Environmentálny fond
Martinská 49, 821 05 Bratislava
IČO: 30 796 491

Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok
2018 (Činnosť M1)
I. Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2018 podľa § 4 ods. 1 písm. a)
zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Environmentálnom fonde“)
M. Oblasť: BOJ PROTI POVODNIAM
Činnosť M1
Technické zabezpečenie
Podpora je určená na poskytnutie finančných prostriedkov na nákup pohotovostných vozíkov
s príslušenstvom, ktoré budú zabezpečovať systémovú technickú pomoc pre cieľových
príjemcov (obce a mestá). Pohotovostné vozíky s príslušenstvom predstavujú individuálnu
techniku, ktorá nie je súčasťou hasičskej techniky, bude cieľovými príjemcami (obcami
a mestami) využívaná pri opakovaných mimoriadne závažných environmentálnych situáciách
s dôrazom na situácie týkajúce sa odstránenia stavu počas povodne a po povodni na ochranu
verejného záujmu.
Oprávnený žiadateľ pre činnosť M1:
- Slovenská agentúra životného prostredia.
Oprávnené náklady pre činnosť M1:
- nákup pohotovostných vozíkov s príslušenstvom.
Neoprávnené náklady pre činnosť M1:
- daň z pridanej hodnoty - uvedené neplatí iba v prípade, ak príjemca dotácie
nie je platiteľom DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány
územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi
verejnej moci sa riadia § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov,
- náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením projektovej dokumentácie,
- náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. softvér, licencie, akty duševného
vlastníctva, patenty), náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa,
- náklady vynaložené a uhradené mimo oprávneného obdobia,
- úroky z úverov a pôžičiek,
- leasing,
- poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále,
- poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
- náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
- všetky osobné náklady (mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, odmeny, odmeny
na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru),
- prevádzkové náklady (materiál, energie, pohonné hmoty, poštovné, telekomunikačné
služby, internetové služby),
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- náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým
riadením,
- náklady na marketing,
- náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie,
- náklady na obstaranie už použitých resp. repasovaných strojov, prístrojov a zariadení,
- iné náklady nesúvisiace s projektom.
Podmienky poskytnutia podpory pre činnosť M1:
1. Oprávnené obdobie realizácie projektu žiadateľa je od dátumu zverejnenia tejto rozšírenej
špecifikácie činnosti M1 do 15.12.2018.
2. Zabezpečenie najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov na financovanie účelu dotácie.
3. Žiadateľ je oprávnený predložiť iba jednu žiadosť o podporu formou dotácie v rámci
Oblasti M: BOJ PROTI POVODNIAM .
4. Pri výbere dodávateľa/-ov pohotovostných vozíkov s príslušenstvom ako aj dodávok,
ktoré sú predmetom projektu je žiadateľ povinný postupovať v súlade so zákonom
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších
predpisov
a vybrať
dodávateľa/-ov
otvoreným,
transparentným
a nediskriminačným výberovým konaním v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
5. Príslušenstvo pohotovostných vozíkov je žiadateľ povinný zostaviť podľa podmienok
stanovených Environmentálnym fondom v príručke pre žiadateľov o poskytnutie podpory
formou dotácie pre činnosť M1. Environmentálny fond pri stanovení podmienok vychádza
z požiadaviek cieľových príjemcov (obcí a miest) riešiacich mimoriadne závažné
environmentálne situácie. Príslušenstvo pohotovostného vozíka môže byť žiadateľom
doplnené o ďalšie položky za účelom vytvorenia súvislých celkov technickej pomoci.
6. Na úhradu jednej a tej istej položky nákladov (výdavkov) nie je možné použiť podporu
formou dotácie a zároveň finančné prostriedky z iných obdobných podporných schém
a programov, mimo úhrady zodpovedajúcej povinnému spolufinancovaniu zo strany
žiadateľa.
7. Žiadateľ prostredníctvom ustanovených zmluvných podmienok zabezpečí, aby cieľoví
príjemcovia (obec/mesto) na účel, na ktorý mu bola poskytnutá dotácia z činnosti M1,
nebol oprávnený požadovať počas troch rokov prostriedky z Environmentálneho fondu
na účely § 4 ods. 1 písm. ad) prvého až štvrtého bodu zákona o Environmentálnom fonde.
8. Pohotovostný vozík s príslušenstvom zakúpený z dotácie v rámci tejto činnosti M1
bude využívaný na činnosti pri povodniach primárne na ochranu verejného záujmu.
9. Pohotovostný vozík s príslušenstvom zakúpený z dotácie v rámci tejto činnosti M1
nie je možné využívať na hospodársku činnosť (t. j. na komerčné účely). Žiadateľ
je oprávnený zmluvne stanoviť podmienky možnosti pre cieľového príjemcu (obec/mesto)
dať pohotovostný vozík s príslušenstvom do užívania obecnému/mestskému podniku
v 100% vlastníctve cieľového príjemcu (obce/mesta) výlučne na účel uvedený v bode č. 8.
10. Podpora bude vyplatená až po realizácií projektu. Žiadateľ doloží všetky potrebné doklady
o nákupe (originály účtovných dokladov) a o dodaní pohotovostného vozíka
s príslušenstvom dodávateľom žiadateľovi (obojstranne potvrdený doklad o odovzdaní
a prevzatí pohotovostného vozíka s príslušenstvom). Kópie dokladov o registrácii
pohotovostného vozíka s príslušenstvom (Osvedčenie o evidencii časť II1) na cieľového
príjemcu (obec/mesto) a kópie dokladov o poistení voči škode na cieľového príjemcu
(obec/mesto), ktoré odovzdá žiadateľ Environmentálnemu fondu do 30.04.2019.
