VÝZVA č. B-1/2022
na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity
podľa § 4 ods. 2 a § 4e ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na materiál
„Financovanie rozvoja verejných vodovodov (s dôrazom pre obce do 2 000 obyvateľov)
a verejných kanalizácií (s dôrazom pre obce v aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných
obyvateľov1) v Slovenskej republike pre roky 2020 – 2030“.
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Ekvivalentným obyvateľom (1 EO) je množstvo biologicky odstrániteľného organického znečistenia vyjadreného hodnotou ukazovateľa
biochemická spotreba kyslíka za päť dní (BSK5), ktorá je ekvivalentná znečisteniu 60 g BSK5 produkovanému jedným obyvateľom za deň.
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1. Spoločné informácie pre podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporné
programové aktivity
1.1.

Spôsob a forma podania žiadosti o poskytnutie dotácie na podporné
programové aktivity

Termín na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity:
do 22. 09. 2022.
Spôsob podania žiadosti o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity: žiadateľ podáva
žiadosť o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity (ďalej len
„žiadosť o poskytnutie dotácie“) cez: https://grant.envirofond.sk/ a zároveň
podáva tú istú žiadosť o poskytnutie dotácie aj jedným z nasledovných
spôsobov:
a)

doručenie žiadosti o poskytnutie dotácie vrátane príloh do elektronickej schránky
Environmentálneho fondu podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o e-Governmente“) (rozhodujúcim
dátumom je dátum odoslania žiadosti o poskytnutie dotácie vrátane príloh do elektronickej schránky
Environmentálneho fondu, najneskôr v posledný deň termínu na podanie žiadosti o poskytnutie
dotácie).
Takto podaná žiadosť o poskytnutie dotácie vrátane príloh musí byť podpísaná kvalifikovaným
elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom,
alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou žiadateľa podľa zákona o e-Governmente. V prípade, ak
takto podaná žiadosť o poskytnutie dotácie nebude spĺňať vyššie uvedené podmienky,
Environmentálny fond takúto žiadosť o poskytnutie dotácie nebude akceptovať a žiadosť
o poskytnutie dotácie bude z procesu administrovania vyradená.

b) doručenie 1 originálu žiadosti o poskytnutie dotácie vrátane príloh do poštového priečinku
Environmentálneho fondu (rozhodujúcim dátumom je dátum odovzdania žiadosti o poskytnutie
dotácie vrátane príloh na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň termínu na podanie žiadosti
o poskytnutie dotácie).
Takto podaná žiadosť o poskytnutie dotácie vrátane čestných vyhlásení musí byť vlastnoručne
podpísaná oprávnenou osobou.
Adresa poštového priečinku Environmentálneho fondu:
Environmentálny fond
P. O. BOX 14
827 14 Bratislava 212,
c)

doručenie 1 originálu žiadosti o poskytnutie dotácie vrátane príloh na adresu sídla
Environmentálneho fondu osobne (rozhodujúcim dátumom je dátum doručenia žiadosti
o poskytnutie dotácie vrátane príloh na adresu sídla Environmentálneho fondu najneskôr v posledný
deň termínu na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie počas úradných hodín, t. j. v dňoch pondelok
až štvrtok v čase od 8:30 h. do 15:00 h. a v piatok v čase od 8:30 h. do 14:00 h.).
Takto podaná žiadosť o poskytnutie dotácie vrátane čestných vyhlásení musí byť vlastnoručne
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podpísaná oprávnenou osobou.
Adresa sídla Environmentálneho fondu:
Environmentálny fond
Nevädzová 5
821 01 Bratislava.
Povinné prílohy, ktoré sú súčasťou žiadosti o poskytnutie dotácie, prikladá žiadateľ vo forme kópií
dokumentov, okrem povinných príloh ako sú čestné vyhlásenia, ktoré sa predkladajú vo forme
originálov. V prípade elektronického predkladania dokumentov ich žiadateľ predkladá
v neprepisovateľnom formáte (napr. pdf., jpg., a pod.).
Environmentálny fond má v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a internými predpismi (zverejnenými
na webovom sídle Environmentálneho fondu) povinnosť uchovávať počas plynutia lehoty uloženia originál
registratúrneho záznamu alebo súboru registratúrnych záznamov, ktoré vznikli v súvislosti s vybavovaním
tej istej veci a sú súčasťou spisu. Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov v podmienkach
Environmentálneho fondu sú zverejnené na webovom sídle http://www.envirofond.sk.
V tejto súvislosti dôrazne odporúčame žiadateľom, aby nepredkladali originály požadovaných
príloh ako napríklad projektová dokumentácia, či stavebné alebo iné povolenie, nakoľko
Environmentálny fond prípadným žiadostiam o vrátenie originálov príloh k žiadosti v budúcnosti
nebude môcť vzhľadom na vyššie uvedené vyhovieť.
Environmentálny fond je oprávnený vykonať zmeny formálnych náležitostí výzvy, vrátane jej príloh,
pričom tieto zmeny vrátane zdôvodnenia ich vykonania je povinný vo forme usmernenia k výzve, vrátane
jej príloh, zverejniť na webovom sídle http://www.envirofond.sk.
Environmentálny fond v prípade vykonania zmien formálnych náležitostí výzvy, vrátane jej príloh,
posudzuje ich dopad z hľadiska zachovania princípov transparentnosti, rovnakého zaobchádzania
a primeranosti.
V prípade identifikácie chýb v písaní, v počtoch alebo iných zrejmých nesprávností takéto zmeny
nepredstavujú zmenu výzvy, vrátane jej príloh, a o vykonaných opravách/úpravách Environmentálny fond
informuje zverejnením na webovom sídle http://www.envirofond.sk (vrátane prípadného zverejnenia
dokumentu s odstránenou zrejmou nesprávnosťou).
Environmentálny fond je oprávnený zrušiť výzvu iba v prípade, ak je objektívne nemožné poskytnúť
dotáciu z dôvodu legislatívnej alebo neodstrániteľnej prekážky, ktorú nebolo možné predvídať v čase
vyhlásenia výzvy, alebo je nevyhnutná taká zmena podmienok poskytnutia dotácie, ktorá znamená
podstatnú zmenu podmienok poskytnutia dotácie.
Povinnou súčasťou informácie o zrušení výzvy sú aj dôvody jej zrušenia. O zrušení výzvy
Environmentálny fond informuje žiadateľov zverejnením na webovom sídle http://www.envirofond.sk.
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1.2.

Počet podaných žiadostí o poskytnutie dotácie

Žiadateľ je oprávnený podať iba jednu žiadosť o poskytnutie dotácie spôsobom, ktorý je uvedený
v tejto výzve v časti 1.1. Spôsob a forma podania žiadosti o poskytnutie dotácie na podporné programové
aktivity.
V prípade, ak oprávnený žiadateľ v rámci tejto výzvy podá na Environmentálny fond v termíne na podanie
žiadosti o poskytnutie dotácie viac ako jednu žiadosť o poskytnutie dotácie, bude Environmentálnym
fondom vyzvaný na späťvzatie žiadostí o poskytnutie dotácie tak, aby zostala podaná maximálne jedna
žiadosť o poskytnutie dotácie.

1.3.

Maximálna výška žiadanej dotácie a výška spolufinancovania

Pre výzvu:
- je minimálna výška dotácie na jednu žiadosť o poskytnutie dotácie 501 000 EUR,
- ak je žiadateľom obec, je maximálna výška dotácie na jednu žiadosť o poskytnutie dotácie
3 000 000 EUR,
- ak je žiadateľom záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú len obce, je
maximálna výška dotácie na jednu žiadosť o poskytnutie dotácie 6 000 000 EUR,
- je minimálna výška spolufinancovania 5 % z oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.
Jednou z možností minimálneho 5 %-ného spolufinancovania z oprávnených nákladov projektu
je aj podpora formou úveru z Environmentálneho fondu.

1.4.

Oprávnené obdobie

Za oprávnené obdobie2 sa pre účely tejto výzvy považuje termín od 01. 01. 2022 do 31. 10. 20253.
Žiadateľ o poskytnutie dotácie berie na vedomie, že v prípade, ak začne s realizáciou projektu skôr, ako
bude mať stanovisko Environmentálneho fondu k verejnému obstarávaniu (ďalej len „VO“) a následne
Environmentálny fond konštatuje na základe vykonanej kontroly VO / predloženého rozhodnutia Úradu
pre verejné obstarávanie nedostatky vo VO znáša žiadateľ neoprávnené náklady na realizáciu projektu
z vlastných zdrojov.

