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Otvorená výzva

Termín uzavretia 
hodnotiaceho kola 1

Termín uzavretia 
hodnotiaceho kola 2

Termín uzavretia kola n

15.9.2021 31.10.2021

v intervale 3 mesiacov od 
termínu uzavretia 
predchádzajúceho 
hodnotiaceho kola

V prípade, ak termín uzavretia hodnotiaceho kola pripadne na deň pracovného
pokoja, považuje sa za termín uzavretia hodnotiaceho kola prvý nasledujúci
pracovný deň.

Predkladanie ŽoNFP cez ITMS2014+.
Predkladanie príloh cez ITMS2014+ alebo písomne (z dôvodu ak nie je technicky
možné prílohy nahrať do ITMS).
Pre doručenie ŽoNFP v čas je rozhodujúce jej predloženie cez e-schránku.

Alokácia: 11 600 000 EUR
Predpoklad: 96 000 000 EUR
+ spolufinancovanie zo ŠR
Vytvára sa zásobník projektov



Otvorená výzva

Žiadateľ 

Miera príspevku (intenzita) z OP KŽP v %
v rozdelení podľa zdrojov Miera spolufinancovania 

zo zdrojov prijímateľa %

Kohézny fond Štátny rozpočet

obec 85 10 5

združenia obcí 85 10 5

právnické osoby oprávnené na
podnikanie v oblasti verejných kanalizácií
(vodárenské spoločnosti)

85 5 10

vlastníci verejných kanalizácií 85 10 5

vlastníci verejných kanalizácií 85 5 10



Oprávnení žiadatelia

a) obec,
b) združenie obcí,
c) právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií

(ďalej len „vodárenské spoločnosti“),
d) vlastníci verejných kanalizácií

Členmi združenia obcí musia byť výlučne obce (zápis vlastníctvo územnej
samosprávy).

Vodárenské spoločnosti a vlastníci verejných kanalizácií musia byť v 100%-nom
vlastníctve subjektov verejného práva (obcí, samotnej vodárenskej spoločnosti
alebo združení obcí).

Žiadateľ – vlastník verejnej kanalizácie – musí preukázať, že je výlučným
vlastníkom stokovej siete alebo ČOV.

Vlastníctvo infraštruktúry nemusí priamo súvisieť s miestom realizácie projektu.



Oprávnení žiadatelia

Oprávnený 

žiadateľ

Spôsob preukázania/overenia PPP

Právna forma vlastníctvo subjektu vlastníctvo infraštruktúry

Obec
Formulár ŽoNFP - tabuľka č. 

1 Identifikácia žiadateľa
--- ---

Združenie obcí
Príloha č. 1 ŽoNFP Dokument 

potvrdzujúci právnu 

subjektivitu

Príloha č. 1 ŽoNFP 

Dokument potvrdzujúci 

právnu subjektivitu

---

Vodárenská 

spoločnosť

RPO, resp. oversi.sk - zápis 

podnikateľskej činnosti

Formulár ŽoNFP, tabuľka č. 

7.1 Popis východiskovej 

situácie

---

Vlastník verejnej 

kanalizácie
RPO, resp. oversi.sk

Formulár ŽoNFP, tabuľka č. 

7.1 Popis východiskovej 

situácie

Formulár ŽoNFP, tabuľka č. 7.1 Popis 

východiskovej situácie - identifikácia LV

Formulár ŽoNFP, tabuľka č. 15 - ČV o 

vlastníctve stokovej siete

Overenie PPP na základe:



Oprávnenosť aktivít
Oprávnené aglomerácie:

• aglomerácie nad 2000 EO – zoznam tvorí prílohu č. 7 výzvy
• aglomerácie do 2000 EO – zoznam tvorí prílohu č. 8 výzvy

V záväznom zozname oprávnených aglomerácií sú uvedené aj aglomerácie, ktoré
sú/boli oprávnené na podporu z OP KŽP v rámci 1. výzvy na predkladanie žiadostí
o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2015. Tieto aglomerácie sú oprávnené na
poskytnutie príspevku v rámci tejto výzvy len za podmienky, že došlo k ukončeniu
zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a prijímateľom v súvislosti s daným
projektom a to bez čerpania NFP (uvedené zahŕňa aj prípady, kedy bolo NFP čerpané
avšak došlo k jeho vráteniu po ukončení zmluvného vzťahu).