11. Žiadateľ prostredníctvom ustanovených zmluvných podmienok zabezpečí udržateľnosť
projektu u cieľového príjemcu (obec/mesto) po dobu troch rokov odo dňa zaevidovania
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Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 169/2010 Z. z. o osvedčení
o evidencii časť I, osvedčení o evidencii časť II a technickom osvedčení vozidla
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pohotovostného vozíka s príslušenstvom. V čase udržateľnosti projektu nemôže cieľový
príjemca (obec/mesto) nadobudnutý pohotovostný vozík s príslušenstvom tretej osobe
prenajať, predať, požičať.
12. Monitorovanie projektu bude vykonávať každoročne žiadateľ po dobu troch rokov
a to prostredníctvom monitorovacej správy o udržateľnosti projektu, ktorú zašle
na Environmentálny fond. Žiadateľ monitorovaciu správu o udržateľnosti projektu
vypracuje na základe vyhlásení od cieľových príjemcov (obcí/miest) o stave
nadobudnutého pohotovostného vozíka s príslušenstvom.
Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre žiadateľa pre činnosť M1:
1. Súlad s prioritami a cieľmi štátnej environmentálnej politiky.
2. Uskutočniteľnosť projektu.
3. Pohotovostný vozík nie je možné využívať na hospodársku činnosť, v súlade
s podmienkami poskytnutia podpory.
Kritériá na poskytnutie technického vybavenia pre cieľového príjemcu (obec/mesto)
pre činnosť M1:
1. Environmentálna situácia v dotknutej oblasti – v priebehu predchádzajúcich 5 rokov
mal cieľový príjemca (obec/mesto) vo svojej územnej pôsobnosti (katastrálne územie
obce) opakovanú mimoriadnu závažnú environmentálnu situáciu s dôrazom na situácie
týkajúce sa odstránenia stavu počas povodne a po povodni s dôrazom na ochranu
verejného záujmu.
2. Cieľovým príjemcom sú najmä obce a mestá podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov s počtom obyvateľov do 2 000.
3. Cieľový príjemca ani jeho štatutárny orgán, nemôžu byť právoplatne odsúdení za niektorý
z nasledujúcich trestných činov:
- niektorý z trestných činov korupcie (§ 328 – 336 Trestného zákona2),
- trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti (§ 233 – 234 Trestného zákona),
- trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny (§ 296
Trestného
zákona),
- trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (§ 266 až 268
Trestného zákona).
4. Cieľový príjemca nesmie byť:
- dlžníkom na daniach,
- dlžníkom poistného na zdravotnom poistení v žiadnej zdravotnej poisťovni
poskytujúcej verejné zdravotné poistenie v Slovenskej republike,
- dlžníkom na sociálnom poistení,
- v nútenej správe.
Podrobnejšie kritériá a podmienky pre cieľového príjemcu (obec/mesto) určí žiadateľ
(Slovenská agentúra životného prostredia), nebudú však v rozpore s touto rozšírenou
špecifikáciou.
Predloženie žiadosti:
Termín na predloženie žiadosti je do 02.05.2018 (vrátane), pričom rozhodujúci je dátum
fyzického doručenia do podateľne Environmentálneho fondu, nie dátum odoslania
tejto žiadosti na poštovú prepravu.
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Zákon č. 300/ 2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
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Prílohy k žiadosti o podporu formou dotácie, ktoré sa vyžadujú k činnosti M1:
- v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o Environmentálnom fonde,
- v zmysle zoznamu príloh k žiadosti o podporu formou dotácie na rok 2018 na činnosť M1
uvedeného vo formulári žiadosti zverejnenom na webovom sídle Environmentálneho
fondu:
1. Relevantná štúdia opisujúca činnosť, na ktorú sa nevyžaduje stavebné povolenie,
2. Podrobná kalkulácia nákladov a ich špecifikácia,
3. Doklad preukazujúci splnenie povinností týkajúcich sa úhrady daní, nie starší
ako 3 mesiace,
4. Doklad preukazujúci splnenie povinností týkajúcich sa úhrady poistného, nie starší
ako 3 mesiace (zdravotné a sociálne poistenie),
5. Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO),
6. Rozhodnutie o zriadení príspevkovej organizácie a zriaďovacia listina príspevkovej
organizácie,
7. Doklad preukazujúci neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa osobitného
predpisu v predchádzajúcich 3 rokoch,
8. Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o podporu formou dotácie o splnení
podmienok poskytnutia podpory uvedených v „Rozšírenej špecifikácie činností
podpory formou dotácie pre rok 2018 (Činnosť M1)“.
Prílohy k žiadosti o podporu formou dotácie, ktoré sa nevyžadujú k činnosti M1:
- v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o Environmentálnom fonde:
1. Stavebné povolenie alebo iný doklad povoľujúci realizáciu činností, s vyznačením
právoplatnosti,
2. Sprievodná správa, Súhrnná technická správa, Súhrnný rozpočet, Situačný výkres,
ak ide o činnosť vyžadujúcu stavebné povolenie,
3. Stanoviská podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších
predpisov.
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