
 
 

Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 

2019 (Činnosť M1) 
 

I. Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2019 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). Pohotovostné vozíky s príslušenstvom predstavujú individuálnu techniku, 

ktorá nie je súčasťou hasičskej techniky a cieľovými príjemcami (obcami) bude využívaná 

pri opakovaných mimoriadne závažných environmentálnych situáciách s dôrazom na situácie 

týkajúce sa odstránenia stavu počas povodne a po povodni vo verejnom záujme a pri iných 

nepriaznivých environmentálnych situáciách (napr. požiare, zosuv pôdy a podobne). 

 

Oprávnený žiadateľ pre činnosť M1: 

Slovenská agentúra životného prostredia. 

 
Oprávnené náklady pre činnosť M1: 
Náklady vynaložené na nákup pohotovostných vozíkov s príslušenstvom.  

 
Neoprávnené náklady pre činnosť M1: 

1. 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, 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, 

2. náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením projektovej dokumentácie, 

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

vlastníctva, patenty), náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa, 

4. náklady vynaložené a uhradené mimo oprávneného obdobia, 

5. úroky z úverov a pôžičiek, 

6. leasing, 

7. poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále, 

8. poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane, 

9. náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku, 

10. všetky osobné náklady (mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, odmeny, odmeny 

na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru), 

11. prevádzkové náklady (materiál, energie, pohonné hmoty, poštovné, telekomunikačné 

služby, internetové služby), 

12. náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým 

riadením, 

13. náklady na marketing, 
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14. náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie, 

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

16. iné náklady nesúvisiace s projektom. 

 

Podmienky poskytnutia podpory pre činnosť M1: 

1. Oprávnené obdobie realizácie projektu žiadateľa je od dátumu zverejnenia tohto rozšírenia 

špecifikácie činnosti M1 do 31. 12. 2020. 

2. Maximálna výška žiadanej dotácie je 2.000.000,00 EUR na jednu žiadosť, pri dodržaní 

podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania zo strany žiadateľa – Slovenskej agentúry 

životného prostredia. 

3. Žiadateľ – Slovenská agentúra životného prostredia je oprávnená 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 Prílohe č. 1 tohto rozšírenia špecifikácie. 

Environmentálny fond pri stanovení podmienok vychádzal z požiadaviek cieľových 

príjemcov (obcí) 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. 

7. Žiadateľ prostredníctvom podmienok stanovených v zmluve zabezpečí, aby cieľový 

príjemca (obec) na účel, na ktorý mu bola poskytnutá dotácia v rámci činnosti M1, nebol 

oprávnený požadovať počas troch rokov prostriedky z Environmentálneho fondu na účely 

§ 4 ods. 1 písm. ad) prvého bodu zákona o Environmentálnom fonde.  

8. Environmentálny fond pri posudzovaní naplnenia podmienok „Rozšírenie špecifikácie 

činností podpory formou dotácie pre rok 2019 (ČinnosťM1)“ vychádza zo „Žiadosti 

o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2019“ (ďalej len „žiadosť“), jej príloh 

a ostatných dokumentov predložených žiadateľom. Pohotovostný vozík s príslušenstvom 

zakúpený z dotácie v rámci tejto činnosti M1 bude využívaný na činnosti pri povodniach 

vo verejnom záujme a pri iných nepriaznivých environmentálnych situáciách (napr. 

požiare, zosuv pôdy a podobne).  

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, za akých podmienok môže cieľový príjemca (obec) dať 

pohotovostný vozík s príslušenstvom do užívania obecnému podniku v 100 % vlastníctve 

cieľového príjemcu (obce) výlučne na účel uvedený v bode č. 8.  

10. Podpora formou dotácie bude vyplatená na základe zmluvy o poskytnutí dotácie. 

11. Žiadateľ zaviaže cieľového príjemcu (obec), aby doložil všetky potrebné doklady o nákupe 

(originály účtovných dokladov) a o dodaní pohotovostného vozíka s príslušenstvom 

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) a kópie dokladov 

                                                           
1 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 133/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o dokladoch vozidla. 
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o povinnom zmluvnom poistení na cieľového príjemcu (obec), ktoré žiadateľ odovzdá  

Environmentálnemu fondu do 31. 12. 2020. 

12. Žiadateľ je povinný poskytnutú dotáciu zúčtovať v zmysle podmienok uvedených 

v zmluve o poskytnutí dotácie, a to do 31. 12. 2020. 