Aglomerácie, ktoré boli predmetom projektu zrealizovaného z finančných
prostriedkov Operačného programu Životné prostredie nie sú na poskytnutie
príspevku oprávnené.



Oprávnenosť aktivít
Oprávnené aktivity:

• stoková sieť (výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity),
• čistiareň odpadových vôd (výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity),
• verejný vodovod – výstavba a rozšírenie, ak je budovaný v jednej ryhe spolu s 

kanalizáciou

Rozdielny prístup pre aglomerácie do 2000 EO.
Aglomerácie do 2000 EO nemajú oprávnenú aktivitu stoková sieť a verejný vodovod.
Oprávnená je len výstavba čistiarní odpadových vôd a to len v prípade, ak už je
vybudovaná stoková sieť min. na 80% celej predmetnej aglomerácie.

Účelom je vyriešiť odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd z celej
aglomerácie v súlade s požiadavkami smernice 91/271/EHS a realizáciou projektu
musí dôjsť k zlepšeniu čistenia komunálnych odpadových vôd a/alebo zvýšeniu
napojenia nových producentov.



Oprávnenosť aktivít

Požiadavky smernice 91/271/EHS:

Po zrealizovaní projektu bude v aglomerácii zabezpečené pripojenie na verejnú
kanalizáciu 85% a viac existujúcich producentov odpadových vôd a zároveň čistiareň
odpadových vôd, do ktorej budú odpadové vody zo stokovej siete zaústené, bude po
realizácii projektu v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a nariadením vlády SR č.
269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Hodnota 85% môže byť znížená až na 80% v prípadoch, keď napojenosť nad 85% je
vzhľadom na zložitosť technického riešenia a jeho finančnú náročnosť, pri zohľadnení
miestnych podmienok ekonomicky neefektívna.



Oprávnenosť aktivít

Do kapacity stokovej siete je možné započítať aj budúce stavby bytovej výstavby,
služieb, priemyslu a pod., ak ich realizácia, t.j. výstavba bola reálne začatá.

Ďalšie podmienky týkajúce sa technicko-environmentálnych požiadaviek realizácie
projektu sú súčasťou podmienok splnenia hodnotiacich kritérií.

Zároveň riešená časť nesmie byť vzdialená viac ako 500 metrov od súvisle zastavaného
územia aglomerácie, ktorej riešenie je predmetom projektu.



Oprávnenosť aktivít
Výstup projektumusí byť kvantifikovaný prostredníctvom cieľových hodnôtMU.
Kanál, ČOV

Kód
Názov 

ukazovateľa
Merná 

jednotka
Čas 

plnenia
Príznak 
rizika

Relevantnosť ukazovateľa

P0041
Dĺžka novovybudovaných 
kanalizačných sietí (bez kanal. 
prípojok)

km K
bez 
príznaku

Áno, v prípade hlavnej aktivity 
projektu „Stoková sieť“

P0598
Počet zrekonštruovaných alebo
novovybudovaných ČOV

počet K
bez 
príznaku

Áno, v prípade hlavnej aktivity 
projektu „Čistiareň 
odpadových vôd“

P0714
Zvýšený počet obyvateľov so 
zlepšeným čistením komunálnych 
odpadových vôd

EO
K

U
s príznakom Áno, za každých okolností*

*V prípade projektov kombinujúcich hlavnú aktivitu projektu „Stoková sieť“ s hlavnou aktivitou projektu 

„Čistiareň odpadových vôd“ platí, že rovnakého producenta odpadových vôd (EO) je v rámci cieľovej 

hodnoty ukazovateľa P0714 len raz. Ukazovateľ sa priradí k aktivite „Čistiareň odpadových vôd“.
Inak sa P0714 priraďuje k príslušnej hlavnej aktivity.



