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Environmentálny fond 

Martinská 49, 821 05  Bratislava 

IČO: 30 796 491    

 

 

Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie 

pre rok 2015 
 

I. Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2015 podľa § 4 ods. 1 písm. a) 

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

zákonov (ďalej len „zákon o fonde“) 

 

C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 

 

Činnosť C4 

Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom 

Podpora je určená na sanáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom1 (odpadom 

umiestneným na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ktoré sa nachádzajú v katastri 

obce/žiadateľa a sú evidované príslušným Okresným úradom (Odbor starostlivosti o životné 

prostredie). Podpora nie je určená na uzatváranie a rekultiváciu skládok odpadov, ktoré mali 

akékoľvek povolenie na prevádzkovanie skládky odpadov od príslušného orgánu štátnej správy 

odpadového hospodárstva, alebo boli povolené v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný 

zákon). Podpora ďalej nie je určená na sanáciu lokalít, ktoré sú definované zákonom 

č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Oprávnení žiadatelia pre činnosť C4: 

 obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, 

 združenie obcí v zmysle § 20b - f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov ako združenie obcí, alebo v zmysle § 20i ods. 2 zákona 

40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení ako záujmové združenie 

právnických osôb. 

 

V rámci činnosti je možné realizovať nasledovné aktivity: 

- zber odpadu v miestach s nezákonne umiestneným odpadom, 

- odvoz/zvoz/doprava odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom na riadenú 

skládku odpadu/do spaľovne odpadov2, 

- uloženie/zneškodnenie odpadu z miesta s nezákonne umiestneným odpadom na riadenej 

skládke odpadu/v spaľovni odpadov2, 

- vytriedenie a zhodnotenie odpadu, ak je to vzhľadom na charakter uloženého odpadu 

možné alebo účelné, 

- sanácia/úprava miesta s nezákonne umiestneným odpadom do pôvodného stavu, avšak 

iba v kombinácii a v následnosti na vyššie uvedené aktivity, 

- kombinácia vyššie uvedených aktivít. 

                                                 
1 súhrn nehnuteľností (parciel/pozemkov), na ktorých je umiestený odpad v rozpore so zákonom č. 223/2011 Z. z. 

o  odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších. Za jedno miesto s nezákonne 

umiestneným odpadom sa považuje aj viacero (súbor) bezprostredne susediacich parciel/pozemkov. 
2 Skládka/spaľovňa odpadov s udeleným súhlasom podľa §7 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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Podmienky pre poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť C4: 

1. maximálna výška podpory je 100.000,- EUR na jedno miesto s nezákonne umiestneným 

odpadom, pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania zo strany 

žiadateľa z oprávnených nákladov projektu,  

2. maximálna miera podpory je 95% z oprávnených nákladov projektu, pri súčasnom 

rešpektovaní podmienky pre maximálnu výšky podpory, 

3. jeden žiadateľ môže podať len jednu žiadosť o podporu formu dotácie, pričom v rámci 

žiadosti môže riešiť sanáciu viacerých miest s nezákonne umiestneným odpadom 

nachádzajúcich sa v katastri obce, resp. obcí (v prípade žiadateľov-združení obcí) 

4. žiadosť/projekt musí byť v súlade s programom odpadového hospodárstva žiadateľa 

schváleným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva, 

5. výška nákladov projektu (celková suma rozpočtu) uvedených v Podrobnej kalkulácii 

nákladov a ich špecifikácii k žiadosti o podporu formou dotácie je konečná a nie je 

možné ju v prípade schválenia žiadosti ďalej navýšiť, 

6. maximálna dĺžka realizácie aktivít projektu/časti projektu je v období od 16.04.2015 

maximálne však do 30.11.2015, 

7. existencia miesta s nezákonne umiestneným odpadom musí byť potvrdená príslušným 