13. Žiadateľ prostredníctvom zmluvných podmienok zabezpečí udržateľnosť projektu 

u cieľového príjemcu (obec) po dobu troch rokov odo dňa zaevidovania pohotovostného 

vozíka s príslušenstvom do evidencie vozidiel. V čase udržateľnosti projektu nemôže 

cieľový príjemca (obec) nadobudnutý pohotovostný vozík s príslušenstvom tretej osobe 

prenajať, predať, vypožičať okrem oprávnenia cieľového príjemcu dať pohotovostný vozík 

s príslušenstvom do užívania obecného podniku v 100 % vlastníctve cieľového príjemcu 

(obec), za podmienky uvedenej v bode 9. 

14. Žiadateľ prostredníctvom zmluvných podmienok zabezpečí, aby cieľový príjemca (obec) 

využíval pohotovostný vozík s príslušenstvom na činnosti pri povodniach vo verejnom 

záujme. 

15. Príjemca dotácie – Slovenská agentúra životného prostredia - je povinný zabezpečiť 

udržateľnosť projektu po dobu troch rokov odo dňa zaevidovania pohotovostného vozíka 

s príslušenstvom do evidencie vozidiel v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie 

z Environmentálneho fondu. 

16. Monitorovanie projektu bude žiadateľ vykonávať každoročne po dobu troch rokov 

najneskôr do 31. 01. nasledujúceho kalendárneho roku za predchádzajúci kalendárny rok 

a to prostredníctvom monitorovacej správy o udržateľnosti projektu, ktorú zašle 

Environmentálnemu fondu. Žiadateľ monitorovaciu správu o udržateľnosti projektu 

vypracuje na základe vyhlásení od cieľových príjemcov (obcí) o stave využitia 

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) pre činnosť M1: 

1. Environmentálna situácia v dotknutej oblasti – v priebehu predchádzajúcich 10 rokov mal 

cieľový príjemca (obec) vo svojej územnej pôsobnosti (katastrálne územie obce) 

mimoriadne závažnú environmentálnu situáciu s dôrazom na situácie týkajúce 

sa odstránenia stavu počas povodne a po povodni s dôrazom na verejný záujem. 

2. Cieľovým príjemcom sú obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov s počtom obyvateľov do 2 000. 

3. Štatutárny orgán cieľového príjemcu, nemôže byť právoplatne odsúdený za niektorý 

z nasledujúcich trestných činov: 

a) niektorý z trestných činov korupcie (§ 328 – 336 Trestného zákona2), 

b) trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti (§ 233 – 234 Trestného zákona2), 

c) trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny (§ 296 

 Trestného zákona2), 

d) trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (§ 266 až 268 

 Trestného zákona2). 

4. Cieľový príjemca nesmie byť: 

a) dlžníkom na daniach, 

b) dlžníkom poistného na zdravotnom poistení v žiadnej zdravotnej poisťovni 

                                                           
2 Zákon č. 300/ 2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. 
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 poskytujúcej verejné zdravotné poistenie v Slovenskej republike, 

c) dlžníkom na sociálnom poistení, 

d) v nútenej správe. 

 

Žiadateľ (Slovenská agentúra životného prostredia) je oprávnený určiť podrobnejšie kritériá 

a podmienky pre cieľového príjemcu (obec), ktoré však nesmú byť v rozpore s týmto 

rozšírením špecifikácie. 

 
Predloženie žiadosti: 

 Žiadateľ žiada o podporu formou dotácie prostredníctvom formulára žiadosti, ktorý 

je k dispozícií na webovom sídle Environmentálneho fondu: 

http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie. 

 
Termín na predloženie žiadostí je odo dňa zverejnenia tohto „Rozšírenia špecifikácie 

činností podpory formou dotácie pre rok 2019 (Činnosť M1)“ do 19. 07. 2019 (vrátane). 

 

Žiadosť je možné predkladať jedným z nasledovných spôsobov: 

1. Doručenie 1 originálu žiadosti na adresu sídla Environmentálneho fondu 

a) osobne – rozhodujúcim dátumom je dátum doručenia žiadosti na adresu sídla 

Environmentálneho fondu počas úradných hodín alebo  

b) poštou – rozhodujúcim dátumom je dátum odovzdania žiadosti na poštovú prepravu 

najneskôr v posledný deň termínu na predkladanie žiadostí: 

 Environmentálny fond 

 Martinská 49 

 821 05  Bratislava 

 

2. Doručenie 1 originálu žiadosti do poštového priečinku Environmentálneho fondu 

(rozhodujúcim dátumom je dátum odovzdania žiadosti na poštovú prepravu najneskôr 

v posledný deň termínu na predkladanie žiadostí): 

 Environmentálny fond 

 P. O. BOX č. 16 

 Martinská 49 

 820 15  Bratislava 215 

 

3. Doručenie žiadostí 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 cez www.slovensko.sk. 
 

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

niektorých zákonov (fotokópie, ak nie je uvedené inak): 

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

 Žiadateľ opíše projekt a uvedie spôsob naplnenia podmienok poskytnutia podpory formou 

dotácie pre činnosť M1. Z relevantnej štúdie musí byť zrejmé, kto a kedy ju vypracoval. 