1.5.

Podmienky poskytovania a použitia štátnej podpory starostlivosti
o životné prostredie

Dotáciu na podporné programové aktivity možno poskytnúť žiadateľovi, ak:
- má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
- má splnené povinnosti týkajúce sa úhrady daní a cla podľa osobitného predpisu4,
Oprávnené obdobie je obdobie, v ktorom musia byť oprávnené náklady zrealizované, a ku ktorým musí byť vystavená faktúra.
Environmentálny fond je oprávnený postupovať v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Oprávnené obdobie je Environmentálny fond oprávnený predĺžiť, a to len
v prípade odôvodnených žiadostí príjemcov dotácie. Uvedené môže byť zrealizované formou dodatku k zmluve o poskytnutí dotácie na
podporné programové aktivity z Environmentálneho fondu, resp. úpravou podmienok samotnej zmluvy o poskytnutí dotácie na podporné
programové aktivity z Environmentálneho fondu.
4 Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2
3
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-

má splnené úhrady poistného na zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu5 a nemá
evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie podľa osobitného predpisu5,
neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného
predpisu6,
predložil prehľad o prijatej minimálnej pomoci a o prijatí štátnej pomoci podľa osobitného
predpisu7.

Dotácia na podporné programové aktivity sa neposkytne žiadateľovi:
- ktorý porušil finančnú disciplínu pri nakladaní s prostriedkami Environmentálneho fondu, za čo
bol žiadateľovi právoplatným rozhodnutím uložený odvod alebo penále podľa osobitného
predpisu8 v období dvoch kalendárnych rokov pred podaním žiadosti o podporu,
- ktorý je v likvidácii, alebo na ktorého majetok bol právoplatne vyhlásený konkurz, alebo bola
povolená reštrukturalizácia, alebo je v ozdravnom režime alebo v nútenej správe podľa
osobitného predpisu9,
- voči ktorému Environmentálny fond eviduje splatnú pohľadávku v čase doručenia žiadosti
o podporu,
- ktorý je právnickou osobou a bol jej právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie alebo trest zákazu účasti vo VO10.
Vyššie uvedené podmienky poskytnutia dotácie predstavujú súbor podmienok overovaných
Environmentálnym fondom v procese schvaľovania žiadosti o poskytnutie dotácie, ktoré musia byť
splnené na to, aby žiadosť o poskytnutie dotácie mohla byť podporená. Environmentálny fond je
oprávnený opakovane overovať plnenie podmienok poskytnutia dotácie aj počas platnosti a účinnosti
zmluvy o poskytnutí dotácie na podporné programové aktivity (ďalej len „zmluva o poskytnutí dotácie“)
ako aj počas obdobia udržateľnosti projektu.

1.6.

Priorizácia pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie dotácie
Oblasť: Verejné vodovody

V oblasti zásobovania pitnou vodou pre zaistenie dodávky zdravotne bezpečnej pitnej vody
bez negatívnych dopadov na zdravie obyvateľov a životné prostredie boli v rámci oblasti Verejné
vodovody určené priority pre výber a posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie.
Environmentálny fond bude pri výbere žiadostí o poskytnutie dotácie prioritne vyberať a podporovať
žiadosti o poskytnutie dotácie v nasledovnom poradí:

5§

25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.,
§ 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
6 Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
7 Zákon 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).
8 § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
9 § 11 a § 108 až 165 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
10 § 10 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
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1. skupina: žiadosti o poskytnutie dotácie, kde žiadateľom bude obec bez vybudovaného verejného
vodovodu. Táto skupina má najvyššiu prioritu pri výbere žiadostí o poskytnutie dotácie.
2. skupina: žiadosti o poskytnutie dotácie, kde žiadateľom bude obec nachádzajúca sa na územiach
s environmentálnymi záťažami11.
3. skupina: žiadosti o poskytnutie dotácie, kde žiadateľom bude obec nachádzajúca sa na území útvarov
podzemných vôd v zlom chemickom stave12.
4. skupina: žiadosti o poskytnutie dotácie, ktoré nebudú spadať do 1., 2. a 3. skupiny. Táto skupina má
najnižšiu prioritu pri výbere žiadostí o poskytnutie dotácie.
Na základe vyššie uvedeného platí, že Environmentálny fond bude pri výbere žiadostí o poskytnutie
dotácie prioritne vyberať a podporovať žiadosti o poskytnutie dotácie z 1. skupiny. V prípade, že alokácia
na výzvu sa nedočerpá z objemu žiadostí o poskytnutie dotácie z 1. skupiny, bude Environmentálny fond
následne vyberať a podporovať žiadosti o poskytnutie dotácie z 2. skupiny. V prípade, že alokácia
na výzvu sa nedočerpá z objemu žiadostí o poskytnutie dotácie z 1. skupiny a 2. skupiny, bude
Environmentálny fond následne vyberať a podporovať žiadosti o poskytnutie dotácie z 3. skupiny.
V prípade, že alokácia na výzvu sa nedočerpá z objemu žiadostí o poskytnutie dotácie z 1., 2. a ani
z 3. skupiny, bude Environmentálny fond následne vyberať a podporovať žiadosti o poskytnutie dotácie
zo 4. skupiny.
Aj napriek vyššie uvedenej priorizácii pri výbere a posudzovaní žiadostí o poskytnutie dotácie prejde
každá žiadosť o poskytnutie dotácie, podaná na Environmentálny fond v termíne na podanie žiadosti
o poskytnutie dotácie v rámci oblasti Verejné vodovody, kontrolou formálnej správnosti a úplnosti.
Žiadosti, ktoré splnia všetky náležitosti kontroly formálnej správnosti a úplnosti budú posudzované
vylučovacími a hodnotiacimi kritériami (Príloha č. 1).

Oblasť: Verejné kanalizácie
V oblasti čistenia komunálnych odpadových vôd je potrebné zabezpečiť, aby vyčistené odpadové vody
mali požadovanú úroveň podľa požiadaviek smernice Rady z 21. mája 1991 o čistení komunálnych
odpadových vôd (91/271/EHS) v platnom znení (ďalej len „smernica 91/271/EHS“) a nemali negatívny
dopad na vodný ekosystém, a preto boli v rámci oblasti Verejné kanalizácie určené priority posudzovania
žiadostí o poskytnutie dotácie.
Environmentálny fond bude pri výbere žiadostí o poskytnutie dotácie prioritne vyberať a podporovať
žiadosti o poskytnutie dotácie v nasledovnom poradí:
1. skupina: žiadosti o poskytnutie dotácie, kde žiadateľom o poskytnutie dotácie bude obec, v ktorej
minimálne 100 % zastavaného územia je v chránenej vodohospodárskej oblasti. Táto skupina má
najvyššiu prioritu pri výbere žiadostí o poskytnutie dotácie.

