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Environmentálny fond 

Martinská 49,  821 05  Bratislava 

IČO: 30 796 491    

 
 

 

Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie 

pre rok 2017 (Činnosť H2) 
 

 

II. Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2017 podľa § 4, ods. 1. písm. d) 

zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“)  

 

Podpora riešenia odstraňovania environmentálnych záťaží 

H. Oblasť: ENVIRONMENTÁLNE ZÁŤAŽE 

 

Činnosť H2  

Vypracovanie návrhov Plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže 

Podpora je určená na vypracovanie návrhov Plánov prác na odstránenie environmentálnej 

záťaže (ďalej len „plán práce“)  podľa § 5 ods. 7 a 8 zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých 

opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon o environmentálnych záťažiach“), v súlade s § 8 ods. 4 zákona 

o environmentálnych záťažiach.  
 

Oprávnený žiadateľ pre činnosť H2: 

- Slovenská agentúra životného prostredia.  

 

Oprávnené náklady pre činnosť H2: 

- náklady súvisiace s realizáciou vyššie zadefinovanej činnosti H2. 

 

Neoprávnené náklady pre činnosť H2: 

- daň z pridanej hodnoty – uvedené neplatí iba v prípade, že 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 procesom výberu dodávateľa, 

- náklady vynaložené a uhradené mimo rozpočtového obdobia roka 2017, 

- 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 na obstaranie pozemkov, nehnuteľností, 

- náklady na výstavbu nových priestorov, 

- náklady na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, s výnimkou 

zariadení s vopred zadefinovanou dráhou pohybu, 

- náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku, 

- všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce), 
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- prevádzkové náklady (materiál, energie, pohonné hmoty, poštovné, telekomunikačné 

služby, internetové služby), 

- 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. 

 

 

Kritéria na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť H2: 

1. Environmentálna situácia v dotknutej oblasti. 

2. Súlad s prioritami a cieľmi štátnej environmentálnej politiky. 

3. Súlad so Štátnym programom sanácie environmentálnych záťaží. 

4. Súlad s Vodným plánom Slovenska. 

 

Predkladanie žiadostí: 

- termín na predloženie žiadosti je do 28.04.2017 (vrátane), pričom rozhodujúci je dátum 

fyzického doručenia do podateľne Environmentálneho fondu, nie dátumu odoslania tejto 

žiadosti na poštovú prepravu. 

- žiadateľ predkladá žiadosť v písomnej forme. 

 

Doklady k žiadosti o podporu formou dotácie: 

- v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- v zmysle zoznamu Prílohy k žiadosti o podporu formou dotácie na rok 2017 na činnosť H2 

uvedeného vo formulári žiadosti zverejnenom na webovom sídle Environmentálneho 

fondu: 

1. Stavebné povolenie s vyznačením právoplatnosti resp. iný doklad povoľujúci realizáciu 

činností vydaný príslušným stavebným úradom v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov - ak je relevantné, 

2. Vybrané časti projektovej dokumentácie overené v stavebnom konaní 

(Sprievodná/Súhrnná technická/Technická správa, situačný výkres) – ak je relevantné,  

3. Relevantná štúdia opisujúca činnosť, na ktorú sa nevyžaduje stavebné povolenie, 

4. Podrobná kalkulácia nákladov a ich špecifikácia,  

5. Doklad preukazujúci splnenie povinností týkajúcich sa úhrady daní, nie starší 

ako 3 mesiace, 

6. Doklad preukazujúci splnenie povinností týkajúcich sa úhrady poistného, nie starší 

ako 3 mesiace, 

7. Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO),  

8. Rozhodnutie o zriadení príspevkovej organizácie a zriaďovacia listina príspevkovej 

organizácie, 

9. Podporné vyjadrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k realizácii 

projektu.  

 


