, recykláciu) (ďalej aj 017), 

 019 - Nakladanie s komerčným, priemyselným, alebo nebezpečným odpadom (ďalej aj 019). 

 

Cieľom navrhovanej zmeny je podporiť financovanie projektov v oblasti predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 

prostredníctvom obstarania kompostérov pre domácnosti.  

Celková suma zdrojov alokovaných na  oblasť odpadového hospodárstva (t.j. investičnú prioritu 1) sa nemení.  

 

V súlade s článkom 96 odsek 10 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (ďalej len „všeobecné nariadenie“) patrí medzi 

prvky operačného programu, za ktoré zodpovedá členský štát, aj prvok uvedený v čl. 96 odseku 2 prvom pododseku písmene b) bode vi), 

ktorým sú „zodpovedajúce kategórie intervencie na základe nomenklatúry prijatej Komisiou a orientačné rozdelenie plánovaných 

prostriedkov“.  

V súlade s článkom 96 odsekom 10 a 11 všeobecného nariadenia to znamená, že na tento prvok sa nevzťahuje rozhodnutie Európskej komisie 

(ďalej len „Komisia“), preto jeho zmenu je možné vykonať rozhodnutím RO. V súlade s princípom partnerstva a transparentnosti a podľa článku 2 

odsek 3 bod f) Štatútu monitorovacieho výboru RO predkladá navrhovanú zmenu prvkov operačného programu na schválenie monitorovaciemu 

výboru. 

Po schválení návrhu zmeny OP KŽP a vydaní rozhodnutia zo strany RO bude RO oficiálne informovať Komisiu o rozhodnutí o zmene uvedených 

prvkov operačného programu, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie Komisie, a to do jedného mesiaca od dátumu prijatia tohto rozhodnutia 

o zmene. 

 

Východiská a zdôvodnenie návrhu: 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako RO pre OP KŽP vyhlásilo dňa 26. 05. 2017 výzvu s kódom OPKZP-PO1-SC111-

2017-23 zameranú na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom nákupu kompostérov. Na výzvu 

bolo spočiatku alokovaných 5 mil. €, následne a to na základe vysokého dopytu zo strany oprávnených žiadateľov, došlo k navýšeniu alokácie na 

20 mil. €. Výzva bola otvoreného typu a na koľko suma predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok presiahla už jeden krát navýšenú 
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alokáciu na výzvu, RO pre OP KŽP výzvu uzatvoril dňa 29. 09. 2017. Celkovo je v súčasnosti v konaní 277 žiadostí o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku v celkovej sume 36,71 mil. €, čo predstavuje prekročenie disponibilnej alokácie na výzvu o viac ako 80 %. 

 

Predchádzanie vzniku odpadov je na prvom stupni v rámci hierarchie odpadového hospodárstva, ktorá je definovaná v zákone č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov 

predstavuje účinný spôsob ako znížiť množstvo biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý je zneškodňovaný skládkovaním a tým prispieť k plneniu 

cieľov smernice 1999/31/ES o skládkach odpadu týkajúcich sa zníženia množstva skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych 

odpadov na 35 % z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995. 

 

V oblasti nakladania s komerčným, priemyselným alebo nebezpečným odpadom, teda v oblasti, ktorú môžeme zahrnúť do intervencie 019, boli 

k dnešnému dňu vyhlásené dve výzvy, ktoré sú zamerané predovšetkým na podporu podnikateľov. Prvá z nich, výzva s kódom OPKZP-PO1-

SC111-2016-15 (ďalej len „15. výzvy“), je zameraná na prípravu pre opätovné použite a recykláciu nebezpečných odpadov a druhá, výzva 

s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-16 (ďalej len „16. výzvy“) je zameraná na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných 

odpadov. Všetky projekty predkladané v rámci 15. výzvy prispievajú k čerpaniu alokácie oblasti intervencie 19, pričom v rámci 16. výzvy RO pre 