11
12

Lokality s environmentálnymi záťažami https://envirozataze.enviroportal.sk/Mapa/index.htm?lng=sk
Vodný plán Slovenska – 2. aktualizácia, mapové prílohy 5.5.a a 5.5.b https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska/
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2. skupina: žiadosti o poskytnutie dotácie, kde žiadateľom o poskytnutie dotácie bude obec, v ktorej
minimálne 30 % zastavaného územia je v chránenej vodohospodárskej oblasti.
3. skupina: žiadosti o poskytnutie dotácie, kde žiadateľom o poskytnutie dotácie bude obec, ktorej
zastavené územie obce sa aspoň čiastočne nachádza na území národného parku.
4. skupina: žiadosti o poskytnutie dotácie, ktoré nebudú spadať do 1., 2. ani 3. skupiny. Táto skupina má
najnižšiu prioritu pri výbere žiadostí o poskytnutie dotácie.
Na základe vyššie uvedeného platí, že Environmentálny fond bude pri výbere žiadostí o poskytnutie
dotácie prioritne vyberať a podporovať žiadosti o poskytnutie dotácie z 1. skupiny. V prípade, že alokácia
na výzvu sa nedočerpá z objemu žiadostí o poskytnutie dotácie z 1. skupiny, bude Environmentálny fond
následne vyberať a podporovať žiadosti o poskytnutie dotácie z 2. skupiny. V prípade, že alokácia
na výzvu sa nedočerpá z objemu žiadostí o poskytnutie dotácie z 1. a 2. skupiny, bude Environmentálny
fond následne vyberať a podporovať žiadosti o poskytnutie dotácie z 3. skupiny. V prípade, že alokácia
na výzvu sa nedočerpá z objemu žiadostí o poskytnutie dotácie z 1., 2., a ani 3. skupiny, bude
Environmentálny fond následne vyberať a podporovať žiadosti o poskytnutie dotácie zo 4. skupiny.
Aj napriek vyššie uvedenej priorizácii pri výbere a posudzovaní žiadostí o poskytnutie dotácie prejde
každá žiadosť o poskytnutie dotácie, podaná na Environmentálny fond v termíne na podanie žiadosti
o poskytnutie dotácie v rámci oblasti Verejné kanalizácie, kontrolou formálnej správnosti a úplnosti.
Žiadosti, ktoré splnia všetky náležitosti kontroly formálnej správnosti a úplnosti budú posudzované
vylučovacími a hodnotiacimi kritériami (Príloha č. 1).
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2. Oprávnené aktivity
Oblasť: Verejné vodovody
Činnosť BV1: Vodovodná sieť – budovanie, rozšírenie alebo rekonštrukcia
Podpora je určená na nasledovné aktivity:
1. Budovanie/Dobudovanie systému zásobovania pitnou vodou využívajúceho už existujúce
vodárenské kapacity v prípade, keď je technicky možné a ekonomicky efektívne využiť existujúce
kapacity prívodných vodovodných radov a vodárenských zdrojov (zvyšovanie percentuálnej
využiteľnosti vybudovaných vodárenských zdrojov). Vodárenský zdroj musí mať výdatnosť
minimálne 0,5 l/s (túto aktivitu je možné v rámci jednej žiadosti o poskytnutie dotácie kombinovať
s aktivitou č. 4.).
2. Budovanie/Dobudovanie systému zásobovania pitnou vodou s využitím malých vodárenských
zdrojov v prípade, kedy nie je technicky možné a ekonomicky efektívne využiť existujúce kapacity
prívodných vodovodných radov a vodárenských zdrojov. Nový vodárenský zdroj musí mať
výdatnosť minimálne 0,5 l/s (túto aktivitu je možné v rámci jednej žiadosti o poskytnutie dotácie
kombinovať s aktivitou č. 4.).
3. Rozšírenie existujúcej distribučnej siete alebo jej rekonštrukcia v prípade zabezpečenia
kapacitne vyhovujúcej dodávky pitnej vody do novovybudovanej siete. Existujúci vodárenský
zdroj musí mať výdatnosť minimálne 0,5 l/s (túto aktivitu je možné v rámci jednej žiadosti
o poskytnutie dotácie kombinovať s aktivitou č. 4.).
4. Budovanie vodovodných prípojok, pričom z dotácie Environmentálneho fondu bude
financovaná len tá časť vodovodnej prípojky, ktorá je uložená na verejnom priestranstve13
až po miesto, kde toto verejné priestranstvo13 prvý raz opúšťa (túto aktivitu je možné v rámci
jednej žiadosti o poskytnutie dotácie kombinovať s aktivitou č. 1., alebo č. 2., alebo č. 3.).

Činnosť BV2: Vodárenský zdroj – budovanie, úprava a rekonštrukcia
Podpora je určená na nasledovné aktivity:
1. budovanie nového, doteraz nerealizovaného vodárenského zdroja, ktorý musí mať výdatnosť
minimálne 0,5 l/s,
2. úprava a rekonštrukcia existujúceho vodárenského zdroja a s tým spojených zariadení tak, aby
boli zabezpečené požiadavky týkajúce sa kvality vody určenej pre ľudskú spotrebu ustanovené
smernicou Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu
v platnom znení a smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 zo 16. decembra
2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe
monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení vyhlášky č. 97/2018 Z.
z.. Existujúci vodárenský zdroj musí mať v súčasnosti výdatnosť minimálne 0,5 l/s.

13

V zmysle § 2b ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Strana 9 zo 27

Činnosť BV3: Budovanie systému verejných vodovodov
Podpora je určená na nasledovné aktivity:
1. Budovanie/Dobudovanie systému zásobovania pitnou vodou využívajúce už existujúce
vodárenské kapacity v prípade, keď je technicky možné a ekonomicky efektívne využiť existujúce
kapacity prívodných vodovodných radov a vodárenských zdrojov (zvyšovanie percentuálnej
využiteľnosti vybudovaných vodárenských zdrojov). Vodárenský zdroj musí mať výdatnosť
minimálne 0,5 l/s (túto aktivitu je možné v rámci jednej žiadosti o poskytnutie dotácie kombinovať
s aktivitou č. 4.).
2. Budovanie/Dobudovanie systému zásobovania pitnou vodou s využitím malých vodárenských
zdrojov v prípade, kedy nie je technicky možné a ekonomicky efektívne využiť existujúce kapacity
prívodných vodovodných radov a vodárenských zdrojov. Nový vodárenský zdroj musí mať
výdatnosť minimálne 0,5 l/s (túto aktivitu je možné v rámci jednej žiadosti o poskytnutie dotácie
kombinovať s aktivitou č. 4.).
3. Rozšírenie existujúcej distribučnej siete alebo jej rekonštrukcia v prípade zabezpečenia
kapacitne vyhovujúcej dodávky pitnej vody do novovybudovanej siete. Existujúci vodárenský
zdroj musí mať výdatnosť minimálne 0,5 l/s (túto aktivitu je možné v rámci jednej žiadosti
o poskytnutie dotácie kombinovať s aktivitou č. 4.).
4. Budovanie vodovodných prípojok, pričom z dotácie Environmentálneho fondu bude
financovaná len tá časť vodovodnej prípojky, ktorá je uložená na verejnom priestranstve
až po miesto, kde toto verejné priestranstvo prvý raz opúšťa (túto aktivitu je možné v rámci
jednej žiadosti o poskytnutie dotácie kombinovať s aktivitou č. 1., alebo č. 2., alebo č. 3.).
5. budovanie nového, doteraz nerealizovaného vodárenského zdroja, ktorý musí mať výdatnosť
minimálne 0,5 l/s,
6. úprava a rekonštrukcia existujúceho vodárenského zdroja a s tým spojených zariadení tak, aby
boli zabezpečené požiadavky týkajúce sa kvality vody určenej pre ľudskú spotrebu ustanovené
smernicou Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu
v platnom znení a smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 zo 16. decembra
2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe
monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení vyhlášky č. 97/2018 Z.
z. Existujúci vodárenský zdroj musí mať v súčasnosti výdatnosť minimálne 0,5 l/s.
Strategické podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne (platné pre všetky vyššie uvedené aktivity
vo všetkých uvedených činnostiach):
- sfunkčnenie verejného vodovodu (t. j. spustenie minimálne do skúšobnej prevádzky),
- zachovanie funkčnosti existujúceho verejného vodovodu jeho rozšírením a rekonštrukciou,
- zvýšenie počtu zásobovaných obyvateľov z verejných vodovodov (t. j. zvýšenie pripojiteľnosti)
na zaistenie dodávky zdravotne bezpečnej pitnej vody bez negatívnych dopadov na zdravie
obyvateľov a životné prostredie.
Ďalšie podmienky oprávnenosti aktivít:
1. Súlad s cieľmi 1.1. a 1.2. Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 a
koncepčnými zámermi uvedenými v Pláne rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií pre územie SR
na roky 2021 – 2027.
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2. Subjekty špecifikované v časti 3. Oprávnení žiadatelia, v bodoch 1. a 2. budú tvoriť obce s veľkosťou
do 2 000 obyvateľov aspoň čiastočne sa nachádzajúce v chránených územiach podľa zoznamu obcí,
ktorý je súčasťou prílohy č. 2.
3. Projekt vyššie uvedených subjektov musí mať povahu vodohospodárskej infraštruktúry14, a tá:
1. musí mať charakter všeobecnej infraštruktúry a musí slúžiť na poskytovanie služieb koncovým
užívateľom za rovnakých a nediskriminačných podmienok,
2. a súčasne musí mať charakter prirodzeného monopolu (t. j. jej duplicita by nebola hospodársky
výhodná), súkromné financovanie je v danom odvetví bezvýznamné 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.
V prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok žiadateľ nie je oprávnený žiadať o dotáciu v rámci
oblasti Verejné vodovody uvedenú v tejto výzve.
Merateľné ukazovatele pre verejné vodovody po realizácii projektu:
1. počet novopripojených obyvateľov na vybudovaný verejný vodovod,
2. počet zásobovaných obyvateľov - pričom rekonštrukcia vodárenskej infraštruktúry, zvýšenie
výdatnosti vodárenských zdrojov, vybudovanie nových vodárenských zdrojov na elimináciu
nedostatku pitnej vody alebo zabezpečenie vyhovujúcej kvality pitnej vody v existujúcich
vodárenských zdrojoch a odstraňovanie dôsledkov havárií a pohrôm nezvýši počet novopripojených
obyvateľov, ale bude odstraňovať havarijné a krízové situácie pre existujúci počet zásobovaných
obyvateľov bezpečnou pitnou vodou z verejných vodovodov,
3. dĺžka novovybudovaných/zrekonštruovaných verejných vodovodov (bez vodovod prípojok) v km.

