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Environmentálny fond zverejňuje v súlade s § 4e ods. 2 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“) „Výzvu č. BK-1/2019 na predloženie žiadosti 

o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity“ (ďalej len „výzva“). 

 

Cieľom výzvy je v súlade s § 4 ods. 1 písm. a) zákona o fonde podpora činností zameraných 

na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky v oblasti ochrany a využívania vôd, 

a to na opatrenia, ktoré prispejú k zlepšeniu kvality vody v chránenej oblasti prirodzenej 

akumulácie vôd. 

 

Chránená oblasť prirodzenej akumulácie vôd (ďalej len „chránená vodohospodárska oblasť“) 

je vymedzené významné územie prirodzenej akumulácie povrchových vôd a podzemných vôd, 

na ktorom sa prirodzeným spôsobom tvoria a obnovujú zásoby povrchových vôd 

a podzemných vôd.1  

 

V zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie 

vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú vymedzené chránené vodohospodárske 

oblasti a to nasledovné územia: Žitný ostrov, Strážovské vrchy, Beskydy a Javorníky, Veľká 

Fatra, Nízke Tatry (západná časť a východná časť), Horné povodie Ipľa, Rimavice a Slatiny, 

Muránska planina, Horné povodie rieky Hnilec, Slovenský kras (Plešivská planina a Horný 

vrch) a Vihorlat. Výzva je určená prioritne pre územie uvedené v § 2 ods. 2 písm. a) zákona 

č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov pre žiadateľov podľa zoznamu obcí, ktorý je uvedený v Prílohe č. 1 tejto 

výzvy. 

 

Dotácia v rámci tejto výzvy je určená na nasledovné aktivity: 

1. rekonštrukcia alebo rozšírenie čistiarní odpadových vôd (ďalej len „ČOV“) so zameraním 

na splnenie požiadaviek stanovených v smernici Rady č. 91/271/EHS o čistení komunálnych 

odpadových vôd v znení neskorších predpisov a v nariadení vlády Slovenskej republiky 

č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd 

v znení neskorších predpisov,  

2. budovanie systému verejných kanalizácií (ČOV a/alebo stoková sieť) v aglomeráciách, ktoré 

v súčasnosti nemajú vybudovanú ČOV, alebo ČOV nemá dostatočnú kapacitu, resp. nespĺňa 

požadovanú úroveň čistenia odpadových vôd podľa požiadaviek stanovených v smernici 

Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení neskorších predpisov 

a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky 

na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov alebo ČOV sa nachádza 

v inej obci, 

3. rozšírenie alebo rekonštrukciu existujúcej stokovej siete (verejnej kanalizácie), podmienkou 

poskytnutia dotácie je zabezpečenie čistenia odpadových vôd na existujúcej, kapacitne 

vyhovujúcej ČOV, 

4. budovanie kanalizačných prípojok, pričom z dotácie Environmentálneho fondu bude 

financovaná tá časť kanalizačnej prípojky, ktorá je uložená na verejnom priestranstve 

až po miesto, kde toto verejné priestranstvo prvý raz opúšťa. 

 

 

 

                                                           
1 § 2 ods. 1 zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
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Oprávnení žiadatelia o dotáciu 

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi o dotáciu: 

1. obec, ak sa podporné programové aktivity týkajú jej územia, 

2. záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú len obce, 

a to za podmienky, že subjekty špecifikované v bodoch 1. a 2. budú využívať zrealizované 

aktivity, ktoré budú mať povahu vodohospodárskej infraštruktúry2 a tá: 

a) bude mať charakter všeobecnej infraštruktúry a bude slúžiť na poskytovanie služieb 

koncovým užívateľom za rovnakých a nediskriminačných podmienok a súčasne 

b) bude mať charakter prirodzeného monopolu a jej financovanie z verejných prostriedkov 

nie je spôsobilé ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Európskej únie a nenarúša 

hospodársku súťaž medzi členskými štátmi Európskej únie. 

 

Podmienky poskytnutia dotácie 

1. Žiadateľ o dotáciu je oprávnený predložiť iba jednu žiadosť o poskytnutie dotácie, ktorá 

je platná pre túto výzvu (t. j. o poskytnutí dotácie na základe tejto žiadosti je možné 

rozhodnúť do 31. 10. 2019). 

