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Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2023 
podľa § 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Oblasť: „Odstraňovanie následkov havárie1 a mimoriadneho zhoršenia kvality vôd alebo 

mimoriadneho ohrozenia kvality vôd2 ohrozujúcich alebo poškodzujúcich životné 

prostredie (ďalej len „havária“)“ 
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1 § 17 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 460/2019 Z.z. 
2 § 41 ods. 1 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) 
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1. Spoločné informácie pre podanie žiadosti o  podporu formou dotácie 

 

1.1. Definície pojmov a použité skratky  
Skratky: 

EF   Environmentálny fond 

HO   Podpora odstraňovania následkov havárie v odpadoch 

HV  Podpora odstraňovania následkov mimoriadneho zhoršenia kvality vôd alebo 
mimoriadneho ohrozenia kvality vôd ohrozujúcich alebo poškodzujúcich životné 
prostredie 

Pojmy: 

zákon o EF - zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

zákon o odpadoch – zákon 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

vodný zákon - zákon 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 

zákon o verejnom obstarávaní - zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

zákon o e-Governmente – zákon 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 

zákon o štátnej pomoci - 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) 

zákon o archívoch a registratúrach - zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

žiadosť - žiadosť o podporu formou dotácie -  dokument, ktorý pozostáva z formulára žiadosti o 
poskytnutie dotácie, ktorým žiadateľ žiada o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2023 

špecifikácia činností - Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2023,  Oblasť: 
„Odstraňovanie následkov havárie a mimoriadneho zhoršenia kvality vôd alebo mimoriadneho ohrozenia 
kvality vôd ohrozujúcich alebo poškodzujúcich životné prostredie 

informačný systém EF - Informačný systém na podávanie a spracovanie žiadostí o poskytnutie podpory 
z EF 

žiadateľ - je pre účely tejto špecifikácie činností právnická osoba, ktorá žiada o poskytnutie dotácie a 
považuje sa za žiadateľa do momentu uzavretia zmluvy 

príjemca dotácie - je pre účely tejto špecifikácie činností právnická osoba, s ktorou EF uzatvoril zmluvu 
za účelom poskytnutia podpory formou dotácie z EF na účely a spôsobom stanoveným v zmluve 

zmluva – zmluva o poskytnutí podpory z EF formou dotácie uzatvorená medzi EF a príjemcom dotácie. 
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1.2. Spôsob a forma podania žiadosti  

 

Termín na podanie žiadosti je 01.01.2023 - 15.12.2023. 

 

Spôsob podania žiadosti  

Žiadateľ podáva žiadosť cez informačný systém EF: https://grant.envirofond.sk.  a zároveň podáva tú istú 
žiadosť aj jedným z nasledovných spôsobov: 

a) doručenie žiadosti  do elektronickej schránky EF podľa zákona o e-Governmente (rozhodujúcim 
dátumom je dátum odoslania žiadosti do elektronickej schránky EF, najneskôr v posledný deň 
termínu na podanie žiadosti ).  
Takto podaná žiadosť  musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom, alebo kvalifikovanou 
elektronickou pečaťou žiadateľa podľa zákona o e-Governmente.  
  

b) doručenie 1 originálu žiadosti do poštového priečinku EF (rozhodujúcim dátumom je dátum 
odovzdania žiadosti  na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň termínu na podanie žiadosti ). 
Takto podaná žiadosť  musí byť vlastnoručne podpísaná oprávnenou osobou na mieste na to 
určenom. 

 

 Adresa poštového priečinku EF:  
Environmentálny fond 
P. O. BOX 14 
827 14 Bratislava 212 
 

c) doručenie 1 originálu žiadosti na adresu sídla EF osobne (rozhodujúcim dátumom je dátum 
doručenia žiadosti  na adresu sídla EF najneskôr v posledný deň termínu na podanie žiadosti  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  musí byť vlastnoručne podpísaná oprávnenou osobou na mieste na to 
určenom. 
 

Adresa sídla EF:  
Environmentálny fond 
Nevädzová 5  
821 01 Bratislava 
 

V prípade, ak takto podaná žiadosť nebude spĺňať vyššie uvedené podmienky, EF takúto žiadosť nebude 
akceptovať a žiadosť bude z procesu administrovania vyradená. 

EF má podľa zákona o archívoch a registratúrach a interných predpisov 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. 