Oprávnenosť aktivít

Kód
Názov 

ukazovateľa
Merná 

jednotka
Čas 

plnenia
Príznak 
rizika

Povinný ukazovateľ

P0042
Dĺžka novovybudovaných 
rozvodov pitnej vody (bez 
vodovod. prípojok)

km K
bez 
príznaku

Áno, v prípade hlavnej aktivity 
projektu „Verejný vodovod“

P0712
Zvýšený počet obyvateľov so 
zlepšenou dodávkou pitnej 
vody

osoby
K

U

s 
príznakom

Áno, v prípade hlavnej aktivity 
projektu „Verejný vodovod“



Oprávnenosť aktivít

Overenie PPP na základe:
• informácie v rámci formuláru ŽoNFP, časť:

• 7 Popis projektu (východisková situácia, popis realizácie, stav po ukončení projektu), 
• 10 Aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele,
• 15 Čestné vyhlásenie:

• relevantnosť údajov majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o 
objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 
(http://www.zbervak.vuvh.sk),

• stavby bytovej výstavby, služieb, priemyslu a pod., pre ktoré je verejná 
kanalizácia, ktorá je predmetom projektu kapacitne navrhovaná, už boli reálne 
zahájené, t.j. už začala ich výstavba,

• Príloha č. 5 ŽoNFP – Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov (čo sa buduje),
• Príloha č. 6 ŽoNFP – Technické a environmentálne ukazovatele (prepojenie aj na hodnotu 

merateľných ukazovateľov)

Oprávnené sú len aglomerácie uvedená v prílohách č. 7 a 8 výzvy.
Predpoklad dosiahnutia súladu so smernicou 91/271/EHS

http://www.zbervak.vuvh.sk/


Oprávnenosť aktivít

Príloha č. 6 ŽoNFP – Technické a environmentálne ukazovatele (prepojenie
aj na hodnotu merateľných ukazovateľov)

- zodpovedajú príslušnému špecifickému cieľu a aktivite;

- v prípade, ak je predmetom realizácie projektu viacero aglomerácií, údaje sa
uvádzajú pre každú aglomeráciu zvlášť;

- príloha sa vypĺňa sa v súlade s inštrukciami uvedenými vo vzore predmetnej
prílohy;

- v prípade projektov kombinujúcich hlavnú aktivitu projektu „Stoková sieť“
s hlavnou aktivitou projektu „Čistiareň odpadových vôd“ je potrebné predísť k
duplicitnému započítaniu toho istého EO;



Oprávnenosť aktivít

Príloha č. 6 ŽoNFP – Technické a environmentálne ukazovatele (prepojenie aj na hodnotu 
merateľných ukazovateľov)



Oprávnenosť miesta realizácie projektu
Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území.

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

To znamená, že aktivity môžu byť realizované aj mimo územia oprávnenej
aglomerácie, ak súvisia s riešením danej aglomerácie (napr. intenzifikácia ČOV
nachádzajúcej sa mimo oprávnenej aglomerácie).

Overenie PPP na základe:
Formulár ŽoNFP, tabuľka 6 Miesto realizácie projektu.



Výber projektov

Hodnotiace kritériá sú aplikované odbornými hodnotiteľmi v procese odborného
hodnotenia ŽoNFP a slúžia na posúdenie kvalitatívnej úrovne projektu predloženého
prostredníctvom ŽoNFP.
Spôsob hodnotenia jednotlivých kritérií je podrobne uvedený v prílohe č. 2 výzvy -
Príručka pre žiadateľa.
Výberové kritériá sú aplikované len v prípadoch, keď z disponibilnej alokácie určenej na
výzvu nie je možné podporiť všetky ŽoNFP, ktoré splnili kritériá odborného hodnotenia v
príslušnom hodnotiacom kole. Na základe výberových kritérií RO vyberá ŽoNFP, ktoré sú
najvhodnejšie z pohľadu napĺňania stratégie OP.

Value for money (hodnota za peniaze)
Miera príspevku projektu k príslušnému špecifickému cieľu OP KŽP.