2. Žiadateľ o dotáciu je povinný realizovať projekt na oprávnenom území. Oprávneným 

územím sa pre túto výzvu považuje chránená vodohospodárska oblasť. 

3. Realizácia projektu podľa tejto výzvy nie je poskytovaním štátnej pomoci (ani pomoci 

de minimis) v zmysle zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej 

pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej 

pomoci), a teda vo vzťahu k tejto dotácii sa neuplatňujú pravidlá štátnej pomoci (pomoci 

de minimis), za podmienky, že dotácia bude poskytnutá na podporu nehospodárskej činnosti, 

t. j. na vybudovanie / rozšírenie / modernizáciu vodohospodárskej infraštruktúry. V prípade, 

že žiadateľ bude počas obdobia realizácie projektu a počas udržateľnosti projektu vykonávať 

hospodársku činnosť, je povinný zabezpečiť sledovanie činností a nákladov viažucich 

sa k hospodárskej činnosti a nehospodárskej činnosti oddelene. Žiadateľ neexistenciu 

nepriamej pomoci zabezpečí tým, že pri výbere prevádzkovateľa verejnej infraštruktúry 

bude postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

4. 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 a vybrať dodávateľa otvoreným, transparentným a nediskriminačným 

výberovým konaním v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 

5. Maximálna a minimálna výška dotácie na jednu žiadosť o poskytnutie dotácie 

sa nestanovuje. 

6. Maximálna miera podpory formou dotácie je 100 % z oprávnených nákladov projektu.  

7. Predmetom dotácie v rámci tejto výzvy je zabezpečenie výkonu samosprávnych úloh 

v odvádzaní odpadových vôd a v zásobovaní vodou podľa § 4 ods. 3 písm. g) zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

8. Na úhradu jednej a tej istej oprávnenej položky nákladov (výdavkov) na tú istú lokalitu nie 

je možné použiť dotáciu a zároveň finančné prostriedky z iných obdobných schém 

a programov. 

9. Dotácia bude vyplatená na základe zmluvy o poskytnutí dotácie na podporné programové 

aktivity. 

10. Príjemca dotácie doloží všetky potrebné originály účtovných dokladov priebežne na základe 

skutočne zrealizovaných prác v rámci oprávneného obdobia na oprávnené náklady. Počas 

                                                           
2 Oznámenie Komisie o pojme štátna pomoc uvedenom v článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 

(2016/c 262/01) body: 211, 212 a 221. 
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realizácie projektu je príjemca dotácie zároveň povinný štvrťročne predkladať 

Environmentálnemu fondu zoznam účtovných dokladov, ktoré predložil v príslušnom 

štvrťroku Environmentálnemu fondu. 

11. Príjemca dotácie je povinný poskytnutú dotáciu po realizácii zúčtovať v zmysle podmienok 

uvedených v zmluve o poskytnutí dotácie na podporné programové aktivity 

a to do 1 kalendárneho mesiaca odo dňa ukončenia realizácie projektu. Príjemca dotácie 

je povinný dodržať časový interval čerpania poskytnutej dotácie uvedený v zmluve 

o poskytnutí dotácie na podporné programové aktivity. 

12. Vrátené finančné prostriedky príjemcom dotácie Environmentálnemu fondu v rámci 

zúčtovania dotácie môže Environmentálny fond použiť ako výdavok v príslušnom roku. 

13. Realizovaný projekt v rámci tejto výzvy: 

a) bude využívaný len ako všeobecná infraštruktúra, 

b) bude slúžiť na poskytovanie služieb koncovým užívateľom za rovnakých 

a nediskriminačných podmienok a súčasne 

c) bude mať charakter prirodzeného monopolu a jeho financovanie z verejných 

prostriedkov nebude ovplyvňovať obchod medzi členskými štátmi Európskej únie 

a nenarúšať hospodársku súťaž medzi členskými štátmi Európskej únie, 

d) nebude predmetom prenájmu, predaja alebo výpožičky tretej osobe. 

