Environmentálny fond
Martinská 49, 821 05 Bratislava
IČO: 30 796 491

Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2018
Predkladanie žiadostí o podporu formou dotácie:
 termín na predloženie žiadostí je:
 do 31. 10. 2017 (platí pre bod I. tejto špecifikácie), pričom rozhodujúci je dátum
fyzického doručenia, nie dátum odoslania tejto žiadosti na poštovú prepravu.
Uvedená lehota sa vzťahuje aj na elektronickú verziu žiadosti odosielanú
prostredníctvom on-line webovej aplikácie. Nakoľko fyzické doručenie žiadosti
na Environmentálny fond a Slovenskú agentúru životného prostredia pre oblasť
POD je možné len v pracovných dňoch, termín na predloženie žiadosti je
do 31. 10. 2017,
 v priebehu celého kalendárneho roka 2018 (platí pre body II. a III. tejto
špecifikácie), pričom rozhodujúci je dátum fyzického doručenia, nie dátum
odoslania tejto žiadosti na poštovú prepravu. Uvedená lehota sa vzťahuje
aj na elektronickú verziu žiadosti odosielanú prostredníctvom on-line webovej
aplikácie.
 maximálny počet žiadostí o podporu formou dotácie predložených jedným žiadateľom
(platí pre bod I. tejto špecifikácie):
 žiadateľ je oprávnený predložiť iba jednu žiadosť o podporu formou dotácie
v rámci ktorejkoľvek z činností podpory v rámci Oblastí A., B., C., D., E., F.
a POD,
 v prípade, ak plánuje realizovať projekt v oblasti B. (kanalizácia a vodovod
v jednej ryhe), žiadateľ je oprávnený predložiť dve žiadosti (jedna žiadosť
v rámci činnosti kanalizácie s označením BK2AP až BK5AP a BK2a, BK2b,
BK2c až BK5a, BK5b, BK5c a jedna žiadosť v rámci činnosti vodovodu
s označením BV1AP až BV4AP a BV1a, BV1b, BV1c až BV4a, BV4b, BV4c).
Maximálna miera podpory (platí pre body I. a II. tejto špecifikácie pre všetky oblasti, ak nie
je v rámci ich podrobnejšej špecifikácie uvedené inak):
Maximálna miera podpory formou dotácie je 95% z oprávnených nákladov projektu
pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania zo strany žiadateľa
z oprávnených nákladov projektu.
Všeobecné pravidlá upravujúce oprávnenosť nákladov (platí pre body I. a II. tejto špecifikácie
pre všetky oblasti, ak nie je v rámci ich podrobnejšej špecifikácie uvedené inak):
Za oprávnené náklady sa považujú len náklady, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti:
 v súlade s pravidlami štátnej pomoci 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),
 reálne - skutočne vynaložené a vyfakturované dodávateľom tovarov, služieb a prác,
 v súlade:
- so schválenou žiadosťou o podporu formou dotácie,
- podrobným opisom činností a prác uvedeným v dotačnej zmluve,
- s podmienkami dodávateľsko-odberateľskej zmluvy s dodávateľom vybraným
na základe verejného obstarávania,
- so schváleným stavebným povolením (ak je to relevantné),
 aktuálne – vynaložené a realizované v roku 2018,
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 originálne – t. j. sa navzájom neprekrývajú – na úhradu jednej a tej istej položky
nákladov nie je možné použiť podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu
a zároveň finančné prostriedky z iných podporných schém a programov, mimo úhrady
zodpovedajúcej povinnému spolufinancovaniu zo strany príjemcu dotácie,
sú preukázateľné originálmi účtovných dokladov a sprievodnou dokumentáciou,
 sú dodané/poskytnuté tretími stranami (dodávateľom/-i) vybranými na základe
transparentného výberového procesu v súlade s platným právnym poriadkom
Slovenskej republiky upravujúcim ich výber.
Oprávnené náklady ako aj ich úhrada musia byť v súlade so slovenským právnym poriadkom
a musia byť realizované v rozpočtovom roku 2018, pričom realizovaný 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.
I. Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2018 podľa § 4 ods. 1 písm. a)
až c) 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“)
A. Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA A OZÓNOVEJ VRSTVY ZEME
Cieľom činnosti je investične podporiť aktivity smerujúce k zlepšeniu kvality ovzdušia
prostredníctvom zníženia znečisťujúcich látok (SO2, NOx, CO, VOC, tuhých znečisťujúcich
látok vrátane prachových častíc PM10, PM2,5 a iných) a látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu
Zeme.
Činnosť A1
Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov
Podpora je určená na dosiahnutie zníženia množstva vypustených znečisťujúcich látok
prostredníctvom zmeny spaľovaného paliva alebo zmeny technológie spaľovacieho procesu.
Podporené budú projekty zamerané na verejnoprospešný účel (verejné budovy, školy,
zdravotnícke zariadenia, sociálne a charitatívne zariadenia a pod.).
Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť A1:
200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených
nákladov projektu zo strany žiadateľa.
Oprávnení žiadatelia pre činnosť A1:
- Právnická osoba, ktorá nepodniká, so sídlom na území Slovenskej republiky,
- Obec - založená v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov,
- Samosprávny kraj – v zmysle § 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 334/2007 Z. z.,
- Príspevková organizácia – v zmysle § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
- Občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov,
- Záujmové združenie právnických osôb - podľa § 20f až 20j zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
- Nadácia – v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
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- Neinvestičný fond – v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení
neskorších predpisov,
- Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym
zameraním – v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Oprávnené náklady pre činnosť A1:
- náklady súvisiace s realizáciou vyššie zadefinovanej činnosti A1.
Neoprávnené náklady pre činnosť A1:
- daň z pridanej hodnoty – uvedené neplatí iba v prípade, že príjemca dotácie nie je
platiteľom DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány
územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi
verejnej moci sa riadia § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov,
- náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením projektovej dokumentácie,
- náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. SW, licencie, akty duševného vlastníctva,
patenty),
- náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa,
- náklady vynaložené a uhradené mimo rozpočtového obdobia roka 2018,
- úroky z úverov a pôžičiek,
- leasing,
- poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále,
- poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
- náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností,
- náklady na výstavbu nových priestorov,
- náklady na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, s výnimkou
zariadení s vopred zadefinovanou dráhou pohybu,
- náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
- všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce),
- prevádzkové náklady (materiál, energie, pohonné hmoty, poštovné, telekomunikačné
služby, internetové služby),
- náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým riadením,
- náklady na marketing,
- náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie,
- náklady na obstaranie už použitých resp. repasovaných strojov, prístrojov a zariadení,
- iné náklady nesúvisiace s projektom.
Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť A1:
1. Nezamestnanosť v regióne
2. HDP v kraji - % z celoslovenského priemeru
3. Súlad s Európskymi a národnými stratégiami a koncepciami
4. Súlad so sektorovými politikami a stratégiami
5. Počet obyvateľov v mieste realizácie projektu
6. Úroveň odborného riešenia projektu vo vzťahu k zlepšeniu životného prostredia
7. Koeficient ekologickej kvality krajiny
8. Stupeň znečistenia ovzdušia
9. Zníženie emisií
10. Kvalita technického riešenia
11. Úroveň rozostavanosti, doteraz vynaložené prostriedky
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12. Zabezpečenie funkčnosti, etapizácia a nadväznosť výstavby
13. Ekonomická udržateľnosť projektu
Činnosť A2
Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania
obnoviteľných zdrojov
Podpora je určená na budovanie zariadení na výrobu tepla, teplej vody a elektrickej energie
pre vlastnú potrebu využívajúcich obnoviteľné zdroje. V rámci činností môže ísť o budovanie
zariadení nahradzujúcich pôvodné zariadenia (napr. na spaľovanie tuhých, kvapalných
a plynných palív alebo využívajúcich elektrickú energiu) alebo na budovanie nových
zariadení. Ide o využívanie veternej, slnečnej, geotermálnej a vodnej energie a energie
z biomasy. Využitie energie z biomasy môže byť podporené iba mimo oblastí so zhoršenou
kvalitou ovzdušia. Podporené budú najmä projekty zamerané na verejnoprospešný účel
(verejné budovy, školy, zdravotnícke zariadenia, sociálne a charitatívne zariadenia a pod.).
Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť A2:
200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených
nákladov projektu zo strany žiadateľa.
Oprávnení žiadatelia pre činnosť A2:
- Právnická osoba, ktorá nepodniká, so sídlom na území Slovenskej republiky
- Obec - založená v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov,
- Samosprávny kraj – v zmysle § 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 334/2007 Z. z.,
- Príspevková organizácia – v zmysle § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
- Občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov,
- Záujmové združenie právnických osôb - podľa § 20f až 20j zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
- Nadácia – v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
- Neinvestičný fond – v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení
neskorších predpisov,
- Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym
zameraním – v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Oprávnené náklady pre činnosť A2:
- náklady súvisiace s realizáciou vyššie zadefinovanej činnosti A2.
Neoprávnené náklady pre činnosť A2:
- daň z pridanej hodnoty – uvedené neplatí iba v prípade, že príjemca dotácie nie je
platiteľom DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány
územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi
verejnej moci sa riadia § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov,
- náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením projektovej dokumentácie,
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- náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. SW, licencie, akty duševného vlastníctva,
patenty),
- náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa,
- náklady vynaložené a uhradené mimo rozpočtového obdobia roka 2018,
- úroky z úverov a pôžičiek,
- leasing,
- poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále,
- poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
- náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností,
- náklady na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, s výnimkou
zariadení s vopred zadefinovanou dráhou pohybu,
- náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
- všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce),
- prevádzkové náklady (materiál, energie, pohonné hmoty, poštovné, telekomunikačné
služby, internetové služby),
- náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým riadením,
- náklady na marketing,
- náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie,
- náklady na obstaranie už použitých resp. repasovaných strojov, prístrojov a zariadení,
- iné náklady nesúvisiace s projektom.
Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť A2:
1. Nezamestnanosť v regióne
2. HDP v kraji - % z celoslovenského priemeru
3. Súlad s Európskymi a národnými stratégiami a koncepciami
4. Súlad so sektorovými politikami a stratégiami
5. Počet obyvateľov v mieste realizácie projektu
6. Úroveň odborného riešenia projektu vo vzťahu k zlepšeniu životného prostredia
7. Koeficient ekologickej kvality krajiny
8. Stupeň znečistenia ovzdušia
9. Zníženie emisií
10. Kvalita technického riešenia
11. Úroveň rozostavanosti, doteraz vynaložené prostriedky
12. Zabezpečenie funkčnosti, etapizácia a nadväznosť výstavby
13. Ekonomická udržateľnosť projektu
Činnosť A3
Podpora projektov zameraných na adaptáciu na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy
pri súčasnom zlepšení kvality ovzdušia
Podpora je určená samosprávam na financovanie investícií súvisiacich so zabezpečením
kvality ovzdušia požadovanej vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia pri súčasnej realizácii adaptačných opatrení
na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Ide o financovanie opatrení zelenej infraštruktúry,
ktorých súčasťou je napr. zatrávňovanie plošných zdrojov znečisťovania ovzdušia, umývanie
plôch a komunikácií
v správe obcí, výsadba zelene (napr. zelených plotov pozdĺž
komunikácií) na zníženie znečistenia ovzdušia zo zaprášených povrchov následkom dopravy
alebo veterného počasia v obciach, a iných opatrení.
Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť A3:
200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených
nákladov projektu zo strany žiadateľa.
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Oprávnení žiadatelia pre činnosť A3:
- Obec - založená v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov,
- Samosprávny kraj - v zmysle § 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 334/2007 Z. z..