Oblasť: Verejné kanalizácie

Činnosť BK1: Čistiarne odpadových vôd – budovanie, rozšírenie, rekonštrukcia
alebo intenzifikácia
Podpora je určená na nasledovné aktivity:
1. Budovanie/Dobudovanie čistiarne odpadových vôd (ďalej len „ČOV“) 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 91/271/EHS
a v nariadení 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,
2. Rekonštrukcia, intenzifikácia alebo rozšírenie ČOV so zameraním na splnenie požiadaviek
stanovených v smernici 91/271/EHS a v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov.

14

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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Činnosť BK2: Stoková sieť – budovanie, rozšírenie alebo rekonštrukcia
Podpora je určená na nasledovné aktivity:
1. Budovanie/Dobudovanie systému verejných kanalizácií (stoková sieť) v aglomeráciách, kde
podmienkou poskytnutia dotácie je zabezpečenie čistenia odpadových vôd na existujúcej, kapacitne
vyhovujúcej ČOV,( túto aktivitu je možné v rámci jednej žiadosti o poskytnutie dotácie kombinovať
s aktivitou č. 3.).
2. Rozšírenie alebo rekonštrukciu existujúcej stokovej siete (verejnej kanalizácie), kde podmienkou
poskytnutia dotácie je zabezpečenie čistenia odpadových vôd na existujúcej, kapacitne vyhovujúcej
ČOV,(túto aktivitu je možné v rámci jednej žiadosti o poskytnutie dotácie kombinovať s aktivitou č. 3.).
3. Budovanie kanalizačných prípojok, pričom z dotácie Environmentálneho fondu bude financovaná
len tá časť kanalizačnej prípojky, ktorá je uložená na verejnom priestranstve až po miesto, kde
toto verejné priestranstvo prvý raz opúšťa, (túto aktivitu je možné v rámci jednej žiadosti
o poskytnutie dotácie kombinovať s aktivitou č. 1., alebo č. 2.).

Činnosť BK3: Budovanie systému verejných kanalizácií
Podpora je určená na nasledovné aktivity:
1. Budovanie/Dobudovanie ČOV 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 91/271/EHS a v nariadení 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,
2. Rekonštrukcia, intenzifikácia alebo rozšírenie ČOV so zameraním na splnenie požiadaviek
stanovených v smernici 91/271/EHS a v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších
predpisov.
3. Budovanie/Dobudovanie systému verejných kanalizácií (stoková sieť) v aglomeráciách, kde
podmienkou poskytnutia dotácie je zabezpečenie čistenia odpadových vôd na existujúcej,
kapacitne vyhovujúcej ČOV, (túto aktivitu je možné v rámci jednej žiadosti o poskytnutie dotácie
kombinovať s aktivitou č. 5.).
4. Rozšírenie alebo rekonštrukciu existujúcej stokovej siete (verejnej kanalizácie), kde podmienkou
poskytnutia dotácie je zabezpečenie čistenia odpadových vôd na existujúcej, kapacitne
vyhovujúcej ČOV, (túto aktivitu je možné v rámci jednej žiadosti o poskytnutie dotácie
kombinovať s aktivitou č. 5.).
5. Budovanie kanalizačných prípojok, pričom z dotácie Environmentálneho fondu bude
financovaná len tá časť kanalizačnej prípojky, ktorá je uložená na verejnom priestranstve
až po miesto, kde toto verejné priestranstvo prvý raz opúšťa, (túto aktivitu je možné v rámci
jednej žiadosti o poskytnutie dotácie kombinovať s aktivitou č. 3., alebo č. 4.),
Strategické podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne (platné pre všetky vyššie uvedené aktivity
vo všetkých uvedených činnostiach):
- sfunkčnenie celého kanalizačného systému (funkčne a kapacitne vyhovujúca ČOV a/alebo stoková
sieť) (t. j. spustenie minimálne do skúšobnej prevádzky),
- zachovanie funkčnosti existujúcej verejnej kanalizácie (ČOV a/alebo stoková sieť) jej rozšírením
a rekonštrukciou (funkčná stoková sieť, funkčne a kapacitne vyhovujúca ČOV),
- zvýšenie počtu obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu.

Strana 12 zo 27

Ďalšie podmienky oprávnenosti aktivít:
1. Súlad s cieľmi 1.1. a 1.2. Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030
a koncepčnými zámermi uvedenými v Pláne rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií pre územie
SR na roky 2021 – 2027.
2. Subjekty špecifikované v časti 3. Oprávnení žiadatelia v bodoch 1. a 2. budú obce s veľkosťou
do 2 000 obyvateľov aspoň čiastočne sa nachádzajúce v chránených územiach, podľa zoznamu
obcí, ktorý je súčasťou prílohy č. 2.
3. Projekt vyššie uvedených subjektov musí mať povahu vodohospodárskej infraštruktúry15 a tá:
- musí mať charakter všeobecnej infraštruktúry a musí slúžiť na poskytovanie služieb koncovým
užívateľom za rovnakých a nediskriminačných podmienok
- a súčasne musí mať charakter prirodzeného monopolu (t. j. jej duplicita by nebola
hospodársky výhodná), súkromné financovanie je v danom odvetví bezvýznamné 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.
V prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok žiadateľ nie je oprávnený žiadať o dotáciu v rámci
oblasti Verejné kanalizácie uvedenú v tejto výzve.
Merateľné ukazovatele pre verejnú kanalizáciu po realizácii projektu:
1. podiel počtu pripojených obyvateľov k počtu obyvateľov obce s vybudovanou verejnou kanalizáciou
(%) (napr. koľko z celkového počtu obyvateľov, ktorí majú dostupnú verejnú kanalizáciu je pripojených
na verejnú kanalizáciu),
2. počet novopripojených obyvateľov na verejnú stokovú sieť a ČOV,
3. dĺžka novovybudovaných/zrekonštruovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok) v km.