Okresným úradom (Odbor starostlivosti o životné prostredie), čo žiadateľ dokladuje 

písomným Potvrdením, ktoré mu vydá na jeho žiadosť príslušný Okresný úrad, 

8. dokladovanie umiestnenia/polohy miesta s nezákonne umiestneným odpadom a jeho 

umiestnenia v katastri obce (kópia snímku z katastrálnej mapy a Výpis z listu 

vlastníctva), 

9. Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa o oprávnenosti žiadateľa realizovať 

aktivity projektu na dotknutých pozemkoch, na ktorých je/sú evidované miesto/a 

s nezákonne umiestneným odpadom, ktorých sanácia je predmetom predkladanej 

žiadosti (ak relevantné), 

10. dokladovanie uloženia odpadu na riadenej skládke/v spaľovni odpadu (napr. faktúrou), 

11. dokladovanie vytriedenia a zhodnotenia odpadu v zariadení3 na to určenom (napr. 

faktúrou), 

 

Všeobecné pravidlá upravujúce oprávnenosť nákladov (platia pre túto rozšírenú špecifikáciu 

pre činnosť C4): 

Za oprávnené náklady sa považujú len náklady, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti: 

- reálne - skutočne vynaložené a vyfakturované dodávateľom tovarov, služieb a prác, 

- správne - v súlade: 

- so schválenou žiadosťou o podporu formou dotácie,  

- podrobným opisom činností a prác uvedeným v dotačnej zmluve,  

- s podmienkami dodávateľsko-odberateľskej zmluvy s dodávateľom vybraným 

na základe verejného obstarávania, 

-  so schváleným Stavebným povolením (ak relevantné) respektíve iným dokladom 

povoľujúcim realizáciu projektu. 

- aktuálne – vynaložené a realizované v období od 16.04.2015 maximálne však do 30.11.2015, 

- originálne – t.j sa navzájom neprekrývajú – na úhradu jednej a tej istej položky nákladov nie 

je možné použiť podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu a zároveň finančné 

prostriedky z iných podporných schém a programov, mimo úhrady zodpovedajúcej 

povinnému spolufinancovaniu zo strany príjemcu dotácie; 

- sú preukázateľné originálmi účtovných dokladov a sprievodnou dokumentáciou, 

                                                 
3 Zariadenie pre zhodnocovanie odpadu musí mať na účely vykonávania tejto činnosti príslušné povolenie 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. 
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- sú dodané/poskytnuté tretími stranami (dodávateľom/-i) vybranými na základe 

transparentného výberového procesu v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní platnom 

v čase výberu dodávateľa. 

 

Oprávnené náklady ako aj úhrada spolufinancovania zo strany príjemcu dotácie musia byť 

v súlade so slovenským právnym poriadkom a realizované v období od 16.04.2015 maximálne 

však do 30.11.2015. 

V súvislosti s vyššie uvedeným termínom odporúčame žiadateľom začať proces výberu 

dodávateľa ešte pred ukončením schvaľovacieho procesu. Zároveň odporúčame do 

zamýšľaného návrhu obsahu zmluvy s vybraným dodávateľom (ako výstupu takéhoto procesu 

výberu dodávateľa) zakomponovať odkladaciu podmienku účinnosti naviazanú na účinnosť 

Zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie. 

 

Oprávnené náklady: 

 náklady súvisiace s realizáciou vyššie uvedených aktivít, 

 náklady na práce a služby v súvislosti so zberom odpadu z miest s nezákonne 

umiestneným odpadom, 

 náklady na práce a služby v súvislosti so zvozom/odvozom odpadu z miest s nezákonne 

umiestneným odpadom na riadenú skládku odpadu/do spaľovne odpadov2, 

 náklady na práce a služby v súvislosti s vytriedením a zhodnotením odpadu z miest 

s nezákonne umiestneným odpadom znížené o výnosy plynúce z tohto zhodnotenia, 

 náklady na uloženie odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom na riadenej 

skládke odpadu2, 

 náklady na zneškodnenie odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom 

v spaľovni odpadov2, 

 náklady na práce a služby súvisiace s úpravou/sanáciou miesta s nezákonne 

umiestneným odpadom do pôvodného stavu, 

 vynaložené a realizované v období od 16.04.2015 maximálne však do 30.11.2015. 