Oprávnené náklady pre činnosťA3:
- náklady súvisiace s realizáciou vyššie zadefinovanej činnosti A3.
Neoprávnené náklady pre činnosť A3:
- daň z pridanej hodnoty – uvedené neplatí iba v prípade, že príjemca dotácie nie je
platiteľom DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány
územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi
verejnej moci sa riadia § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov,
- náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením projektovej dokumentácie,
- náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. SW, licencie, akty duševného vlastníctva,
patenty),
- náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa,
- náklady vynaložené a uhradené mimo rozpočtového obdobia roka 2018,
- úroky z úverov a pôžičiek,
- leasing,
- poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále,
- poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
- náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností,
- náklady na výstavbu nových priestorov,
- náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
- všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce),
- prevádzkové náklady (materiál, energie, pohonné hmoty, poštovné, telekomunikačné
služby, internetové služby),
- náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým riadením,
- náklady na marketing,
- náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie,
- náklady na obstaranie už použitých resp. repasovaných strojov, prístrojov a zariadení,
- iné náklady nesúvisiace s projektom.
Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť A3
1. Nezamestnanosť v regióne
2. HDP v kraji - % z celoslovenského priemeru
3. Súlad s Európskymi a národnými stratégiami a koncepciami
4. Súlad so sektorovými politikami a stratégiami
5. Počet obyvateľov v mieste realizácie projektu
6. Úroveň odborného riešenia projektu vo vzťahu k zlepšeniu životného prostredia
7. Koeficient ekologickej kvality krajiny
8. Celkové zlepšenie kvality ovzdušia
9. Stupeň znečistenia ovzdušia
10. Lokalita v chránenom prírodnom území
11. Pomer zatrávnenej a nezatrávnenej plochy na vymedzenom území
12. Kvalita technického riešenia
13. Úroveň rozostavanosti, doteraz vynaložené prostriedky
14. Zabezpečenie funkčnosti, etapizácia a nadväznosť výstavby
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B. Oblasť: OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD

Podporované činnosti pre najmenej rozvinuté okresy
Špecifikácia nižšie uvedených činností podpory s označením BK1AP až BK5AP a BV1AP
až BV4AP (pričom „AP“ v označení znamená Akčný plán) je zameraná na podporu
realizácie aktivít v najmenej rozvinutých okresov Slovenskej republiky v zmysle zákona
č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z.. K 30.6.2017 sú v zozname najmenej rozvinutých
okresov vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny tieto okresy:
 Kežmarok,
 Lučenec,
 Poltár,
 Revúca,
 Rimavská Sobota,
 Veľký Krtíš,
 Sabinov,
 Svidník,
 Vranov nad Topľou,
 Rožňava,
 Sobrance,
 Trebišov.
Žiadosť o podporu formou dotácie bude porovnávaná so zoznamom najmenej rozvinutých
okresov platným v čase predloženia žiadosti na Environmentálny fond.
Činnosť BK1AP
Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd
Podpora je určená na rekonštrukciu 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 nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie
dobrého stavu vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/2012 Z. z..
Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť BK1AP:
200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených
nákladov projektu zo strany žiadateľa.
Oprávnení žiadatelia pre činnosť BK1AP z najmenej rozvinutých okresov:
- Právnická osoba, ktorá nepodniká, so sídlom na území Slovenskej republiky,
- Obec - založená v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, nachádzajúca sa v okrese zo zoznamu najmenej
rozvinutých okresov vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny,
- Samosprávny kraj – v zmysle § 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 334/2007 Z. z.,
- Príspevková organizácia – v zmysle § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
- Občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov,
- Záujmové združenie právnických osôb - podľa § 20f až 20j zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
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- Nadácia – v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
- Neinvestičný fond – v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení
neskorších predpisov,
- Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym
zameraním – v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Oprávnené náklady pre činnosť BK1AP:
- náklady súvisiace s realizáciou vyššie zadefinovanej činnosti BK1AP.