Oblasť: Kanalizácia a vodovod v 1 ryhe

Činnosť BKV: Realizácia vodovodu a kanalizácie v jednej ryhe
Podpora je určená na nasledovné aktivity:
1. Budovanie/Dobudovanie systému zásobovania pitnou vodou využívajúce už existujúce
vodárenské kapacity v prípade, keď je technicky možné a ekonomicky efektívne využiť existujúce
kapacity prívodných vodovodných radov a vodárenských zdrojov (zvyšovanie percentuálnej
využiteľnosti vybudovaných vodárenských zdrojov). Vodárenský zdroj musí mať výdatnosť
minimálne 0,5 l/s (túto aktivitu je možné v rámci jednej žiadosti o poskytnutie dotácie kombinovať
s aktivitou č. 4.).
2. Budovanie/Dobudovanie systému zásobovania pitnou vodou s využitím malých vodárenských
zdrojov v prípade, kedy nie je technicky možné a ekonomicky efektívne využiť existujúce kapacity
prívodných vodovodných radov a vodárenských zdrojov. Nový vodárenský zdroj musí mať
výdatnosť minimálne 0,5 l/s (túto aktivitu je možné v rámci jednej žiadosti o poskytnutie dotácie
kombinovať s aktivitou č. 4.).
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.
15
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3. Rozšírenie existujúcej distribučnej siete alebo jej rekonštrukcia v prípade zabezpečenia
kapacitne vyhovujúcej dodávky pitnej vody do novovybudovanej siete. Existujúci vodárenský
zdroj musí mať výdatnosť minimálne 0,5 l/s (túto aktivitu je možné v rámci jednej žiadosti
o poskytnutie dotácie kombinovať s aktivitou č. 4.).
4. Budovanie vodovodných prípojok, pričom z dotácie Environmentálneho fondu bude
financovaná len tá časť vodovodnej prípojky, ktorá je uložená na verejnom
priestranstveaž po miesto, kde toto verejné priestranstvo prvý raz opúšťa (túto aktivitu je
možné v rámci jednej žiadosti o poskytnutie dotácie kombinovať s aktivitou č. 1., alebo č. 2.,
alebo č. 3.),
5. Budovanie/Dobudovanie systému verejných kanalizácií (stoková sieť) v aglomeráciách, kde
podmienkou poskytnutia dotácie je zabezpečenie čistenia odpadových vôd na existujúcej,
kapacitne vyhovujúcej ČOV,( túto aktivitu je možné v rámci jednej žiadosti o poskytnutie dotácie
kombinovať s aktivitou č. 3.).
6. Rozšírenie alebo rekonštrukciu existujúcej stokovej siete (verejnej kanalizácie), kde podmienkou
poskytnutia dotácie je zabezpečenie čistenia odpadových vôd na existujúcej, kapacitne
vyhovujúcej ČOV,(túto aktivitu je možné v rámci jednej žiadosti o poskytnutie dotácie
kombinovať s aktivitou č. 3.).
7. Budovanie kanalizačných prípojok, pričom z dotácie Environmentálneho fondu bude
financovaná len tá časť kanalizačnej prípojky, ktorá je uložená na verejnom priestranstve
až po miesto, kde toto verejné priestranstvo prvý raz opúšťa, (túto aktivitu je možné v rámci
jednej žiadosti o poskytnutie dotácie kombinovať s aktivitou č. 1., alebo č. 2.),
Strategické podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne (platné pre všetky vyššie uvedené aktivity
vo všetkých uvedených činnostiach):
- sfunkčnenie verejného vodovodu (t. j. spustenie minimálne do skúšobnej prevádzky),
- zachovanie funkčnosti existujúceho verejného vodovodu/verejnej kanalizácie jeho rozšírením a
rekonštrukciou,
- zvýšenie počtu zásobovaných obyvateľov z verejných vodovodov (t. j. zvýšenie pripojiteľnosti)
na zaistenie dodávky zdravotne bezpečnej pitnej vody bez negatívnych dopadov na zdravie
obyvateľov a životné prostredie,
- sfunkčnenie celého kanalizačného systému (funkčne a kapacitne vyhovujúca ČOV a/alebo stoková
sieť) (t. j. spustenie minimálne do skúšobnej prevádzky),
- zachovanie funkčnosti existujúcej verejnej kanalizácie (ČOV a/alebo stoková sieť) jej rozšírením
a rekonštrukciou (funkčná stoková sieť, funkčne a kapacitne vyhovujúca ČOV),
- zvýšenie počtu obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu.
Ďalšie podmienky oprávnenosti aktivít:
1. Súlad s cieľmi 1.1. a 1.2. Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030
a koncepčnými zámermi uvedenými v Pláne rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií pre
územie SR na roky 2021 – 2027.
2. Subjekty špecifikované v časti 3. Oprávnení žiadatelia, v bodoch 1. a 2. budú tvoriť obce s veľkosťou
do 2 000 obyvateľov aspoň čiastočne sa nachádzajúce v chránených územiach podľa zoznamu obcí,
ktorý je súčasťou prílohy č. 2.
3. Projekt vyššie uvedených subjektov musí mať povahu vodohospodárskej infraštruktúry16, a tá:
1. musí mať charakter všeobecnej infraštruktúry a musí slúžiť na poskytovanie služieb koncovým
užívateľom za rovnakých a nediskriminačných podmienok,

16

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.
Strana 14 zo 27

2. a súčasne musí mať charakter prirodzeného monopolu (t. j. jej duplicita by nebola hospodársky
výhodná), súkromné financovanie je v danom odvetví bezvýznamné 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.
V prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok žiadateľ nie je oprávnený žiadať o dotáciu v rámci
tejto výzvy.
Merateľné ukazovatele pre verejné vodovody a verejné kanalizácie po realizácii projektu:
1. počet novopripojených obyvateľov na vybudovaný verejný vodovod,
2. počet zásobovaných obyvateľov - pričom rekonštrukcia vodárenskej infraštruktúry, zvýšenie
výdatnosti vodárenských zdrojov, vybudovanie nových vodárenských zdrojov na elimináciu
nedostatku pitnej vody alebo zabezpečenie vyhovujúcej kvality pitnej vody v existujúcich
vodárenských zdrojoch a odstraňovanie dôsledkov havárií a pohrôm nezvýši počet novopripojených
obyvateľov, ale bude odstraňovať havarijné a krízové situácie pre existujúci počet zásobovaných
obyvateľov bezpečnou pitnou vodou z verejných vodovodov.
3. podiel počtu pripojených obyvateľov k počtu obyvateľov obce s vybudovanou verejnou kanalizáciou
(%) (napr. koľko z celkového počtu obyvateľov, ktorí majú dostupnú verejnú kanalizáciu je pripojených
na verejnú kanalizáciu),
4. počet novopripojených obyvateľov - na verejnú stokovú sieť a ČOV,
5. dĺžka novovybudovaných/zrekonštruovaných verejných vodovodov (bez vodovod prípojok) v km,
6. dĺžka novovybudovaných/zrekonštruovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok) v km.
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3. Oprávnení žiadatelia
P. č.
1.

2.

Relevancia pre
činnosť
Obec - podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom BK1, BK2, BK3,
zriadení v znení neskorších predpisov, aspoň čiastočne sa nachádzajúce BV1, BV2, BV3
v chránených územiach a s počtom obyvateľov do 2 000. Zoznam obcí je BKV
Žiadateľ

súčasťou prílohy č. 2.
Záujmové združenia právnických osôb, ktorého členmi sú len obce, zriadené BK1, BK2, BK3,
BV1, BV2, BV3
podľa:
a) podľa § 20f zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení BKV
zákona č. 509/1991 Zb.,
alebo
b) podľa § 20b zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
a zároveň:
• ktorých priemer počtu obyvateľov zo všetkých členov jedného
záujmového združenia je do 2 000 obyvateľov,
• ktorých členovia sú len obce, ktoré sa aspoň čiastočne nachádzajú
v chránených územiach17.

Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
17
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4. Zoznam oprávnených a neoprávnených nákladov
Relevancia pre
činnosť
BK1, BK2, BK3,
Za oprávnené náklady sa považujú len náklady, ktoré sú:
1. náklady priamo súvisiace s realizáciou vyššie zadefinovaných oprávnených BV1, BV2, BV3
BKV
aktivít,
Identifikácia oprávnených nákladov