EF je oprávnený vykonať zmeny formálnych náležitostí špecifikácie činností, vrátane jej príloh, pričom 
tieto zmeny vrátane zdôvodnenia ich vykonania je povinný vo forme usmernenia k špecifikácii činností 
zverejniť na webovom sídle http://www.envirofond.sk.   

https://envirofond.sk/osvedcovacie-dolozky-autorizacne-dolozky-a-zarucena-konverzia/
http://www.envirofond.sk/
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EF v prípade vykonania zmien formálnych náležitostí špecifikácie činností, vrátane 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 špecifikácie činností, vrátane jej príloh, a o vykonaných opravách/úpravách EF 
informuje zverejnením na webovom sídle http://www.envirofond.sk (vrátane prípadného zverejnenia 
dokumentu s odstránenou zrejmou nesprávnosťou). 

EF je oprávnený zrušiť špecifikáciu činností iba v prípade, ak je objektívne nemožné poskytnúť dotáciu z 
dôvodu legislatívnej alebo neodstrániteľnej prekážky, ktorú nebolo možné predvídať v čase vyhlásenia 
špecifikácie činností, alebo je nevyhnutná taká zmena podmienok poskytnutia dotácie, ktorá znamená 
podstatnú zmenu podmienok poskytnutia podpory formou dotácie.  

Povinnou súčasťou informácie o zrušení špecifikácie činností sú aj dôvody jej zrušenia. O zrušení 
špecifikácie činností EF informuje žiadateľov zverejnením na webovom sídle http://www.envirofond.sk  
 
Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov v podmienkach EF sú zverejnené na webovom sídle 
http://www.envirofond.sk. 
 
Forma podania žiadosti  

Žiadateľ v súlade s § 9 ods. 2 zákona o EF podáva písomnú žiadosť na činnosť HO a HV, ktorá 

musí obsahovať: 

a. označenie žiadateľa, 

b. opis havárie alebo účel použitia podpory s návrhom predpokladaných opatrení, ktoré sa majú 

realizovať, 

c. predbežné vyčíslenie škody spôsobenej vzniknutou haváriou a celkové náklady potrebné na 

realizáciu opatrení na odstránenie následkov havárie, ak je možné ich vyčísliť ku dňu podania 

písomnej žiadosti, 

d. výšku požadovanej podpory. 

Ak žiadosť o podporu formou dotácie nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti, EF po vykonaní 

kontroly formálnej správnosti a úplnosti žiadosti vyzve žiadateľa, aby v lehote určenej EF žiadosť 

doplnil, resp. EF môže požadovať vysvetlenie žiadosti. V prípade, ak žiadateľ svoju žiadosť nedoplní, 

EF nezaradí žiadosť do zoznamu žiadostí o podporu. 

 

 

1.3. Podmienky poskytovania a použitia štátnej podpory starostlivosti o životné 

prostredie  

Podrobnosti  
Podporu formou dotácie možno poskytnúť žiadateľovi, ak:   

- má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,   
- má splnené povinnosti týkajúce sa úhrady daní a cla podľa osobitného predpisu3,  

 
3 Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované 
znenie) (Ú. v. EÚ L 269, 10. 10. 2013) v platnom znení. 

http://www.envirofond.sk/
http://www.envirofond.sk/
http://www.envirofond.sk/sk/gdpr
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- má splnené úhrady poistného na zdravotné poistenie  podľa osobitného predpisu4 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 prijatej štátnej pomoci podľa osobitného 
predpisu7,  

- preukázal splnenie ďalších povinností vymedzených v špecifikácii činností v zmysle § 4 ods. 5 
zákona o EF,  

- je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť 
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu8  

 

Podpora formou dotácie sa neposkytne žiadateľovi: 

- ktorý porušil finančnú disciplínu pri nakladaní s prostriedkami EF, za čo bol žiadateľovi 

právoplatným rozhodnutím uložený odvod alebo penále podľa osobitného predpisu9 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 predpisu10, 

- voči ktorému EF 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 verejnom obstarávaní11. 

 

Vyššie uvedené podmienky poskytnutia podpory formou dotácie predstavujú súbor podmienok 

overovaných EF v procese schvaľovania žiadosti, ktoré musia byť splnené na to, aby žiadosť mohla byť 

podporená. EF je oprávnený opakovane overovať plnenie podmienok poskytnutia podpory formou dotácie 

aj počas platnosti a účinnosti zmluvy, ako aj počas obdobia udržateľnosti projektu. 