14. Príjemca dotácie je povinný zabezpečiť udržateľnosť projektu po dobu najmenej 5 rokov 

od ukončenia realizácie projektu v rámci tejto výzvy v súlade so zmluvou o poskytnutí 

dotácie na podporné programové aktivity a zabezpečiť finančné prostriedky vo svojich 

rozpočtoch na prevádzku a servis realizovaného projektu. Pre tento účel je príjemca dotácie 

povinný zabezpečiť najmenej počas celej doby udržateľnosti projektu nepretržité splnenie 

nasledovných podmienok: 

a) realizované aktivity v rámci tejto výzvy z poskytnutej dotácie musia zotrvať 

vo vlastníctve príjemcu dotácie, 

b) realizované aktivity v rámci tejto výzvy z poskytnutej dotácie musia slúžiť 

na poskytovanie služieb koncovým užívateľom za rovnakých a nediskriminačných 

podmienok a súčasne musia mať charakter prirodzeného monopolu. 

15. Po dobu udržateľnosti projektu, špecifikovanú v bode 14 (t. j. po dobu 5 rokov od ukončenia 

realizácie projektu) bude dodržiavanie podmienok pre poskytnutie dotácie monitorované 

nasledovným spôsobom: 

a) príjemca dotácie je povinný viesť prehľadnú evidenciu o spôsobe využívania 

zrealizovaných aktivít z poskytnutej dotácie, z ktorej musí byť zrejmé, že ide o verejnú 

infraštruktúru, 

b) príjemca dotácie je povinný uchovávať všetky doklady, preukazujúce skutočný spôsob 

využívania zrealizovaných aktivít z poskytnutej dotácie, z ktorých musí byť 

preukázateľné, že sa využíva ako verejná infraštruktúra, 

c) príjemca dotácie je povinný predložiť poskytovateľovi každoročne, najneskôr do 31. 01. 

nasledujúceho kalendárneho roku písomnú monitorovaciu správu, vychádzajúcu 

z evidencie podľa písm. a) tohto bodu a dokladov podľa písm. b) tohto bodu, ktorá bude 

preukazovať skutočný spôsob využívania zrealizovaných aktivít a z ktorej musí byť 

zrejmé, v akom rozsahu boli zrealizované aktivity využívané počas obdobia 

predchádzajúceho kalendárneho roka, 

d) príjemca dotácie je povinný predložiť poskytovateľovi najneskôr do 31. 01. okrem 

písomnej monitorovacej správy aj informácie o počte pripojených obyvateľov v období 

ročne k 31.12. príslušného roka. 
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Oprávnené obdobie 

Za oprávnené obdobie sa pre účely tejto výzvy považuje termín odo dňa zverejnenia tejto výzvy 

do 31. 10. 2021. 

 

Oprávnené náklady 

1. Za oprávnené náklady sa považujú len náklady, ktoré sú, vzhľadom na všetky okolností: 

1.1. primerané, t. j. zodpovedajú obvyklým cenám v danom mieste a čase ako aj potrebám 

projektu, 

1.2. vynaložené v súlade s nasledovnými princípmi: 

a) hospodárnosť (minimalizácia nákladov pri rešpektovaní cieľov projektu), 

b) účelnosť (priama väzba na projekt a nevyhnutnosť jeho realizácie) a 

c) efektívnosť (maximalizácia pomerov medzi výstupmi a vstupmi projektu), 

1.3. reálne – skutočne vynaložené a vyfakturované dodávateľom, 

1.4. správne – v súlade: 

a) so schválenou žiadosťou o poskytnutie dotácie, 

b) s podrobným opisom činností a práv uvedených v zmluve o poskytnutí dotácie 

na podporné programové aktivity, 

c) s podmienkami dodávateľsko-odberateľskej zmluvy s dodávateľom vybraným 

na základe verejného obstarávania, 

d) so schváleným stavebným povolením, 

1.5. aktuálne vynaložené v rámci oprávneného obdobia (t. j. najskôr odo dňa zverejnenia 

tejto výzvy a najneskôr do 31. 10. 2021), 

1.6. originálne – t. j. sa navzájom neprekrývajú – na úhradu jednej a tej istej položky 

nákladov na tú istú lokalitu nie je možné použiť dotáciu z Environmentálneho fondu 

a zároveň finančné prostriedky z iných podporných schém a programov, 

1.7. identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené účtovnými dokladmi, ktoré 

sú riadne evidované u príjemcu dotácie v súlade s platnou legislatívou, 

1.8. dodané/poskytnuté tretími stranami (dodávateľom/-i) vybranými na základe 

transparentného výberového procesu v súlade s platným právnym poriadkom 

Slovenskej republiky upravujúcim ich výber (napríklad zákon č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov). 

2. Oprávnené náklady musia byť v súlade so slovenským právnym poriadkom a musia byť 

realizované najneskôr do 31. 10. 2021. 