2. primerané, t. j. zodpovedajú obvyklým cenám v danom mieste a čase ako
aj potrebám projektu,
3. vynaložené v súlade s nasledujúcimi princípmi:
a) hospodárnosť (minimalizácia nákladov pri rešpektovaní cieľov projektu),
b) účelnosť (priama väzba na projekt a nevyhnutnosť jeho realizácie),
c) efektívnosť (maximalizácia pomerov medzi výstupmi a vstupmi projektu),
4. reálne - skutočne vynaložené a vyfakturované dodávateľom,
5. správne - v súlade:
a) so schválenou žiadosťou o poskytnutie dotácie,
b) s podrobným opisom činností a prác uvedených v zmluve o poskytnutí
dotácie,
c) s podmienkami zmluvy s dodávateľom,
d) s platným stavebným povolením s vyznačením právoplatnosti, resp. iným
dokumentom podľa 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) (ďalej len „vodný zákon“) alebo podľa zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),
povoľujúcim realizáciu aktivít projektu (ak je to relevantné),
6. aktuálne – vynaložené a realizované v oprávnenom období,
7. originálne – t. j. sa navzájom neprekrývajú – na úhradu jednej a tej istej položky
nákladov (výdavkov) na tú istú lokalitu nie je možné použiť dotáciu
z Environmentálneho fondu a zároveň finančné prostriedky z iných podporných
schém a programov,
8. identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené účtovnými dokladmi,
ktoré sú riadne evidované u príjemcu dotácie v súlade s platnou legislatívou,
9. dodané/poskytnuté tretími stranami (dodávateľom/-i) vybranými na základe
otvoreného, transparentného a nediskriminačného verejného obstarávania, ktorý
bude v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. všeobecne
záväzným právnym predpisom upravujúcim verejné obstarávanie, ktorý
nadobudne platnosť a účinnosť po zverejnení tejto výzvy,
10. oprávnené náklady ako aj úhrada spolufinancovania zo strany príjemcu dotácie
musia byť v súlade so slovenským právnym poriadkom a musia byť realizované
v oprávnenom období, pričom realizovaný projekt a/ alebo jeho časť ani finančné
prostriedky nebudú použité pre účely realizácie akejkoľvek hospodárskej činnosti
(každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a služieb na trhu) a ani nebudú
poskytovať výhodu žiadnemu subjektu, ktorý vykonáva hospodársku činnosť,
11. oprávnené náklady/aktivity nie sú poskytovaním štátnej pomoci (ani pomoci de
minimis) podľa 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 týmto oprávneným
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nákladom/aktivitám sa neuplatňujú pravidlá pre poskytovanie štátnej pomoci,
resp. pomoci de minimis. V prípade, že žiadateľ o poskytnutie dotácie bude počas
obdobia realizácie projektu a počas udržateľnosti projektu vykonávať aj
hospodársku činnosť, je povinný preukázať použitie dotácie výlučne
na nehospodársku činnosť a zároveň zabezpečiť sledovanie činností a rozlíšenie
nákladov (napr. analytická evidencia) viažucich sa k hospodárskej a
nehospodárskej činnosti oddelene.
Za oprávnené náklady, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky oprávnenosti
nákladov sa považujú okrem iného aj:
- náklady na projektovú dokumentáciu – vypracovanie alebo aktualizácia18
projektovej
dokumentácie v rámci oprávneného obdobia, viažucej sa
k predmetu projektu, pričom žiadateľ môže žiadať o preplatenie 5 % z celkových
nákladov projektu (vrátane DPH) v zmysle predložených účtovných dokladov,
avšak táto suma nemôže byť vyššia ako 15 000 eur,
- náklady na zabezpečenie verejného obstarávania – proces výberu dodávateľa
v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, v rámci oprávneného obdobia,
viažuce sa k predmetu projektu, pričom žiadateľ môže žiadať o preplatenie 5 %
z celkových nákladov na zabezpečenie procesu verejného obstarávanie na
výber dodávateľa (vrátane DPH), avšak táto suma nemôže byť vyššia ako
15 000 eur.
Relevancia pre
činnosť
BK1, BK2, BK3,
1. domové čistiarne odpadových vôd,
BV1, BV2, BV3
2. domové čerpacie stanice,
3. náklady na budovanie cestnej komunikácie okrem nevyhnutnej spätnej úpravy BKV
Identifikácia neoprávnených nákladov

ryhy vymedzenej v projektovej dokumentácii,
4. náklady na prevádzku, údržbu a servis zrealizovaného projektu,
5. daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) – uvedené neplatí iba v prípade, ak
príjemca dotácie z Environmentálneho fondu (ďalej len „príjemca dotácie)
Environmentálnemu fondu preukáže, že nemá právo túto DPH odpočítať
spôsobom podľa § 49 až 55e zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov a že mu ani v súvislosti s touto DPH nevznikol
nárok na nadmerný odpočet podľa § 79 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
6. náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. softvér, licencie, predmet
duševného vlastníctva, patenty),
7. náklady vynaložené a uhradené mimo oprávneného obdobia,
8. náklady na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,
9. leasing,
10. úhrady poistného, úroky, pokuty a penále,
11. poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
12. náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností,
13. náklady na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení,
s výnimkou zariadení s vopred zadefinovanou dráhou pohybu,
14. náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
18

Aktualizácia projektovej dokumentácie musí viesť k výmene technológie projektu.
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15. všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce),
16. prevádzkové náklady (materiál, energie, pohonné hmoty, poštovné,
telekomunikačné služby, internetové služby),
17. náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o poskytnutie dotácie
a projektovým riadením,
18. náklady na marketing,
19. náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie,
20. náklady na obstaranie už použitých resp. repasovaných strojov, prístrojov a
zariadení,
21. iné náklady nesúvisiace s projektom.
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5. Podmienky poskytnutia dotácie a prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie
Žiadateľ o poskytnutie dotácie je povinný dodržiavať podmienky poskytnutia dotácie počas celej doby
administrácie žiadosti o poskytnutie dotácie, a to až do uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
Po uzavretí zmluvy o poskytnutí dotácie sa vzťah príjemcu dotácie a Environmentálneho fondu riadia
ustanoveniami zmluvy o poskytnutí dotácie.
Environmentálny fond je oprávnený kedykoľvek počas posudzovania žiadostí o poskytnutie dotácie
a procesu uzatvárania zmluvy o poskytnutí dotácie overiť spĺňanie uvedených podmienok
a to aj prostredníctvom elektronických databáz Slovenskej republiky. Podľa zákona č. 587/2004 Z. z.
o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o
Environmentálnom fonde“), prílohami k žiadosti o poskytnutie dotácie sú:
P. č.

Názov prílohy a jej popis

Relevancia
pre činnosť

Podmienka poskytnutia dotácie: oprávnenosť žiadateľa
A1.

B1.

B2.

B3.

Stanovy.
Predkladá žiadateľ o poskytnutie dotácie – záujmové združenie právnických
osôb, ktorého členmi sú len obce.
Prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie: oprávnenosť aktivít a nákladov
Stavebné povolenie alebo iný doklad povoľujúci realizáciu činností,
s vyznačením právoplatnosti.
Neakceptuje sa rozhodnutie o umiestnení stavby alebo územné rozhodnutie
o využití územia vydávané v územnom konaní podľa § 32 a nasl. stavebného
zákona.
Žiadateľ o poskytnutie dotácie priloží ku dňu podania žiadosti o poskytnutie
dotácie stavebné povolenie s vyznačením dátumu právoplatnosti alebo
oznámenie k ohláseniu vydané orgánom štátnej vodnej správy podľa vodného
zákona alebo príslušným stavebným úradom podľa stavebného zákona
vrátane všetkých jeho zmien s doložením záväzného stanoviska orgánu
štátnej vodnej správy.
Sprievodná správa, súhrnná technická správa, súhrnný rozpočet,
situačný výkres.
Žiadateľ o poskytnutie dotácie predloží projektovú dokumentáciu overenú
v stavebnom konaní na tie časti, ktoré plánuje realizovať podľa predloženej
žiadosti o poskytnutie dotácie. Súhrnný rozpočet (napr. zo stavebného
softvéru CENKROS), ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie, nemusí byť
overený v stavebnom konaní a musí byť podpísaný a opečiatkovaný
relevantným spracovateľom.
V prípade, že sa projekt realizuje na základe oznámenia k ohláseniu podľa
vodného alebo stavebného zákona, žiadateľ o poskytnutie dotácie predloží
projektovú dokumentáciu na časti, ktoré sú predmetom predloženej žiadosti
o poskytnutie dotácie, pričom situačný výkres musí byť overený v stavebnom
konaní v súlade s príslušným oznámením.
V prípade činnosti BK1 a BK3 projektová dokumentácia musí obsahovať údaj
o projektovanej kapacite čistiarne odpadových vôd.
Hydrotechnické výpočty
V prípade, ak v predloženej žiadosti o poskytnutie dotácie je uvedené, že sa
bude realizovať čistiareň odpadových vôd, žiadateľ predloží hydrotechnické
výpočty, podpísané a opečiatkované relevantným spracovateľom.