𝐩𝐫í𝐬𝐩𝐞𝐯𝐨𝐤 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐤𝐭𝐮 =
celkové oprávnené výdavky hlavnej aktivity projektu bez DPH

cieľ𝑜𝑣á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑢𝑘𝑎𝑧𝑜𝑣𝑎𝑡𝑒ľ𝑎 𝑃0714

Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd

V prípade projektu, predmetom ktorého je kombinácia stokovej siete a ČOV sa hodnota príspevku
projektu k príslušnému špecifickému cieľu OP KŽP vypočítava iba pre aktivitu ČOV.



Výber projektov

Value for money v odbornom hodnotení (kritérium 1.2.)

Predmet 
projektu Úroveň Limitné hodnoty

(EUR/EO)
Počet bodov v odbornom 

hodnotení za kritérium 1.2

Stoková 
sieť

nízka viac ako 4 500 5
stredná 3 850 - 4 500 10

vysoká menej ako 3 850 15

ČOV
nízka viac ako 950 5

stredná 740 - 950 10
vysoká menej ako 740 15

Overenie PPP na základe:
• Informácií uvedených vo formulári ŽoNFP,
• Príloha č. 5 ŽoNFP – Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov
• Príloha č. 6 ŽoNFP – Technické a environmentálne ukazovatele
• Príloha č. 7 ŽoNFP – Finančná analýza projektu
• Príloha č. 8 ŽoNFP – Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa
• Príloha č. 9 ŽoNFP – Povolenie na realizáciu projektu, vrátane projektovej dokumentácie



Výber projektov
Overenie PPP na základe:
• Príloha č. 8 ŽoNFP – Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa



Výber projektov

Value for money pri aplikácií výberových kritérií

1. Kategorizovať ŽoNFP do skupín (podľa priorít):
• projekty na podporu aglomerácií nad 10 000 EO;
• projekty na podporu aglomerácií od 2 000 EO do 10 000 EO;
• projekty na podporu aglomerácií do 2 000 EO, ak je vybudovaná stoková sieť na min.

80 % celej aglomerácie.

2. Zoradiť ŽoNFP v skupinách na základe hodnoty Value for money vzostupne

3. Rozlišovacie kritérium (ak je to potrebné):
• výsledný počet bodov dosiahnutý v odbornom hodnotení,
• skoršie predloženie ŽoNFP

Aplikáciou výberových (a prípadne rozlišovacích) kritérií je určené výsledné poradie ŽoNFP
v skupinách, podľa ktorého sú ŽoNFP schvaľované. Najskôr sú schvaľované ŽoNFP v prvej
skupine, potom druhej skupine a nakoniec v tretej skupine.



Verejné obstarávanie

Žiadateľ je povinný mať najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP (v
rámci administratívneho overovania ŽoNFP) VO minimálne v stave vyhlásené, a to na
všetky zákazky hlavných aktivít projektu s výnimkou:

• podlimitných zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb bežne 
dostupných na trhu, ktoré bude realizovať prostredníctvom elektronického 
trhoviska,

• zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona o VO,
• zákaziek, ktoré podliehajú niektorej z výnimiek uvedených v § 1 ods. 2 až 14 zákona 

o VO.

PPP sa overuje na základe údajov uvedených vo formulári ŽoNFP, tabuľka č. 12
Verejné obstarávanie.

VO nie je kontrolované v rámci konania ani pred podpisom zmluvy o NFP. Kontrola bude
vykonaná po podpise zmluvy o NFP.



Oprávnené výdavky

• stavebné práce (nové stavby, rekonštrukcia, modernizácia, prístavby, stavebné úpravy,
demolácia, spätná úprava cestnej komunikácie, zriadenie staveniska)

• nákup stavieb (max. do 10% COV projektu),
• prípravná a projektová dokumentácia,
• stavebný dozor (percentuálny limit v závislosti od výšky COV na stavebné práce),
• odborný autorský dohľad (percentuálny limit v závislosti od výšky COV na stavebné

práce 0,50% až 0,90%),
• nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia,
• nákup pozemkov (max. do 10/15% COV projektu),
• rezerva na nepredvídané výdavky (max. do 2,5% zo stavebných výdavkov),
• nepriame výdavky (veľkoplošný pútač, stála tabuľa, publikovanie článkov o projekte,

externé riadenie projektu, interné riadenie projektu) do výšky finančných limitov.

