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Oddiel II.  
Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2021 podľa § 4 ods. 1 
písm. e) zákona o Environmentálnom fonde 
 
Predkladanie žiadostí 
Termín na predloženie žiadostí je v priebehu celého kalendárneho roka 2021. 
Žiadateľ predkladá žiadosť cez: https://envirofond.egrant.sk/. 
Okrem vyššie uvedeného spôsobu žiadateľ predkladá žiadosť jedným 
z nasledovných spôsobov: 
a) doručenie 1 originálu žiadosti na adresu sídla Environmentálneho fondu osobne 

(rozhodujúcim dátumom je dátum doručenia žiadosti na adresu sídla 
Environmentálneho fondu počas úradných hodín).  
Adresa sídla Environmentálneho fondu:  
Environmentálny fond,  
Nevädzová 5,  
821 01 Bratislava; 

b) doručenie 1 originálu žiadosti do poštového priečinku Environmentálneho fondu 
(rozhodujúcim dátumom je dátum odovzdania žiadosti na poštovú prepravu 
najneskôr v posledný deň termínu.  
Adresa poštového priečinku Environmentálneho fondu:  
Environmentálny fond,  
P. O. BOX 14,  
827 14 Bratislava 212; 

c) doručenie žiadosti do elektronickej schránky Environmentálneho fondu 
v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-
Governmente) v znení neskorších predpisov. 

 
Počet predložených žiadostí - maximálny počet žiadostí predložených jedným 
žiadateľom v rámci Oddielu II. tohto II. rozšírenia špecifikácie (činnosti HV a HO) nie 
je stanovený. 
 
Žiadateľ predkladá originál formulára žiadosti. Povinné prílohy, ktoré sú súčasťou 
žiadosti, predkladá žiadateľ vo forme fotokópií dokumentov, ak nie je uvedené inak. 
 
Maximálna miera podpory formou dotácie (platí pre Oddiel II. tohto II. rozšírenia 
špecifikácie pre činnosti HV a HO) je 100 % oprávnených nákladov.  
 
Činnosť HO 
Podpora odstraňovania následkov havárie 
Podpora je podľa § 4 ods. 1 písm. e) zákona o Environmentálnom fonde určená 
na odstraňovanie následkov havárie v súlade s § 17 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov. Podporu 
nemožno poskytnúť, ak je známy pôvodca havárie. 
 
Oprávnený žiadateľ pre činnosť HO: 
1. orgán štátnej správy odpadového hospodárstva1. 

 

 
1 § 6 ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

zákona č. 276/2007 Z. z.  
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Podmienky poskytnutia dotácie: 
1. Poskytnutie dotácie na činnosť HO nie je štátnou ani minimálnou pomocou v zmysle 

zákona o štátnej pomoci, a teda vo vzťahu k tejto dotácii sa neuplatňujú pravidlá 
štátnej pomoci. 

2. Pri výbere dodávateľa je žiadateľ o dotáciu 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 (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“) , resp. s právnym predpisom, ktorý ho nahradí a vybrať dodávateľa 
otvoreným, transparentným a nediskriminačným výberovým konaním v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi. 
Pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác odporúčame využiť 
environmentálne charakteristiky pre zelené verejné obstarávanie všade tam, kde to 
bude vhodné. 

3. Maximálna výška dotácie na jednu žiadosť o poskytnutie dotácie sa nestanovuje. 
4. Maximálna miera podpory formou dotácie je 100 % z oprávnených priamych 

nákladov projektu. 
5. Na úhradu jednej a tej istej položky nákladov nie je možné použiť dotáciu a zároveň 

finančné prostriedky z iných obdobných schém a programov. 
6. Dotácia bude vyplatená na základe zmluvy o poskytnutí dotácie. 
7. Príjemca dotácie doloží všetky potrebné originály účtovných dokladov. 
8. Dotáciu nemožno poskytnúť, ak je známy pôvodca havárie2. V prípade, že sa zistí 

pôvodca havárie až po poskytnutí dotácie a použití prostriedkov Environmentálneho 
fondu žiadateľom, pôvodca havárie je povinný vrátiť Environmentálnemu fondu 
prostriedky vo výške dotácie poskytnutej žiadateľovi. 

 
Oprávnené náklady pre činnosť HO: 
1. oprávnené náklady, ako aj ich úhrada musia byť v súlade so slovenským právnym 

poriadkom a musia byť realizované v rozpočtovom roku 2021, pričom realizovaný 
projekt a/alebo jeho časť ani prostriedky nebudú použité pre účely realizácie 
akejkoľvek hospodárskej činnosti a ani nebudú poskytovať neoprávnenú výhodu 
žiadnemu subjektu, ktorý realizuje hospodársku činnosť, 

2. náklady na obstaranie prác a služieb v súvislosti odstránením následkov havárie 
v zmysle § 17 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

3. náklady súvisiace s realizáciou vyššie zadefinovanou činnosťou HO Podpora 
odstraňovania následkov havárie. 