3. Na poskytnutie dotácie na základe tejto výzvy nie je právny nárok. 

 

Neoprávnené náklady 

1. domové čistiarne odpadových vôd, 

2. náklady na prevádzku zrealizovaného projektu, 

3. daň z pridanej hodnoty – uvedené neplatí iba v prípade, že žiadateľ o dotáciu/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,  

4. náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením projektovej dokumentácie, 

5. náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. softvér, licencie, predmet duševného 

vlastníctva, patenty), 

6. náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa, 
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7. náklady vynaložené a uhradené mimo oprávneného obdobia, 

8. náklady na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek, 

9. leasing, 

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

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

12. náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností, 

13. náklady na výstavbu nových priestorov, 

14. náklady na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, s výnimkou 

zariadení s vopred zadefinovanou dráhou pohybu, 

15. náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku, 

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

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

služby, internetové služby), 

18. náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o poskytnutie dotácie 

a projektovým riadením, 

19. náklady na marketing, 

20. náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie, 

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

22. iné náklady nesúvisiace s projektom. 

 

Odborné posúdenie žiadostí 

Žiadosti o poskytnutie dotácie predložené na základe tejto výzvy odborne posudzuje pracovná 

skupina. Prioritne budú odborne posúdené žiadosti o poskytnutie dotácie pre územie uvedené 

v § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie 

vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadateľov uvedených v Prílohe č. 1 tejto výzvy. 

Ďalšie žiadosti budú odborne posúdené iba v prípade, ak bude mať Environmentálny fond 

na ich poskytnutie finančné prostriedky. Kritéria na odborné posúdenie žiadosti o dotáciu 

sú nasledovné: 

1. Súlad so Stratégiou environmentálnej politiky do roku 2030. 

2. Súlad so sektorovými politikami a stratégiami. 

3. Počet obyvateľov v mieste realizácie projektu. 

4. Vplyv na kvalitu vody v recipiente. 

5. Existencia verejného vodovodu s napojenými obyvateľmi. 

6. Stupeň environmentálnej kvality krajiny. 

7. Miera pripojenia obyvateľa na verejnú kanalizáciu. 

8. Ohrozenie zásobovania pitnou vodou. 

9. Stupeň znečistenia vôd. 

10. Zabezpečenie funkčnosti, etapizácia a nadväznosť výstavby. 

11. Úroveň rozostavanosti, doteraz vynaložené prostriedky. 

12. Merné náklady na obyvateľa. 

13. Merné náklady na meter kanalizácie. 

 

Prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie (fotokópie, ak nie je uvedené inak): 

1. Stavebné povolenie alebo iný doklad povoľujúci realizáciu činností, s vyznačením 

právoplatnosti. 

Žiadateľ priloží platné stavebné povolenie s vyznačením právoplatnosti vydané príslušným 

úradom životného prostredia 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 alebo príslušným stavebným úradom v zmysle 
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zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vrátane všetkých jeho zmien. 

2. Sprievodná správa, súhrnná technická správa, hydrotechnické výpočty, súhrnný rozpočet, 

situačný výkres. 

Žiadateľ predloží projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní (okrem súhrnného 

rozpočtu) na tie časti, ktoré plánuje realizovať v zmysle predloženej žiadosti o poskytnutie 

dotácie. V prípade, že sa projekt realizuje na základe oznámenia k ohláseniu drobnej 

stavby/stavebných úprav, žiadateľ predloží overený situačný výkres v súlade s príslušným 

oznámením. 

Žiadateľ predloží časť projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá 

obsahuje hydrotechnické výpočty výstavby čistiarne odpadových vôd. Hydrotechnické 

výpočty predkladá žiadateľ v prípade, ak v predloženej žiadosti o poskytnutie dotácie 

uvedie, že sa bude realizovať čistiareň odpadových vôd. 

3. Stanoviská podľa § 9 až 11 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších 

predpisov (ak relevantné). 

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

Žiadateľ predloží doklad o úhrade daní vystavený príslušným daňovým úradom. 

5. 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. 

6. Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla. 

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 dotáciu v rámci „VÝZVY č. BK-1/2019 

na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity“ 

(vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom) - originál. 

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

rozpočtom. 

9. Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o dotáciu na účely posúdenia naplnenia 

podmienok uvedených v rámci „VÝZVY č. BK-1/2019 na predloženie žiadostí 

o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity“ - originál. 