BK1, BK2, BK3,
BV1, BV2, BV3

BKV
BK1, BK2, BK3,
BV1, BV2, BV3

BKV

BK1, BK2, BK3,
BV1, BV2, BV3

BKV

BK1, BK3
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Príloha musí obsahovať:
-hydrotechnické výpočty
-údaj o spotrebe elektrickej energie na prevádzku ČOV za ohraničený časový
úsek
BK1, BK2, BK3,
B4. Stanoviská podľa § 9 až 11 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných
BV1, BV2, BV3
prácach v znení neskorších predpisov.
BKV
B5. Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie dotácie BK1, BK2, BK3,
na podporné programové aktivity, k výberu dodávateľa – originál. Žiadateľ BV1, BV2, BV3
BKV
o poskytnutie dotácie predloží čestné vyhlásenie, že:
- zrealizoval/zrealizuje proces výberu dodávateľa na realizáciu prác
a dodávok súvisiacich s projektom v súlade so zákonom č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, resp. všeobecne záväzným
právnym predpisom upravujúcim verejné obstarávanie, ktorý
nadobudne platnosť a účinnosť po zverejnení tejto výzvy.
Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie
B6. Zmluva o budúcej zmluve o prevádzke/prevádzkovaní vodohospodárskej BK1, BK2, BK3,
infraštruktúry alebo zmluva o prevádzke/prevádzkovaní vodohospodárskej BV1, BV2, BV3
BKV
infraštruktúry.
Žiadateľ o poskytnutie dotácie predloží Zmluvu o budúcej zmluve uzatvorenej
s budúcim prevádzkovateľom vodohospodárskej infraštruktúry, viažucej sa
k predmetu projektu, na základe ktorej žiadateľ zabezpečí, že predmet
projektu bude odovzdaný do prevádzky osobe oprávnenej na prevádzkovanie
verejných vodovodov a verejných kanalizácií podľa zákona č. 442/2002 Z. z.
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení
zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach na základe zmluvy
o prevádzke/prevádzkovaní diela/vodohospodárskej infraštruktúry.
Ak má žiadateľ o poskytnutie dotácie už uzatvorenú zmluvu
o prevádzke/prevádzkovaní diela/vodohospodárskej infraštruktúry podľa
zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach,
doloží
túto
zmluvu
o prevádzke/prevádzkovaní
diela/vodohospodárskej infraštruktúry k žiadosti o poskytnutie dotácie.
B7. Zmluva o prevzatí diela – relevantné v prípade, ak žiadateľ žiada BK1, BK2, BK3,
o dotáciu na sfunkčnenie „suchovodu“, teda kanalizácie alebo BV1, BV2, BV3
BKV
vodovodu, ktorý nebol používaný na účel, pre ktorý bol realizovaný
B8
Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie dotácie BK1, BK2, BK3,
na podporné programové aktivity k „suchovodu“, teda kanalizácie alebo BV1, BV2, BV3
vodovodu, ktorý nebol používaný na účel, pre ktorý bol realizovaný – originál. BKV
Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie
Prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie: splnenie podmienky k neuplatneniu pravidiel štátnej
pomoci
C1. Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie dotácie BK1, BK2, BK3,
na účely posúdenia naplnenia podmienok uvedených v rámci „VÝZVY BV1, BV2, BV3
č. B- 1/2022 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné BKV
programové aktivity“ - originál.
Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie
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D1.

Sumárne čestné vyhlásenie
Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie dotácie BK1, BK2, BK3,
na podporné programové aktivity z Environmentálneho fondu na rok 2022 BV1, BV2, BV3
BKV
podľa § 4e zákona o Environmentálnom fonde.
Žiadateľ o poskytnutie dotácie čestne vyhlasuje, že:
- má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom
a Environmentálnym fondom,
- nemá evidované nedoplatky na daniach,
- nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie
a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
- nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie
(Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Union zdravotná poisťovňa,
a. s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.),
- na úhradu jednej a tej istej položky nepoužije dotáciu
z Environmentálneho fondu a zároveň finančné prostriedky z iných
podporných schém a programov,
- projekt je v súlade s koncepčnými zámermi uvedenými v „Pláne
rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie
Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027“.
Sumárne čestné vyhlásenie
o poskytnutie dotácie.