Maximálny percentuálny limit na nákup všetkých nehnuteľností je 10/15% z COV.

https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2020/11/Prirucka-k-OV_DOP_OP-
KZP_v2.6.pdf

https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2020/11/Prirucka-k-OV_DOP_OP-KZP_v2.6.pdf


Oprávnené výdavky

Príklady neoprávnených výdavkov:

• výstavba/rekonštrukcia/rozšírenie kanalizačných prípojok a vodovodných prípojok;
• výstavba alebo rozšírenie verejného vodovodu bez súbežnej realizácie stokovej siete

v jednej ryhe;
• výstavba alebo obnova dažďovej kanalizácie (uvedené nebráni paralelným stavebným

prácam na iných inžinierskych sieťach, pokiaľ sa výdavky na tieto ostatné siete
jednoznačne oddelia);

• rekonštrukcia existujúcej stokovej siete a/alebo ČOV (okrem prípadov, kedy dochádza k
zvýšeniu kapacity stokovej siete a/alebo zvýšeniu kapacity a intenzifikácii ČOV);

• pravidelné obnovovacie investície zamerané na modernizáciu existujúcej a funkčnej
infraštruktúry/technológie (stoková sieť a/alebo ČOV a/alebo verejný vodovod);

• technický dozor;
• vypracovanie stavebného zámeru verejnej práce;
• ďalšie výdavky uvedené v prílohe č. 4 výzvy ako aj v Príručke k oprávnenosti výdavkov 

pre dopytovo orientované projekty, verzia 2.6



Oprávnené výdavky
DPH – spravidla neoprávnený výdavok.

DPH je oprávneným výdavkom v prípade, ak žiadateľ/prijímateľ nie je zdaniteľnou osobou 
podľa § 3 ods. 4 zákona o DPH (t. j. nemá nárok na odpočet DPH) a zároveň:

1. zabezpečuje prevádzku infraštruktúry ako regulovaný subjekt vo vlastnej réžii,
pričom na vodné/stočné neúčtuje konečnému spotrebiteľovi DPH alebo

2. zabezpečuje prevádzku infraštruktúry prostredníctvom tretej osoby, ktorá je
regulovaným subjektom, pričom tretia osoba na vodné/stočné neúčtuje konečnému
spotrebiteľovi DPH.

DPH nie je oprávnená, ak nie sú splnené všetky vyššie uvedené podmienky, a to ani
v prípadoch, kedy samotný žiadateľ/prijímateľ nemá nárok na odpočet DPH.

Nenárokovateľnosť DPH na odpočte je len jedným, nie však jediným kritériom
oprávnenosti DPH.

Usporiadanie finančných vzťahov medzi žiadateľom/prijímateľom a prevádzkovateľom
sú v kontexte oprávnenosti DPH irelevantné.



Oprávnené výdavky

Postavenie daňového subjektu

(zdaniteľná/nezdaniteľná osoba) DPH na vodné/stočné

(účtovaná/neúčtovaná)

DPH oprávnená

(áno/nie)

Žiadateľ/prijímateľ Tretia osoba

zdaniteľná osoba irelevantné irelevantné nie

nezdaniteľná osoba neexistuje neúčtovaná áno

nezdaniteľná osoba nezdaniteľná osoba neúčtovaná áno

nezdaniteľná osoba zdaniteľná osoba účtovaná nie



Oprávnené výdavky

Predmet projektu
Referenčná hodnota benchmarku

(v sume bez DPH)

Gravitačná stoková sieť (do DN 400 mm) 505 000 EUR/km

Gravitačná stoková sieť (do DN 400) + vodovod 570 000 EUR/km

Tlaková stoková sieť 300 000 EUR/km

Tlaková stoková sieť + vodovod 365 000 EUR/km

Prekročenie je prípustné jedine z dôvodov tzv. zvýšenej investičnej náročnosti (technické
dôvody). Cenová hladina sa ako odôvodnenie nepripúšťa.