Vzor čestného vyhlásenia je uvedený v Prílohe č. 2 tejto výzvy. 

10. Stanovy. 

Predkladá žiadateľ – záujmové združenie právnických osôb. 

 

Predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie 

Termín na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie je do 31. 07. 2019 (vrátane). Žiadosť 

o poskytnutie dotácie je možné predkladať jedným z nasledovných spôsobov: 

1. Doručenie 1 originálu žiadosti o poskytnutie dotácie na adresu sídla Environmentálneho 

fondu  

a) osobne - rozhodujúcim dátumom je dátum doručenia žiadosti o poskytnutie dotácie 

na adresu sídla Environmentálneho fondu počas úradných hodín alebo 
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b) poštou – rozhodujúcim dátumom je dátum odovzdania žiadosti o poskytnutie dotácie 

na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň termínu na predkladanie žiadosti 

o poskytnutie dotácie: 

 

Environmentálny fond 

Martinská 49 

821 05  Bratislava 

 

2. Doručenie 1 originálu žiadosti o poskytnutie dotácie do poštového priečinku fondu 

(rozhodujúcim dátumom je dátum odovzdania žiadosti o poskytnutie dotácie na poštovú 

prepravu najneskôr v posledný deň termínu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie):  

 

Environmentálny fond 

P. O. BOX č. 16 

Martinská 49 

820 15  Bratislava 215 

 

3. Doručenie žiadosti o poskytnutie dotácie 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. 

 

Žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie dotácie vrátane povinných príloh na formulári, ktorý 

je k dispozícií na webovom sídle Environmentálneho fondu: www.envirofond.sk. 

  

http://www.envirofond.sk/
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Príloha č. 1 

1. Zoznam obcí pre túto výzvu situovaných v chránenej vodohospodárskej oblasti uvedenej 

v § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej 

akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 

P. č.  Kód obce (ŠÚ SR)3 Názov obce 

1.  501433 Mesto Dunajská Streda 

2.  501573 Mesto Gabčíkovo 

3.  508217 Mesto Senec 

4.  504017 Mesto Sládkovičovo 

5. 501905 Mesto Šamorín 

6. 501522 Mesto Veľký Meder 

7.  529435 Mestská časť Bratislava - Čunovo 

8.  529311 Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice 

9.  529320 Mestská časť Bratislava – Ružinov 

10. 529338 Mestská časť Bratislava – Vrakuňa 

11. 501441 Obec Báč 

12. 501450 Obec Baka 

13. 501468 Obec Baloň 

14. 555517 Obec Bellova Ves 

15. 507814 Obec Bernolákovo 

16. 501484 Obec Blahová 

17. 501492 Obec Blatná na Ostrove 

18. 503461 Obec Bodíky 

19. 501506 Obec Boheľov 

20. 501514 Obec Čakany 

21. 580554 Obec Čenkovce 

22. 503690 Obec Čierna Voda 

23. 503703 Obec Čierny Brod 

24. 501531 Obec Čiližská Radvaň 

25. 501549 Obec Dobrohošť 

26. 501557 Obec Dolný Bar 

27. 501611 Obec Dolný Štál 

28. 545333 Obec Dunajská Lužná 

29. 555541 Obec Dunajský Klátov 

30. 507903 Obec Hamuliakovo 

31. 501581 Obec Holice 

32. 501590 Obec Horná Potôň 

33. 555568 Obec Horné Mýto 

34. 501603 Obec Horný Bar 

35. 503797 Obec Hrubá Borša 

36. 503801 Obec Hrubý Šúr 

37. 501620 Obec Hubice 

38. 503819 Obec Hurbanova Ves 

39. 501638 Obec Hviezdoslavov 

40. 501654 Obec Jahodná 

                                                           
3 Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, 

štatistický číselník okresov a štatistický číselník obci. 
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41. 501662 Obec Janíky 