je

súčasťou

formulára

žiadosti
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6. Základné podmienky pre realizáciu projektu
1. Pri výbere budúceho 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 343/2015 Z. z.“), resp. všeobecne záväzným právnym
predpisom upravujúcim verejné obstarávanie, ktoré nadobudne platnosť a účinnosť po zverejnení tejto
výzvy (ďalej zákon č. 343/2015 Z. z. a všeobecne záväzným právnym predpisom upravujúcim verejné
obstarávanie, ktoré nadobudne platnosť a účinnosť po zverejnení tejto výzvy spolu len „zákon
o verejnom obstarávaní“). Žiadateľ je pri výbere dodávateľa povinný dodržať základné princípy
verejného obstarávania v súlade s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác odporúčame zohľadniť ich environmentálne
hľadisko všade tam, kde to bude vhodné.
Poznámka: Žiadosť o poskytnutie dotácie v zmysle tejto výzvy budú oprávnení podať žiadatelia, ktorí:
a) ku dňu podania žiadosti už majú ukončený proces výberu dodávateľa, pričom tento proces
realizovali postupmi podľa pravidiel a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z.,
alebo
b) už začali, ale ešte nemajú ukončený proces výberu dodávateľa podľa pravidiel a princípov zákona
č. 343/2015 Z. z. alebo tento proces výberu dodávateľa podľa pravidiel a princípov zákona
č. 343/2015 Z. z. ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie ani nezačali.
V prípade, ak minister životného prostredia SR rozhodne o poskytnutí dotácie, budú úspešní žiadatelia
vyzvaní, aby k podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie predložili:
a) podpísanú Zmluvu o dielo (resp. zmluvu s úspešným dodávateľom, ktorá je výsledkom verejného
obstarávania), kde proces výberu dodávateľa bol realizovaný v súlade so zákonom
č. 343/2015 Z. z. a kompletnú dokumentáciu k verejnému obstarávaniu v zmysle vyžiadania
Environmentálneho fondu (žiadateľ bude povinný zriadiť na požiadanie Environmentálneho fondu
prístup do informačného systému, prostredníctvom ktorého sa proces verejného obstarávania
uskutočňoval) /uvedené bude platiť pre žiadateľov, ktorí ku dňu podania žiadosti o poskytnutie
dotácie už mali ukončený proces výberu dodávateľa, pričom tento proces realizovali postupmi
podľa pravidiel a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z.,
alebo
b) oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, resp. ekvivalent tohto dokumentu v súlade
so zákonom o verejnom obstarávaní a návrh súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu
/uvedené bude platiť pre žiadateľov, ktorí ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie ešte
nemajú ukončený proces výberu dodávateľa alebo tento proces výberu dodávateľa podľa pravidiel
a princípov zákona č. 343/2015 Z. z. ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie ani nezačali/.
2. Predmetom dotácie v rámci tejto výzvy musí byť zabezpečenie výkonu samosprávnych úloh obce
v odvádzaní odpadových vôd a v zásobovaní vodou podľa § 4 ods. 3 písm. g) zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Uvedenú
podmienku musí spĺňať každá obec, ktorá je žiadateľom o poskytnutie dotácie ako aj obec, ktorá je
členom záujmového združenia právnických osôb, zriadeného podľa § 20f zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb. alebo § 20b zákona Slovenskej národnej rady
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ak je žiadateľom o poskytnutie
dotácie záujmové združenie právnických osôb.
3. Dotácia bude poskytnutá na základe zmluvy o poskytnutí dotácie po splnení podmienok a doložení
ďalších potrebných dokumentov, ktorých zoznam bude doručený žiadateľovi o poskytnutie dotácie
spolu s rozhodnutím ministra životného prostredia SR o poskytnutí dotácie.
Za účelom poskytnutia dotácie v zmysle tohto bodu, je žiadateľ o poskytnutie dotácie povinný si
pred podpisom zmluvy o poskytnutí dotácie založiť samostatný bankový účet príjemcu dotácie.
Príjemca dotácie berie na vedomie, že dotačné prostriedky, ktoré budú v zmysle zmluvy o poskytnutí
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dotácie poukázané na bankový účet príjemcu dotácie sú účelovo viazané finančné prostriedky podľa
zákona o Environmentálnom fonde a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o rozpočtových pravidlách“). Pri použití dotačných prostriedkov je príjemca dotácie povinný
postupovať v súlade so zákonom o Environmentálnom fonde, zákonom o rozpočtových pravidlách
a zmluvou o poskytnutí dotácie. Príjemca dotácie nie je oprávnený použiť tieto dotačné prostriedky
na iný účel ako účel uvedený v zmluve o poskytnutí dotácie, na ktorý mu bola dotácia poskytnutá.
4. Príjemca dotácie je povinný poskytnutú dotáciu po realizácii projektu zúčtovať v zmysle podmienok
uvedených v zmluve o poskytnutí dotácie a to do jedného kalendárneho mesiaca odo dňa ukončenia
realizácie projektu. Príjemca dotácie je povinný dodržať časový interval čerpania poskytnutej dotácie
uvedený v zmluve o poskytnutí dotácie.
5. Príjemca dotácie je povinný v rámci všetkých informačných a komunikačných opatrení informovať
o podpore získanej z prostriedkov Environmentálneho fondu tým, že:
a) na svojich oficiálnych webových sídlach umiestni informáciu o získanej podpore z prostriedkov
Environmentálneho fondu a doplní ich stručnými informáciami o projekte financovaného
z prostriedkov z Environmentálneho fondu, vrátane uvedenia jeho cieľov a prínosov,
b) na strategických miestach počas realizácie projektu a po celú dobu fyzickej existencie objektu
umiestni informačné tabule na viditeľných miestach pre verejnosť, na ktorých bude informovať
o tom, že projekt je financovaný z prostriedkov Environmentálneho fondu. Informačná tabuľa musí
byť v rozmere 400 x 300 mm a musí byť vyrobená z ekologických materiálov odolných proti
poveternostným podmienkam. Informačná tabuľa musí obsahovať:
a. logo Environmentálneho fondu
b. názov projektu
c. rok dokončenia projektu
6. Po ukončení realizácie projektu je príjemca dotácie povinný do 12 mesiacov:
a) predložiť Environmentálnemu fondu kolaudačné rozhodnutie s vyznačením právoplatnosti
k realizovanej stavbe podľa stavebného zákona, ktorým sa povoľuje užívanie stavby na určený
účel a určia sa podmienky užívania stavby,
b) predložiť aj platnú a účinnú zmluvu o prevádzke diela.
7. Príjemca dotácie je povinný zabezpečiť udržateľnosť projektu po dobu 5 rokov od ukončenia realizácie
projektu v rámci tejto výzvy v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie a zabezpečiť finančné
prostriedky vo svojich rozpočtoch na prevádzku, údržbu a servis realizovaného diela financovaného
z poskytnutej dotácie.
8. Príjemca dotácie je povinný zabezpečiť počas obdobia realizácie projektu a celej doby udržateľnosti
projektu, t. j. po dobu 5 rokov od ukončenia realizácie projektu, nepretržité splnenie nasledovných
podmienok, a to že, realizovaný projekt:
a) musí byť využívaný len ako všeobecná infraštruktúra,
b) musí slúžiť na poskytovanie služieb koncovým užívateľom za rovnakých a nediskriminačných
podmienok
c) a súčasne musí mať charakter prirodzeného monopolu, pričom súkromné financovanie je
v danom odvetví bezvýznamné a jeho financovanie z verejných prostriedkov nebude ovplyvňovať
obchod medzi členskými štátmi Európskej únie a narúšať hospodársku súťaž medzi členskými
štátmi Európskej únie,
d) musí byť vo vlastníctve príjemcu dotácie a nebude predmetom prenájmu, predaja, alebo výpožičky
tretej osobe, žiadateľ nezriadi ani nevyhlási, že súhlasí so zriadením alebo poskytnutím
zabezpečenia (napr. záložného práva), vecného bremena alebo iného obmedzenia na veci
(hnuteľné a nehnuteľné) a vecné a majetkové práva, ktoré nadobudne z prostriedkov poskytnutej
dotácie v zmysle tejto výzvy v prospech tretej osoby.
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9. V prípade činností BV1, BV2, BV3 a BKV počas doby udržateľnosti projektu, 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 a počte
novopripojených obyvateľov na verejný vodovod, pričom v prípade, ak bude príjemca počas
obdobia realizácie projektu a počas udržateľnosti projektu vykonávať aj hospodársku činnosť, je
povinný preukázať použitie dotácie výlučne na nehospodársku činnosť a zároveň zabezpečiť
sledovanie činností a rozlíšenie nákladov (napr. analytická evidencia) viažucich sa k hospodárskej
a nehospodárskej činnosti oddelene,
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 a počet novopripojených obyvateľov na verejný vodovod,
c) príjemca dotácie je povinný predložiť poskytovateľovi každoročne, najneskôr do 31. januára
nasledujúceho kalendárneho roka 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. januára nasledujúceho
kalendárneho roku okrem písomnej monitorovacej správy aj doklad o zabezpečení finančných
prostriedkov na prevádzku, údržbu a servis realizovaného diela financovaného z poskytnutej
dotácie, resp. rozpočet obce na príslušný kalendárny rok, kde vo výdavkovej časti budú zahrnuté
finančné prostriedky na prevádzku, údržbu a servis realizovaného diela financovaného
z poskytnutej dotácie, schválený obecným zastupiteľstvom a taktiež aj informácie o počte
novopripojených obyvateľov na verejný vodovod v období od 1. januára do 31. decembra
príslušného roka a celkovej miere pripojenia obyvateľstva obce v % k 31. decembru príslušného
monitorovaného obdobia19,
e) príjemca dotácie je povinný uchovávať kompletnú dokumentáciu k projektu vrátane dokumentácie
k verejnému obstarávaniu realizovaného za účelom výberu dodávateľa a následného uzatvorenia
zmluvy o dielo počas doby uvedenej v zákone o verejnom obstarávaní , no nie kratšie ako uplynie
doba udržateľnosti projektu, t. j. 5 rokov od ukončenia realizácie projektu.
10. V prípade činností BK1, BK2, BK3 a BKV, počas doby udržateľnosti projektu, 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 a počet
novopripojených obyvateľov na stokovú sieť a ČOV,
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 a počet novopripojených obyvateľov, na stokovú sieť a ČOV,
c) príjemca dotácie je povinný predložiť poskytovateľovi každoročne, najneskôr do 31. januára
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 každoročne, najneskôr do 31. januára
nasledujúceho kalendárneho roku okrem písomnej monitorovacej správy aj doklad
Monitorované obdobie je súčet oprávneného obdobia (na realizáciu prác a činností) a doby udržateľnosti projektu (t. j. 5 rokov
od ukončenia realizácie prác a činností), od účinnosti zmluvy o poskytnutie dotácie do 31. decembra príslušného roka.
19
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o zabezpečení finančných prostriedkov na prevádzku, údržbu a servis realizovaného diela
financovaného z poskytnutej dotácie, resp. rozpočet obce na príslušný kalendárny rok, kde
vo výdavkovej časti budú zahrnuté finančné prostriedky na prevádzku, údržbu a servis
realizovaného diela financovaného z poskytnutej dotácie, schválený obecným zastupiteľstvom,
informácie o počte novopripojených obyvateľov a celkovom počte pripojených obyvateľov na
stokovú sieť a ČOV a počet obyvateľov obce v období ročne k 31. decembru príslušného roka a
celkovej miere pripojenia obyvateľstva obce v % k 31. decembru príslušného monitorovaného
obdobia13 a údaj o spotrebe elektrickej energie na prevádzku ČOV za stanovený časový úsek
(relevantné pre činnosti BK1 a BK3)
e) príjemca dotácie je povinný predložiť poskytovateľovi každoročne, najneskôr do 31. januára
nasledujúceho kalendárneho roku doklad o nakladaní s čistiarenským kalom počas obdobia
predchádzajúceho kalendárneho roka.
f) príjemca dotácie je povinný predložiť poskytovateľovi po pripojení čo i len jedného nového
obyvateľa, každoročne, najneskôr do 30. apríla nasledujúceho kalendárneho roku okrem
dokladov a informácií uvedených v písm. a) až e) tohto bodu aj informácie o produkcii odpadových
vôd (m3 na obyvateľa), množstvo čistených odpadových vôd a nečistených odpadových vôd
(obec predkladá informáciu za svoje územie, záujmové združenie právnických osôb za územie
obcí, ktoré sú členmi združenia a bola im poskytnutá dotácia na základe tejto výzvy),
g) príjemca dotácie je povinný uchovávať kompletnú dokumentáciu k projektu vrátane
dokumentácie k verejnému obstarávaniu realizovaného za účelom výberu dodávateľa a
následného uzatvorenia zmluvy o dielo počas doby uvedenej v zákone o verejnom obstarávaní,
no nie kratšie ako uplynie doba udržateľnosti projektu, t. j. 5 rokov od ukončenia realizácie
projektu.
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7. Zoznam príloh
Príloha č. 1 Vylučovacie a hodnotiace kritériá

Príloha č. 2 Zoznam oprávnených žiadateľov

Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie – výber dodávateľa

Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie k sfunkčneniu „suchovodu“

Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie - účely posúdenia naplnenia podmienok
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