2. Podrobná kalkulácia nákladov a ich špecifikácia. 

 Žiadateľ uvedie náklady na nákup pohotovostných vozíkov s príslušenstvom v eurách. 

Uvedené náklady musia byť v súlade s celkovou výškou rozpočtovaných nákladov 

na projekt uvedený v žiadosti.  

 Podrobná kalkulácia nákladov a ich špecifikácia musí obsahovať množstvo a jednotkovú 
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cenu. 

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

ako 3 mesiace. 

 Žiadateľ predloží doklad o úhrade daní vystavený príslušným daňovým úradom. 

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

ako 3 mesiace. 

 Žiadateľ predloží: 

a) potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky 

poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, 

b) potvrdenie z každej zdravotnej poisťovne (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., 

Union zdravotná poisťovňa, a. s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) o tom, 

že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie. 

5. Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla. 

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, nie starší ako 3 mesiace. 

 Žiadateľ predloží potvrdenie príslušného inšpektorátu práce. 

8. Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie 

na účely posúdenia naplnenia podmienok „Rozšírenia špecifikácie činností podpory 

formou dotácie pre rok 2019 (Činnosť M1)“ – originál. 

9. Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie 

v rámci „Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2019 (Činnosť 

M1)“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom) – originál. 

 Žiadateľ predloží čestné vyhlásenie, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym 

rozpočtom. 

 

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

niektorých zákonov: 

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

činností. 

2. Vybrané časti projektovej dokumentácie overené v stavebnom konaní 

(Sprievodná/Súhrnná technická/Technická správa, Súhrnný rozpočet, Situačný výkres). 

3. Stanoviská podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších 

predpisov. 
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Príloha č. 1 

Príslušenstvo pohotovostných vozíkov 

 

Príslušenstvo a jeho jednotlivé položky, vytvára spolu s pohotovostnými vozíkmi súvislý 

celok technickej pomoci a využíva sa výlučne na odstraňovanie a zmierňovanie mimoriadne 

závažných environmentálnych situácií, predovšetkým situácie týkajúce sa odstránenia stavu 

počas povodne a po povodni, t. j. činnosti v súvislosti s ochranou verejného záujmu. 

  

V súvislosti s účelom, na ktorý sú primárne určené, sú to napríklad osobné ochranné 

pracovné prostriedky určené pre ochranu hlavy, tváre, sluchu, dýchania, zraku, rúk a nôh 

(napr. helmy, prilby, kombinovaná ochrana tváre a sluchu, štíty, slúchadlá, číre ochranné 

okuliare, respiračné rúška, kožené pracovné rukavice, nepremokavé teplu odolné latexové 

rukavice do 100°C, gumené čižmy, topánky, prilbová súprava s ochranou tváre a sluchu) ako 

aj pracovné odevy (napr. overal, reflexná priedušná vesta, nepremokavé nohavice do vody 

s čižmami, blúza, pláštenka).  

 

Ďalej do príslušenstva možno zahrnúť aj jednoduchšie ručné pracovné náradie či pomôcky 

(napr. lopata (napr. hliníková), rýľ, krompáč/čakan, sekera malá/veľká, píla rámová 

malá/veľká, mačeta malá/veľká, búracie kladivo/pucka, vidly, ľahké záhradné hrable, ľahká 

motyka, záhradné nožnice veľké/malé, nožnice na konáre malé/veľké, metla, páčidlo/pajser, 

kladivo veľké/malé, kliešte, dláto, reťaz, hák, sieť, vedro, zvinovacie meradlo) ako 

aj mechanické zariadenia (napr. píla malá/veľká, krovinorez, reťazová píla malá/veľká, 

elektrocentrála, vysokotlakový čistič, ponorné kalové čerpadlo, akumulátorový vŕtací 

skrutkovač s príklepom, halogénový reflektor so stojanom, prenosné svietidlo/baterka, 

vysielačka).  

 

Do príslušenstva je možné zahrnúť aj prvky povinnej výbavy (napr. lekárnička, výstražný 

trojuholník, reflexné vesty) ako aj ďalšiu doplnkovú výbavu pohotovostného vozíka 

(napr. kanistre/nádoby na vodu/chemikálie/materiál, plechové vedro) či doplnkové vybavenie 

pracovného náradia a zariadení (napr. bubnový predlžovací kábel, tlaková požiarna/hasičská 

hadica, sada vrtákov, prostriedky na údržbu a čistenie zariadení ako sú napr. mazivá, 

handričky, čistiace zariadenia). 

 