 

Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok . 
 

 

 
4 § 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. 
5 § 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 o štátnej pomoci 
8 Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
9 § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
10 § 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.  
§ 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
11 § 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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1.4.  Oprávnené obdobie 

 

Za oprávnené obdobie12 sa pre účely tejto výzvy považuje termín od 01.01.2023  do 31.12.2023.  

 

1.5.  Počet podaných žiadostí 

 

Maximálny počet žiadostí predložených jedným žiadateľom v rámci tejto špecifikácie nie je stanovený. 

 

 

1.6. Maximálna výška žiadanej dotácie a maximálna miera podpory  

 

Maximálna miera podpory formou dotácie pre činnosti HO a HV je 100% oprávnených nákladov.  

 

 

2. Oprávnené aktivity 

 

Činnosť HO: Podpora odstraňovania následkov havárie v odpadoch 
 

V rámci činnosti HO je možné realizovať nasledovné aktivity: 

Podpora je podľa § 4 ods. 1 písm. e) zákona o EF určená na odstraňovanie následkov havárie v súlade 

s §17 ods. 2 zákona o odpadoch13. 

 

Činnosť HV: Podpora odstraňovania následkov mimoriadneho zhoršenia kvality vôd 

alebo mimoriadneho ohrozenia kvality vôd ohrozujúcich alebo poškodzujúcich 

životné prostredie 
 
V rámci činnosti HV je možné realizovať nasledovné aktivity: 

Podpora je podľa § 4 ods. 1 písm. e) zákona o EF určená na odstraňovanie následkov mimoriadneho 
zhoršenia kvality vôd alebo mimoriadneho ohrozenia kvality vôd ohrozujúcich alebo poškodzujúcich 
životné prostredie podľa § 41 ods. 1 vodného zákona14. 
 

 
12 Oprávnené obdobie je obdobie, v ktorom musia byť oprávnené náklady zrealizované a vyfakturované dodávateľom projektu a do uplynutia 
ktorého musí príjemca prostriedkom EF požiadať EF o čerpanie prostriedkov EF, resp. požiadať EF o kladné stanovisko s použitím 
prostriedkov EF. Oprávnené obdobie je EF oprávnený predĺžiť počas realizácie projektu, a to len v prípade odôvodnených žiadostí príjemcov 
prostriedkov EF 
13 §17 odsek 2 zákona o odpadoch -  Ak podľa odseku 1 písm. j) je držiteľ odpadu neznámy alebo ak nemôže uhradiť náklady spojené so 
zneškodnením odpadov alebo zhodnotením odpadov v primeranom čase a v plnej výške, považuje sa tento prípad za haváriu a pri úhrade 
nákladov možno postupovať podľa osobitného predpisu (podľa §9 zákona o EF). 
14 § 41 ods. 1 vodného zákona - Mimoriadne zhoršenie kvality vôd alebo mimoriadne ohrozenie kvality vôd (ďalej len "mimoriadne 
zhoršenie vôd") je náhle, nepredvídané a závažné zhoršenie alebo závažné ohrozenie kvality vôd spôsobené vypúšťaním odpadových vôd 
alebo osobitných vôd bez povolenia alebo spôsobené neovládateľným únikom znečisťujúcich látok, ktoré sa prejavujú najmä zafarbením 
alebo zápachom vody, tukovým povlakom, vytváraním peny na hladine, výskytom uhynutých rýb (podľa § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 
139/2002 Z. z o  rybárstve) alebo výskytom znečisťujúcich látok v prostredí súvisiacom s povrchovou vodou alebo podzemnou vodou. 
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3. Oprávnení žiadatelia 

 

P.č. Zoznam oprávnených žiadateľov 
Relevancia pre 
činnosť 

1. Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva15 HO 

2. Slovenská inšpekcia životného prostredia16 HV 

 
 

4. Zoznam oprávnených a neoprávnených nákladov 

 

P. č. Identifikácia oprávnených nákladov Relevancia 
pre činnosť 

1. Oprávnené náklady, ako aj ich úhrada musia byť v súlade so slovenským právnym 
poriadkom a musia byť realizované v rozpočtovom roku 2023, pričom realizovaný 

projekt, ktorý bude predmetom podpory (ďalej len „projekt“)  a/alebo jeho časť 
ani prostriedky nebudú použité pre účely realizácie akejkoľvek hospodárskej 
činnosti a ani nebudú poskytovať neoprávnenú  výhodu žiadnemu subjektu, ktorý 
realizuje hospodársku činnosť.   