OP KŽP predpokladá, že čerpanie bude rozdelené na oblasť intervencie 19 a oblasť intervencie 17 v pomere 50:50. Na 15. výzvu, ktorá je 

otvoreného typu a ktorá bola vyhlásená 31. 10. 2016, je alokovaných 40 mil. € zo zdrojov EÚ. Na 16. výzvu, ktorá je tiež otvoreného typu a ktorá 

bola vyhlásená 31. 10. 2016, je alokovaných 100 mil. € zo zdrojov EÚ. Obe výzvy vykazujú kontrahovanie na úrovni 3,1 % resp. 1,5 % čo 

znamená, že je ešte stále dostatok finančných prostriedkov na podporu projektov podnikateľských subjektov v oblasti nakladania s komerčným, 

priemyselným alebo nebezpečným odpadom, a presun finančných prostriedkov, ktoré v súčasnosti nie sú alokované vo výzvach, z oblasti 019 do 

oblasti 017, tzn. na podporu projektov nakladania s domovým odpadom (vrátane opatrení na minimalizáciu, triedenie, recykláciu) výrazne 

neobmedzí možnosti ich podpory.    

 

Návrh presunu finančných prostriedkov medzi oblasťami intervencie 017 a 019 

RO pre OP KŽP navrhuje zvýšiť alokáciu v oblasti intervencie 017 - Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrení na minimalizáciu, 

triedenie, recykláciu) o 14 000 000 EUR presunom finančných prostriedkov z oblasti intervencie 019 - Nakladanie s komerčným, 

priemyselným, alebo nebezpečným odpadom. Presúvané budú voľné finančné prostriedky, ktoré v súčasnosti nie sú alokované vo výzvach, 

ktoré budú použité na podporu aktivít v oblasti predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných odpadov obstaraním kompostérov, ako aj na 

podporné aktivity v oblasti informovania verejnosti s cieľom predchádzania vzniku odpadov, zefektívňovania triedeného zberu a recyklácie 

komunálnych odpadov. 

 

Navrhovanou zmenou sa mení alokácia na oblasť intervencie 017 - Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrení na minimalizáciu, 

triedenie, recykláciu) z pôvodných 234 041 300 EUR na 248 041 300 EUR (t. j. zvyšuje sa o 14 000 000 EUR). Tieto finančné prostriedky, o 
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ktoré sa navyšuje alokácia na oblasť intervencie 017, sa presúvajú z oblasti intervencie 019 - Nakladanie s komerčným, priemyselným, alebo 

nebezpečným odpadom, ktorej suma sa z pôvodných 152 557 566 EUR mení na 138 557 566 EUR (t.j. znižuje sa  

o 14 000 000 EUR). 

 

Presunom finančných prostriedkov medzi oblasťami intervencie 017 a 019 nedochádza k zníženiu celkovej alokácie na oblasť odpadového 

hospodárstva v rámci OP KŽP. Kód oblasti intervencie 018 Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrení na mechanické biologické 

spracovanie, tepelné spracovanie, spaľovanie a skládkovanie) sa nemení. 

 

Časť OP KŽP dotknutá zmenou Navrhovaná zmena znenia Operačného programu Kvalita životného prostredia 

str. 76, kapitola 2.1.6 Kategórie 

intervencie, tabuľka 18 Oblasť 

intervencie 

Pôvodná tabuľka s relevanciou k príslušným kódom: 
Tabuľka 18 Oblasť intervencie 

Dimenzia 1 – Oblasť intervencie 

Fond Kohézny fond 

Kategória regiónu N/A 

Prioritná os Kód  Suma (v EUR) 

1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov 

prostredníctvom rozvoja environmentálnej 

infraštruktúry  

017 234 041 300    

018   16 283 900    

019 152 557 566   

 

Návrh zmeny s relevanciou k príslušným kódom:  
Tabuľka 18 Oblasť intervencie 

Dimenzia 1 – Oblasť intervencie 

Fond Kohézny fond 

Kategória regiónu N/A 

Prioritná os Kód  Suma (v EUR) 

1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov 

prostredníctvom rozvoja environmentálnej 

infraštruktúry  

017 248 041 300    

018   16 283 900    

019 138 557 566 
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Po schválení zmeny OP KŽP monitorovacím výborom budú zmeny zapracované do dokumentu – Operačný program Kvalita životného prostredia 

na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 6.0“. 

 