42. 503827 Obec Jánovce 

43. 503835 Obec Jelka 

44. 501671 Obec Jurová 

45. 507997 Obec Kalinkovo 

46. 503851 Obec Kostolná pri Dunaji 

47. 501697 Obec Kostolné Kračany 

48. 503860 Obec Košúty 

49. 503894 Obec Kráľová pri Senci 

50. 501701 Obec Kráľovičove Kračany 

51. 501719 Obec Kútniky 

52. 501727 Obec Kvetoslavov 

53. 580597 Obec Kyselica 

54. 501735 Obec Lehnice 

55. 501743 Obec Lúč na Ostrove 

56. 555606 Obec Macov 

57. 555649 Obec Mad 

58. 555665 Obec Malé Dvorníky 

59. 508071 Obec Malinovo 

60. 501778 Obec Mierovo 

61. 501786 Obec Michal na Ostrove 

62. 508098 Obec Miloslavov 

63. 508110 Obec Most pri Bratislave 

64. 503924 Obec Mostová 

65. 501930 Obec Ňárad 

66. 508136 Obec Nová Dedinka 

67. 501808 Obec Nový Život 

68. 501816 Obec Ohrady 

69. 501824 Obec Okoč 

70. 501832 Obec Oľdza 

71. 501859 Obec Orechová Potôň 

72. 501867 Obec Padáň 

73. 501883 Obec Pataš 

74. 555720 Obec Povoda 

75. 503975 Obec Pusté Úľany 

76. 503983 Obec Reca 

77. 501891 Obec Rohovce 

78. 508209 Obec Rovinka 

79. 501875 Obec Sap 

80. 501913 Obec Štvrtok na Ostrove 

81. 504076 Obec Tomášikovo 

82. 508276 Obec Tomášov 

83. 501921 Obec Topoľníky 

84. 555576 Obec Trhová Hradská 

85. 501956 Obec Trnávka 

86. 501964 Obec Trstená na Ostrove 

87. 508284 Obec Tureň 

88. 501972 Obec Veľká Paka 

89. 501981 Obec Veľké Blahovo 
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90. 555673 Obec Veľké Dvorníky 

91. 504131 Obec Veľké Úľany 

92. 555746 Obec Vieska 

93. 508331 Obec Vlky 

94. 501999 Obec Vojka nad Dunajom 

95. 502006 Obec Vrakúň 

96. 502014 Obec Vydrany 

97. 502022 Obec Zlaté Klasy 
 

 

2. Oprávneným záujmovým združením právnických osôb je združenie, ktoré spĺňa 

kumulatívne nasledovné podmienky: 

a) členmi združenia sú len obce, 

b) aspoň jeden člen združenia (obec) je obcou v takej časti územia, ktorá spadá pod územie 

určené pre túto výzvu, 

c) žiadosť o poskytnutie dotácie je určená na realizáciu projektu v takej časti územia, ktorá 

spadá pod územie určené pre túto výzvu. 
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Príloha č. 2 

 

Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o dotáciu na účely posúdenia naplnenia 

podmienok uvedených v rámci „VÝZVY č. BK-1/2019 na predloženie žiadostí o poskytnutie 

dotácie na podporné programové aktivity“ 

 

 (Názov žiadateľa, adresa, IČO) 

 
 

Čestné vyhlásenie  
 

Ja, dolu podpísaný (titul, meno a priezvisko), ako štatutárny orgán (názov žiadateľa) – žiadateľa 

o dotácie podľa § 4e zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rámci zverejnenej výzvy, týmto 

 

čestne vyhlasujem, 

 

že ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie žiadateľ v súvislosti s účelom žiadosti 

o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu v rámci zverejnenej „VÝZVY č. BK-1/2019 

na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity“:  

 

 

 
 

Áno Nie 

1. Plánovaná realizácia projektu v rámci žiadosti o poskytnutie 

dotácie bude mať povahu vodohospodárskej infraštruktúry a táto 

bude mať charakter všeobecnej infraštruktúry a bude slúžiť 

na poskytovanie služieb koncovým užívateľom za rovnakých 

a nediskriminačných podmienok a súčasne bude mať charakter 

prirodzeného monopolu a jej financovanie z verejných prostriedkov 

nebude spôsobilé ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi 

Európskej únie a nenarúša hospodársku súťaž medzi členskými 

štátmi Európskej únie. 

  

2. Plánovaná realizácia projektu v rámci žiadosti o poskytnutie 

dotácie nebude predmetom prenájmu, predaja alebo výpožičky 

tretej osobe. 
  

 

V (mesto), dňa (dátum) 

 

 

––––––––––––––––––––––––––– 
(podpis4) 

 

 

 

                                                           
4  Podpis uvádzať v súlade so spôsobom konania štatutárneho orgánu žiadateľa. 