 

Neoprávnené náklady: 

 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 vydaním posudkov či recenzií pred vydaním tlačovín, 

 náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. SW, licencie, akty duševného 

vlastníctva, patenty), 

 náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa, 

 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 obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, 

 náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku, 

 všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce), 

 prevádzkové náklady (energie, vodné, stočné, 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 spracovanie projektovej dokumentácie k stavebnému konaniu,  

 náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, 

 náklady na obstaranie už použitých resp. repasovaných strojov, prístrojov a zariadení, 

 iné náklady nesúvisiace s projektom. 

 

Výberové kritériá pre hodnotenie projektov:  

1. Sociálno-ekonomické kritériá: 

1.1. nezamestnanosť v regióne, 

1.2. HDP v kraji - % z celoslovenského priemeru, 

1.3. Súlad s regionálnymi stratégiami, 

1.4. Súlad s Európskymi stratégiami a koncepciami. 

 

2. Environmentálne kritériá: 

2.1. Priorita odstránenia nezákonne umiestneného odpadu vzhľadom na charakter lokality, 

2.2. Stupeň rizikovosti miesta s nezákonne umiestneným odpadom s ohľadom na charakter 

odpadu. 

 

3. Funkčno-technické kritériá: 

3.1. Spôsob odstránenia nezákonne umiestneného odpadu a opatrenia na elimináciu vzniku 

miest s nezákonne umiestneným odpadom v budúcnosti. 

 

Predkladanie žiadostí: 

 termín na predloženie žiadostí je do 17.07.2015 (vrátane), pričom rozhodujúci je 

dátum fyzického doručenia do podateľne Environmentálneho fondu, nie dátum 

odoslania tejto žiadosti na poštovú prepravu. Uvedená lehota sa vzťahuje aj 

na elektronickú verziu žiadosti odosielanú prostredníctvom on-line webovej aplikácie, 

 žiadateľ predkladá žiadosť v elektronickej aj písomnej forme. 

 

Povinné prílohy 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 znení neskorších predpisov, 

- v zmysle zoznamu príloh k žiadosti o podporu formou dotácie na rok 2015na činnosť C4 

uvedeného vo formulári žiadosti zverejnenom na webovom sídle Environmentálneho 

fondu: 

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

právoplatnosti (ak relevantné) alebo Potvrdenie príslušného orgánu št. správy, že si 

realizácia projektu nevyžaduje Stavebné povolenie, resp. iný doklad v zmysle zákona 

č. 50/1976 Zb. stavebný zákon, 

2. Vybrané časti projektovej dokumentácie (Sprievodná/Súhrnná technická/Technická správa, 

situačný výkres) (ak relevantné),  

3. Relevantná štúdia opisujúca činnosť, na ktorú sa nevyžaduje Stavebné povolenie (ak 

relevantné),  

4. Podrobná kalkulácia nákladov a ich špecifikácia,  

5. Stanoviská podľa zákona č. 254/1998 Z .z. o verejných prácach (ak relevantné),  

6. Doklad preukazujúci splnenie povinností týkajúcich sa úhrady daní, nie starší ako 3 mesiace 

7. Doklad preukazujúci splnenie povinností týkajúcich sa úhrady poistného, nie starší ako 3 

mesiace 

8. Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO),  
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9. Potvrdenie príslušného Okresného úradu (Odbor starostlivosti o životné prostredie) o 

existencii miesta/miest s nezákonne umiestneným odpadom uvedeného/-ých v žiadosti 

o podporu, 

10. Majetkovoprávne dokumenty k parcelám/pozemkom, na ktorých sa nachádza miesto s 

nezákonne umiestneným odpadom: 

10.1. Výpis z listu vlastníctva,  

10.2. Kópia snímku z katastrálnej mapy s vyznačením miesta s nezákonne umiestneným 

odpadom, ktorého sanácia je predmetom projektu, 

10.3. Čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa o oprávnenosti žiadateľa realizovať 

aktivity projektu na dotknutých pozemkoch, na ktorých je/sú evidované miesto/a 

s nezákonne umiestneným odpadom, ktorých sanácia je predmetom predkladanej 

žiadosti (ak relevantné),  

11. Stanovy (ak relevantné). 