 
Neoprávnené náklady pre činnosť HO: 
1. náklady na odstránenie následkov havárie, ak je známy pôvodca havárie. 
 
Žiadosť v súlade s § 9 ods. 2 zákona o Environmentálnom fonde pre činnosť HO 
obsahuje: 
1. označenie žiadateľa, 
2. opis havária s návrhom opatrení na odstránenie jej následkov, 
3. predbežné vyčíslenie škody a celkové náklady potrebné na realizáciu opatrení 

na odstránenie následkov havárie, 
4. výšku požadovanej podpory. 
 

 
2 § 4 ods. 7 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 
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Činnosť HV 
Podpora odstraňovania následkov mimoriadneho zhoršenia kvality vôd alebo 
mimoriadneho ohrozenia kvality vôd ohrozujúcich alebo poškodzujúcich životné 
prostredie 
Podpora je podľa § 4 ods. 1 písm. e) zákona o Environmentálnom fonde určená 
na odstraňovanie následkov mimoriadneho zhoršenia kvality vôd alebo mimoriadneho 
ohrozenia kvality vôd ohrozujúcich alebo poškodzujúcich životné prostredie v zmysle § 
41 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej 
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 
v znení neskorších predpisov. Podporu nemožno poskytnúť, ak je známy pôvodca 
havárie. 
 
Oprávnený žiadateľ pre činnosť HV: 
1. Slovenská inšpekcia životného prostredia3. 
 
Podmienky poskytnutia dotácie 
1. Poskytnutie dotácie na činnosť HV nie je štátnou ani minimálnou pomocou v zmysle 

zákona o štátnej pomoci, a teda vo vzťahu k tejto dotácii sa neuplatňujú pravidlá 
štátnej pomoci. 

2. Pri výbere dodávateľa je žiadateľ o dotáciu povinný postupovať v súlade s § 115 
zákona o verejnom obstarávaní (priame rokovacie konanie). 
Pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác odporúčame využiť 
environmentálne charakteristiky pre zelené verejné obstarávanie všade tam, kde to 
bude vhodné. 

3. Maximálna výška dotácie na jednu žiadosť o poskytnutie dotácie sa nestanovuje. 
4. Maximálna miera podpory formou dotácie je 100 % z oprávnených priamych 

nákladov projektu. 
5. Na úhradu jednej a tej istej položky nákladov nie je možné použiť dotáciu a zároveň 

finančné prostriedky z iných obdobných schém a programov. 
6. Dotácia bude vyplatená na základe zmluvy o poskytnutí dotácie. 
7. Príjemca dotácie doloží všetky potrebné originály účtovných dokladov. 
8. Dotáciu nemožno poskytnúť, aj je známy pôvodca havárie. V prípade, že sa zistí 

pôvodca havárie až po poskytnutí dotácie a použití prostriedkov Environmentálneho 
fondu žiadateľom, pôvodca havárie je povinný vrátiť Environmentálnemu fondu 
prostriedky vo výške dotácie poskytnutej. 
 

Oprávnené náklady pre činnosť HV: 
1. oprávnené náklady, ako aj ich úhrada musia byť v súlade so slovenským právnym 

poriadkom a musia byť realizované v rozpočtovom roku 2021, pričom realizovaný 
projekt a/alebo jeho časť ani prostriedky nebudú použité pre účely realizácie 
akejkoľvek hospodárskej činnosti a ani nebudú poskytovať neoprávnenú výhodu 
žiadnemu subjektu, ktorý realizuje hospodársku činnosť, 

2. náklady na obstaranie prác a služieb v súvislosti s odstraňovaním následkov 
mimoriadneho zhoršenia kvality vôd alebo mimoriadneho ohrozenia kvality vôd 
ohrozujúcich alebo poškodzujúcich životné prostredie v zmysle zákona č. 364/2004 
Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších 
predpisov, 

 
3 § 6 ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 276/2007 Z. z. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/
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3. náklady súvisiace s realizáciou vyššie zadefinovanej činnosti HV Podpora 
odstraňovania následkov mimoriadneho zhoršenia kvality vôd alebo mimoriadneho 
ohrozenia kvality vôd ohrozujúcich alebo poškodzujúcich životné prostredie. 

 
Neoprávnené náklady pre činnosť HV: 
1. náklady na obstaranie prác a služieb v súvislosti s odstránením následkov 

mimoriadneho zhoršenia kvality vôd alebo mimoriadneho ohrozenia kvality vôd 
ohrozujúcich alebo poškodzujúcich životné prostredie v prípadoch, kde je pôvodca 
znečistenia známy. 

 
Žiadosť v súlade s § 9 ods. 2 zákona o Environmentálnom fonde na činnosť HV 
obsahuje: 
1. označenie žiadateľa, 
2. opis havárie s návrhom opatrení na odstránenie jej následkov, 
3. predbežné vyčíslenie škody a celkové náklady potrebné na realizáciu opatrení 

na odstránenie následkov havárie, 
4. výšku požadovanej podpory. 
 

  

 