Neoprávnené náklady pre činnosť BK1AP:
- náklady na realizáciu aktivít projektu mimo územia okresov zo zoznamu najmenej
rozvinutých okresov vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny,
- náklady na vybudovanie nových ČOV,
- náklady na rekonštrukciu, budovanie alebo rozšírenie stokovej siete,
- daň z pridanej hodnoty – uvedené neplatí iba v prípade, že príjemca dotácie nie je
platiteľom DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány
územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi
verejnej moci sa riadia § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov,
- náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením projektovej dokumentácie,
- náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. SW, licencie, akty duševného vlastníctva,
patenty),
- náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa,
- náklady vynaložené a uhradené mimo rozpočtového obdobia roka 2018,
- úroky z úverov a pôžičiek,
- leasing,
- poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále,
- poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
- náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností,
- náklady na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, s výnimkou
zariadení s vopred zadefinovanou dráhou pohybu,
- náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
- všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce),
- prevádzkové náklady (vodné, stočné, materiál, energie, pohonné hmoty, poštovné,
telekomunikačné služby, internetové služby),
- náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým riadením,
- náklady na marketing,
- náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie,
- náklady na obstaranie už použitých resp. repasovaných strojov, prístrojov a zariadení,
- iné náklady nesúvisiace s projektom.
Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť BK1AP:
1. Nezamestnanosť v regióne
2. HDP v kraji - % z celoslovenského priemeru
3. Súlad s Európskymi a národnými stratégiami a koncepciami
4. Súlad so sektorovými politikami a stratégiami
5. Počet obyvateľov v mieste realizácie projektu
6. Ochrana vodných zdrojov
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Vplyv na kvalitu vody v recipiente
Existencia verejného vodovodu s napojenými obyvateľmi
Koeficient ekologickej kvality krajiny
Miera pripojenia obyvateľa na kanalizáciu
Ohrozenie zásobovania pitnou vodou
Stupeň znečistenia vôd
Lokalita v chránenej vodohospodárskej oblasti
Zabezpečenie funkčnosti, etapizácia a nadväznosť výstavby
Úroveň rozostavanosti, doteraz vynaložené prostriedky
Ekonomická udržateľnosť projektu
Merné náklady na obyvateľa

Činnosť BK2AP
Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov
Podpora je určená na budovanie systému verejných kanalizácií (čistiareň odpadových vôd
a/alebo stoková sieť) v aglomeráciách, ktoré v súčasnosti nemajú vybudovanú čistiareň
odpadových vôd, alebo čistiareň odpadových vôd nemá dostatočnú kapacitu, resp. nespĺňa
požadovanú úroveň čistenia odpadových vôd alebo čistiareň odpadových vôd sa nachádza
v inej obci.
Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť BK2AP:
200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených
nákladov projektu zo strany žiadateľa.
Oprávnení žiadatelia pre činnosť BK2AP z najmenej rozvinutých okresov:
- Právnická osoba, ktorá nepodniká, so sídlom na území Slovenskej republiky,
- Obec - založená v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, nachádzajúca sa v okrese zo zoznamu najmenej
rozvinutých okresov vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny,
- Samosprávny kraj – v zmysle § 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 334/2007 Z. z.,
- Príspevková organizácia – v zmysle § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
- Občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov,
- Záujmové združenie právnických osôb - podľa § 20f až 20j zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
- Nadácia – v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
- Neinvestičný fond – v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení
neskorších predpisov,
- Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym
zameraním – v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Oprávnené náklady pre činnosť BK2AP:
- náklady súvisiace s realizáciou vyššie zadefinovanej činnosti BK2AP.