Benchmarky môžu byť upravené RO v závislosti od vývoja cien.
Benchmark je stanovený bez výdavkov na rezervu, stavebný dozor a DPH



Oprávnené výdavky

Overenie PPP na základe:

• Formulár ŽoNFP:
• tabuľka 7 Popis projektu,
• tabuľka 9 Harmonogram realizácie aktivít projektu,
• tabuľka 11 Rozpočet projektu,
• tabuľka 15 Čestné vyhlásenie,

• Príloha č. 9 ŽoNFP – Povolenia na realizáciu projektu, vrátane projektovej
dokumentácie

• Príloha č. 5 ŽoNFP – Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov



Oprávnené výdavky

Príloha č. 5 ŽoNFP – Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov
• Rozpočet projektu a spôsob stanovenia výšky výdavkov (pomocné nástroje

overenia hospodárnosti výdavkov), status DPH, aplikácia MFM,
• Výpočet benchmarku (automaticky) a definovanie ZIN faktorov (ak relevantné),
• Výpočet hodnoty Value for Money (automaticky)



Projekt generujúci príjem

Projekty oprávnené na spolufinancovanie v rámci tejto výzvy sú projektmi, ktoré
vytvárajú príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia.

Každý projekt je povinný zohľadniť čisté príjmy generované projektom:

• aplikovaním 25%-nej paušálnej sadzby,
• výpočtom ex-ante (a počas trvania zmluvy o NFP aj rekalkuláciou

ex-post) finančnej analýzy v ktorej zohľadní čisté príjmy počas referenčného
obdobia tzv. prírastkovou metódou.

Overenie PPP na základe:
Príloha č. 7 ŽoNFP – Finančná analýza projektu



Projekt generujúci príjem

Príloha č. 7 ŽoNFP – Finančná analýza projektu
• prírastková metóda,
• konsolidovaná finančná analýza (prevádzkovateľom je tretia osoba),
• DPH ako súčasť CASH-FLOW,



Projekt generujúci príjem

Prevádzkovateľ – tretia osoba
Podmienky prevádzkovania infraštruktúry (príloha č. 6 výzvy).



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

Žiadateľ musí mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy ku všetkým veciam
(hnuteľným a nehnuteľným), na ktorých dochádza k realizácii projektu.

Veci (hnuteľné a nehnuteľné), ktoré majú byť zhodnotené z NFP, musia byť vo výlučnom
vlastníctve žiadateľa.

K veciam, ktoré žiadateľ ešte len nadobudne do svojho výlučného vlastníctva v rámci
realizácie projektu, preukáže žiadateľ vlastnícky vzťah najneskôr v čase schválenia prvej
žiadosti o platbu obsahujúcej príslušný výdavok súvisiaci s nadobudnutím veci.

Na nehnuteľných a hnuteľných veciach, ktoré majú byť nadobudnuté do výlučného
vlastníctva žiadateľa v rámci realizácie projektu, nesmie v čase schválenia prvej žiadosti
o platbu obsahujúcej príslušný výdavok viaznuť záložné právo tretej osoby.

Veci nadobudnuté a/alebo zhodnotené z NFP musia v zmysle zmluvy o NFP zostať
vo výlučnom vlastníctve prijímateľa aj počas obdobia udržateľnosti projektu, t. j. 5 rokov
po ukončení realizácie aktivít projektu.



Podmienka, že žiadateľ má vysporiadané majetkovo-právne 
vzťahy a povolenia na realizáciu 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), resp. iným
povolením / vyjadrením v súlade s platnou právnou úpravou (napr. platné
oznámenie k ohláseniu drobnej stavby), vrátane príslušnej projektovej
dokumentácie (ak relevantné).