 HO,HV 

2. Náklady na obstaranie prác a služieb v súvislosti s odstránením následkov havárie 

podľa § 17 ods. 2 zákona o odpadoch . 

 HO 

3. Náklady na obstaranie prác a služieb v súvislosti s odstraňovaním následkov 
mimoriadneho zhoršenia kvality vôd alebo mimoriadneho ohrozenia kvality vôd 
ohrozujúcich alebo poškodzujúcich životné prostredie podľa vodného zákona  

HV  

4. a) náklady súvisiace s realizáciou vyššie zadefinovanej činnosti HO, 
b) náklady súvisiace s realizáciou vyššie zadefinovanej činnosti HV,   

 HO, HV 

 

 

P.č. Identifikácia neoprávnených nákladov Relevancia  

1. Náklady na odstránenie následkov havárie, ak je známy pôvodca havárie.    HO 

2. Náklady na obstaranie prác a služieb v súvislosti s odstránením následkov 
mimoriadneho zhoršenia kvality vôd alebo mimoriadneho ohrozenia kvality vôd 
ohrozujúcich alebo poškodzujúcich životné prostredie v prípadoch, kde je známy 
pôvodca znečistenia.   

 HV 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 § 6 ods. 2 zákona o EF   
16 § 6 ods. 2 zákona o EF 
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5. Podmienky poskytnutia dotácie  

1. Projekt musí byť realizovaný v súlade s cieľmi a opatreniami Stratégie environmentálnej politiky 

Slovenskej republiky do roku 2030 (uznesenie vlády SR č. 87/2019 z 27. 2. 2019).  

2. Projekt musí byť realizovaný v súlade s Koncepciou vodnej politiky do r. 2030, s výhľadom do r. 

2050 (relevantné pre činnosť HV). 

3. Poskytnutie dotácie na činnosť HO a HV nie je štátnou pomocou v zmysle zákona o štátnej 

pomoci, a teda vo vzťahu k tejto aktivite sa neuplatňujú pravidlá pre poskytovanie štátnej pomoci, 

resp. pomoci de minimis. 

4. Pri výbere dodávateľa je žiadateľ povinný postupovať v súlade s platnou a účinnou právnou 

úpravou SR vzťahujúcou sa na výber dodávateľa v čase obstarávania, pričom EF akceptuje 

dodávateľa, pri výbere ktorého žiadateľ postupoval v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o 

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

5. Žiadateľ je pri výbere dodávateľa povinný dodržať základné princípy verejného obstarávania, 

najmä princíp transparentnosti a nediskriminácie hospodárskych subjektov. Pri obstarávaní 

tovarov, služieb a stavebných prác odporúčame využiť environmentálne charakteristiky pre 

zelené verejné obstarávanie všade tam, kde to bude vhodné.  

6. Pri podaní žiadosti žiadateľ vyplní sumárne čestné vyhlásenie, ktoré bude povinnou súčasťou 

formulára žiadosti. 

7. Na úhradu jednej a tej istej položky nákladov nie je možné použiť dotáciu a zároveň finančné 

prostriedky z iných obdobných schém a programov.  

8. Dotácia bude vyplatená na základe zmluvy.  

9. K záverečnému vyúčtovaniu bude oprávnený žiadateľ prikladať zoznam jednotlivých opatrení na 

odstránenie škodlivých následkov mimoriadneho zhoršenia kvality vôd alebo mimoriadneho 

ohrozenia kvality vôd ohrozujúcich alebo poškodzujúcich životné prostredie, ktoré boli v priebehu 

roka 2023 hradené z poskytnutej dotácie s príslušnou účtovnou dokumentáciou. (Relevantné len 

pre HO) 

10. Príjemca dotácie doloží všetky potrebné originály účtovných dokladov.  

11. Dotáciu nemožno poskytnúť, ak je známy pôvodca havárie17. V prípade, že sa zistí pôvodca 

havárie až po poskytnutí dotácie a použití prostriedkov EF žiadateľom, pôvodca havárie je 

povinný vrátiť EF prostriedky vo výške dotácie poskytnutej žiadateľovi. Na vymáhanie týchto 

prostriedkov EF je oprávnený EF.  

 

 
17 § 4 ods. 9 zákona o EF   