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

Overenie PPP na základe:

• Formulár ŽoNFP, tabuľka č. 6 Miesto realizácie projektu – identifikácia
zhodnocovanej nehnuteľnosti (identifikácia LV),

• Formulár ŽoNFP, tabuľka 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa (k zhodnocovaniu
hnuteľných vecí a k tomu, že PD predložená ako súčasť prílohy č. 9 bola tou,
ktorá bola overená v rámci príslušného povoľovacieho konania),

• Prílohy č. 9 ŽoNFP Povolenie na realizáciu projektu, vrátane projektovej
dokumentácie.



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

Príloha č. 9 ŽoNFP Povolenie na realizáciu projektu, vrátane projektovej dokumentácie:
• stavebné povolenie (právoplatné),

• v prípade realizácie drobnej stavby:
• oznámenie stavebného úradu k ohláseniu uskutočnenia stavieb,

stavebných úprav a udržiavacích prác podľa § 55 ods. 2 stavebného zákona
• ohlásenie drobnej stavby/ stavebnej úpravy/udržiavacích prác stavebnému

úradu

• projektová dokumentácia (posúdená v povoľovacom konaní) + hydrotechnický
výpočet. Súčasťou projektovej dokumentácie na realizáciu stavby musí byť
rozpočet stavby podľa výkazu výmer.



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

V prípade, ak:

• boli k povoleniu na realizáciu projektu vydané rozhodnutia, ktoré menia
pôvodné povoľujúce rozhodnutie, je potrebné predložiť všetky takéto
rozhodnutia, ktoré boli vydané vo vzťahu k navrhovanej stavbe,

• lehota platnosti stavebného povolenia ku dňu predloženia/doplnenia/konania o
ŽoNFP uplynula, bude žiadateľ povinný preukázať, že stavebné povolenie
nestratilo platnosť:

• právoplatným rozhodnutie o predĺžení platnosti,
• oznámením príslušnému stavebnému úradu, že začala stavba

Ak oprávnenou aktivitou plánovanej výzvy bude aj výstavba, ktorá v čase
predloženia ŽoNFP bola reálne zahájená, žiadateľ túto skutočnosť preukáže napr.
oznámením o začatí stavby zaslaným príslušnému stavebnému úradu.



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

Povolenie na realizáciu projektu (t. j. navrhovanej činnosti) musí zároveň
zohľadňovať závery uvedené v záverečnom stanovisku z posudzovania vplyvov na
životné prostredie (ak projekt podlieha povinnému hodnoteniu alebo ak
z rozhodnutia zo zisťovacieho konania vyplynulo, že sa navrhovaná činnosť bude
ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov), uvedené platí rovnako aj
v prípade zmien v povolení na realizáciu projektu.



Posudzovanie vplyvov na ŽP - EIA

Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP musí byť z hľadiska navrhovanej činnosti v súlade s

požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní

vplyvov.

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 rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní alebo v záverečnom stanovisku

z posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie (ak z rozhodnutia vydaného

v zisťovacom konaní vyplynulo, že sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude posudzovať podľa

zákona o posudzovaní vplyvov, alebo ak navrhovaná činnosť alebo jej zmena boli predmetom

posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov) musia byť ďalej

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).



Posudzovanie vplyvov na ŽP - EIA

Overenie PPP na základe:

Prílohy č. 10 ŽoNFP Dokumenty preukazujúce oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek
v oblasti posudzovania vplyvov na ŽP (možnosť nahradiť predloženie príloh odkazom na
www.enviroportal.sk vo formulári ŽoNFP, tabuľka č. 7.1

http://www.enviroportal.sk/


Prehľad všetkých PPP

Názov PPP Názov prílohy/Názov dokumentu

1. Právna forma
Príloha č. 1 ŽoNFP – Dokument potvrdzujúci právnu subjektivitu žiadateľa

Príloha č. 1 ŽoNFP – Plnomocenstvo (ak relevantné)

2. Podmienka, že žiadateľ nie je evidovaný v Systéme včasného 

odhaľovania rizika a vylúčenia ako vylúčená osoba alebo subjekt

Bez osobitnej prílohy, Formulár ŽoNFP - ČV

Systém EDES https://ec.europa.eu/budget/edes/index_en.cfm.

3. Podmienka, že štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho 

orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať 

žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný 

čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov 

Európskej únie, 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

Príloha č. 4 ŽoNFP – Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov, resp. 

Výpis z registra trestov

Integrácia ITMS2014+ pre štatutárnych zástupcov (príznak v subjektoch ITMS)

4. Podmienka, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné 

konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo v 

reštrukturalizácii

Bez osobitnej prílohy, Formulár ŽoNFP - ČV

Integrácia ITMS2014+

5. Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči 

žiadateľovi

Bez osobitnej prílohy, Formulár ŽoNFP – ČV

Centrálny register exekúcií www.cre.sk

6. Podmienka, že žiadateľ, nemá právoplatným rozsudkom 

uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu 

prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie 

alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa 

osobitného predpisu

Bez osobitnej prílohy, Formulár ŽoNFP – ČV

webovom sídle Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky 

https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob

7. Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach  

Príloha č. 2 ŽoNFP – Test podniku v ťažkostiach 

Príloha č. 2 ŽoNFP – Účtovná závierka za referenčné účtovné obdobie (ak nie je 

zverejnená vo verejnej časti registra účtovných závierok)

https://ec.europa.eu/budget/edes/index_en.cfm
http://www.cre.sk/
https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob


Posudzovanie vplyvov na ŽP - EIA

Názov PPP Názov prílohy/Názov dokumentu

8. Podmienka, že žiadateľ má schválený program rozvoja obce 

a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade 

s ustanovením § 8 ods. 6 / §8a ods. 4 zákona o podpore 

regionálneho rozvoja

Formulár ŽoNFP, tabuľka 7.1 

Príloha č. 3 ŽoNFP – Uznesenie (výpis z uznesenia) o schválení programu 

rozvoja a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, ak nebola nahradené 

odkazom na zverejnené dokumenty

9. Podmienka oprávnenosti aktivít projektu
Príloha č. 5 ŽoNFP – Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov

Príloha č. 6 ŽoNFP – Technické a environmentálne ukazovatele

10. Podmienka, že žiadateľ neukončil fyzickú realizáciu všetkých 

hlavných aktivít projektu pred predložením ŽoNFP
Bez osobitnej prílohy

11. Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území Bez osobitnej prílohy

12. Podmienky splnenia kritérií pre výber projektov

Príloha č. 5 ŽoNFP – Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov

Príloha č. 6 ŽoNFP – Technické a environmentálne ukazovatele

Príloha č. 7 ŽoNFP – Finančná analýza projektu

Príloha č. 8 ŽoNFP – Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa

Príloha č. 9 ŽoNFP – Povolenie na realizáciu projektu, vrátane projektovej 

dokumentácie

13. Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém 

štátnej pomoci/pomoci de minimis
Bez osobitnej prílohy

14. Podmienka neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania 

štátneho príslušníka tretej krajiny
Bez osobitnej prílohy

15. Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu Bez osobitnej prílohy

16. Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené

Príloha č. 5 ŽoNFP – Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov

Príloha č. 9 ŽoNFP – Povolenie na realizáciu projektu, vrátane projektovej 

dokumentácie

17. Podmienka oprávnenosti výdavkov pre projekty generujúce 

príjem
Príloha č. 7 ŽoNFP – Finančná analýza projektu



Posudzovanie vplyvov na ŽP - EIA

Názov PPP Názov prílohy/Názov dokumentu

18. Podmienka, že žiadateľ má vysporiadané majetkovo-právne 

vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu.

Príloha č. 9 ŽoNFP – Povolenie na realizáciu projektu, vrátane projektovej 

dokumentácie

19. Podmienka oprávnenosti z hľadiska plnenia požiadaviek v 

oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Príloha č. 10 ŽoNFP – Dokumenty preukazujúce oprávnenosť z hľadiska 

plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na ŽP

20. Oprávnenosť z hľadiska súladu s horizontálnymi princípmi Bez osobitnej prílohy

21. Podmienka zákazu opätovného predloženia ŽoNFP s rovnakým 

predmetom projektu
Bez osobitnej prílohy



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ

Sekcia environmentálnych programov a projektov MŽP SR

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia