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Neoprávnené náklady pre činnosť BK2AP:
- náklady na realizáciu aktivít projektu mimo územia okresov zo zoznamu najmenej
rozvinutých okresov vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny,
- náklady na rekonštrukciu alebo rozšírenie stokovej siete,
- náklady na budovanie cestnej komunikácie okrem nevyhnutnej spätnej úpravy ryhy
vymedzenej v projektovej dokumentácii,
- daň z pridanej hodnoty – uvedené neplatí iba v prípade, že príjemca dotácie nie je
platiteľom DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány
územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi
verejnej moci sa riadia § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov,
- náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením projektovej dokumentácie,
- náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. SW, licencie, akty duševného vlastníctva,
patenty),
- náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa,
- náklady vynaložené a uhradené mimo rozpočtového obdobia roka 2018,
- úroky z úverov a pôžičiek,
- leasing,
- poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále,
- poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
- náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností,
- náklady na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, s výnimkou
zariadení s vopred zadefinovanou dráhou pohybu,
- náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
- všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce),
- prevádzkové náklady (vodné, stočné, materiál, energie, pohonné hmoty, poštovné,
telekomunikačné služby, internetové služby),
- náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým riadením,
- náklady na marketing,
- náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie,
- náklady na obstaranie už použitých resp. repasovaných strojov, prístrojov a zariadení,
- iné náklady nesúvisiace s projektom.
Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť BK2AP:
1. Nezamestnanosť v regióne
2. HDP v kraji - % z celoslovenského priemeru
3. Súlad s Európskymi a národnými stratégiami a koncepciami
4. Súlad so sektorovými politikami a stratégiami
5. Ochrana vodných zdrojov
6. Vplyv na kvalitu vody v recipiente
7. Existencia verejného vodovodu s napojenými obyvateľmi
8. Koeficient ekologickej kvality krajiny
9. Miera pripojenia obyvateľa na kanalizáciu
10. Ohrozenie zásobovania pitnou vodou
11. Stupeň znečistenia vôd
12. Lokalita v chránenej vodohospodárskej oblasti
13. Zabezpečenie funkčnosti, etapizácia a nadväznosť výstavby
14. Úroveň rozostavanosti, doteraz vynaložené prostriedky
15. Ekonomická udržateľnosť projektu
16. Merné náklady na obyvateľa
17. Merné náklady na m kanalizácie
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Činnosť BK3AP
Ochrana vodných zdrojov
Podpora je určená na budovanie systému verejných kanalizácií (čistiareň odpadových vôd
a/alebo stoková sieť) v aglomeráciách, ktoré v súčasnosti nemajú vybudovanú čistiareň
odpadových vôd, alebo čistiareň odpadových vôd nemá dostatočnú kapacitu, resp. nespĺňa
požadovanú úroveň čistenia odpadových vôd alebo čistiareň odpadových vôd sa nachádza
v inej obci.
Podmienkou poskytnutia podpory je situovanie zdroja znečistenia vo vodohospodársky
významných oblastiach, v povodiach vodárenských tokov, v chránených vodohospodárskych
oblastiach, v ochranných pásmach existujúcich vodárenských zdrojov, v pásmach ochrany
prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd, ako aj situovanie zdroja
znečistenia na území národných parkov a chránených krajinných oblastí.
Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť BK3AP:
200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených
nákladov projektu zo strany žiadateľa.
Oprávnení žiadatelia pre činnosť BK3AP z najmenej rozvinutých okresov:
- Právnická osoba, ktorá nepodniká, so sídlom na území Slovenskej republiky,
- Obec - založená v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, nachádzajúca sa v okrese zo zoznamu najmenej
rozvinutých okresov vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny,
- Samosprávny kraj – v zmysle § 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 334/2007 Z. z.,
- Príspevková organizácia – v zmysle § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
- Občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov,
- Záujmové združenie právnických osôb - podľa § 20f až 20j zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
- Nadácia – v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
- Neinvestičný fond – v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení
neskorších predpisov,
- Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym
zameraním – v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Oprávnené náklady pre činnosť BK3AP:
- náklady súvisiace s realizáciou vyššie zadefinovanej činnosti BK3AP.
Neoprávnené náklady pre činnosť BK3AP:
- náklady na realizáciu aktivít projektu mimo územia okresov zo zoznamu najmenej
rozvinutých okresov vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny,
- náklady na rekonštrukciu alebo rozšírenie stokovej siete,
- náklady na budovanie cestnej komunikácie okrem nevyhnutnej spätnej úpravy ryhy
vymedzenej v projektovej dokumentácii,
- daň z pridanej hodnoty – uvedené neplatí iba v prípade, že príjemca dotácie nie je
platiteľom DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány
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-

územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi
verejnej moci sa riadia § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov,
náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením projektovej dokumentácie,
náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. SW, licencie, akty duševného vlastníctva,
patenty),
náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa,
náklady vynaložené a uhradené mimo rozpočtového obdobia roka 2018,
úroky z úverov a pôžičiek,
leasing,
poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále,
poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností,
náklady na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, s výnimkou
zariadení s vopred zadefinovanou dráhou pohybu,
náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce),
prevádzkové náklady (vodné, stočné, materiál, energie, pohonné hmoty, poštovné,
telekomunikačné služby, internetové služby),
náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým riadením,
náklady na marketing,
náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie,
náklady na obstaranie už použitých resp. repasovaných strojov, prístrojov a zariadení,
iné náklady nesúvisiace s projektom.

Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť BK3AP:
1. Nezamestnanosť v regióne
2. HDP v kraji - % z celoslovenského priemeru
3. Súlad s Európskymi a národnými stratégiami a koncepciami
4. Súlad so sektorovými politikami a stratégiami
5. Počet obyvateľov v mieste realizácie projektu
6. Ochrana vodných zdrojov
7. Vplyv na kvalitu vody v recipiente
8. Existencia verejného vodovodu s napojenými obyvateľmi
9. Koeficient ekologickej kvality krajiny
10. Miera pripojenia obyvateľa na kanalizáciu
11. Ohrozenie zásobovania pitnou vodou
12. Stupeň znečistenia vôd
13. Lokalita v chránenej vodohospodárskej oblasti
14. Zabezpečenie funkčnosti, etapizácia a nadväznosť výstavby
15. Úroveň rozostavanosti, doteraz vynaložené prostriedky
16. Ekonomická udržateľnosť projektu
17. Merné náklady na obyvateľa
18. Merné náklady na m kanalizácie
Činnosť BK4AP
Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov
Podpora je určená na budovanie systému verejných kanalizácií (čistiareň odpadových vôd
a/alebo stoková sieť) v aglomeráciách, ktoré v súčasnosti nemajú vybudovanú čistiareň
odpadových vôd, alebo čistiareň odpadových vôd nemá dostatočnú kapacitu, resp. nespĺňa
požadovanú úroveň čistenia odpadových vôd alebo čistiareň odpadových vôd sa nachádza
v inej obci.
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Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť BK4AP:
200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených
nákladov projektu zo strany žiadateľa.
Oprávnení žiadatelia pre činnosť BK4AP z najmenej rozvinutých okresov:
- Právnická osoba, ktorá nepodniká, so sídlom na území Slovenskej republiky,
- Obec - založená v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, nachádzajúca sa v okrese zo zoznamu najmenej
rozvinutých okresov vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny,
- Samosprávny kraj – v zmysle § 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 334/2007 Z. z.,
- Príspevková organizácia – v zmysle § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
- Občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov,
- Záujmové združenie právnických osôb - podľa § 20f až 20j zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
- Nadácia – v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
- Neinvestičný fond – v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení
neskorších predpisov,
- Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym
zameraním – v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Oprávnené náklady pre činnosť BK4AP:
- náklady súvisiace s realizáciou vyššie zadefinovanej činnosti BK4AP.
Neoprávnené náklady pre činnosť BK4AP:
- náklady na realizáciu aktivít projektu mimo územia okresov zo zoznamu najmenej
rozvinutých okresov vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny,
- náklady na rekonštrukciu alebo rozšírenie stokovej siete,
- náklady na budovanie cestnej komunikácie okrem nevyhnutnej spätnej úpravy ryhy
vymedzenej v projektovej dokumentácii,
- daň z pridanej hodnoty – uvedené neplatí iba v prípade, že príjemca dotácie nie je
platiteľom DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány
územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi
verejnej moci sa riadia § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov,
- náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením projektovej dokumentácie,
- náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa,
- náklady vynaložené a uhradené mimo rozpočtového obdobia roka 2018,
- úroky z úverov a pôžičiek,
- leasing,
- poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále,
- poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
- náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností,
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- náklady na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, s výnimkou
zariadení s vopred zadefinovanou dráhou pohybu,
- náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
- všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce),
- prevádzkové náklady (vodné, stočné, materiál, energie, pohonné hmoty, poštovné,
telekomunikačné služby, internetové služby),
- náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým riadením,
- náklady na marketing,
- náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie,
- náklady na obstaranie už použitých resp. repasovaných strojov, prístrojov a zariadení,
- iné náklady nesúvisiace s projektom.
Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť BK4AP:
1. Nezamestnanosť v regióne
2. HDP v kraji - % z celoslovenského priemeru
3. Súlad s Európskymi a národnými stratégiami a koncepciami
4. Súlad so sektorovými politikami a stratégiami
5. Ochrana vodných zdrojov
6. Vplyv na kvalitu vody v recipiente
7. Existencia verejného vodovodu s napojenými obyvateľmi
8. Koeficient ekologickej kvality krajiny
9. Miera pripojenia obyvateľa na kanalizáciu
10. Ohrozenie zásobovania pitnou vodou
11. Stupeň znečistenia vôd
12. Lokalita v chránenej vodohospodárskej oblasti
13. Zabezpečenie funkčnosti, etapizácia a nadväznosť výstavby
14. Úroveň rozostavanosti, doteraz vynaložené prostriedky
15. Ekonomická udržateľnosť projektu
16. Merné náklady na obyvateľa
17. Merné náklady na m kanalizácie
Činnosť BK5AP
Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete
Podpora je určená na rozšírenie alebo rekonštrukciu existujúcej stokovej siete (verejnej
kanalizácie). Podmienkou poskytnutia podpory je zabezpečenie čistenia odpadových vôd
na existujúcej, kapacitne vyhovujúcej čistiarni odpadových vôd.
Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť BK5AP:
200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených
nákladov projektu zo strany žiadateľa.
Oprávnení žiadatelia pre činnosť BK5AP z najmenej rozvinutých okresov:
- Právnická osoba, ktorá nepodniká, so sídlom na území Slovenskej republiky,
- Obec - založená v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, nachádzajúca sa v okrese zo zoznamu najmenej
rozvinutých okresov vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny,
- Samosprávny kraj – v zmysle § 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 334/2007 Z. z.,
- Príspevková organizácia – v zmysle § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
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- Občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov,
- Záujmové združenie právnických osôb - podľa § 20f až 20j zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
- Nadácia – v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
- Neinvestičný fond – v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení
neskorších predpisov,
- Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym
zameraním – v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Oprávnené náklady pre činnosť BK5AP:
- náklady súvisiace s realizáciou vyššie zadefinovanej činnosti BK5AP.
Neoprávnené náklady pre činnosť BK5AP:
- náklady na realizáciu aktivít projektu mimo územia okresov zo zoznamu najmenej
rozvinutých okresov vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny,
- náklady na vybudovanie nových ČOV, rozšírenie alebo intenzifikáciu existujúcich ČOV,
- náklady na budovanie cestnej komunikácie okrem nevyhnutnej spätnej úpravy ryhy
vymedzenej v projektovej dokumentácii,
- daň z pridanej hodnoty – uvedené neplatí iba v prípade, že príjemca dotácie nie je
platiteľom DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány
územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi
verejnej moci sa riadia § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov,
- náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením projektovej dokumentácie,
- náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. SW, licencie, akty duševného vlastníctva,
patenty),
- náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa,
- náklady vynaložené a uhradené mimo rozpočtového obdobia roka 2018,
- úroky z úverov a pôžičiek,
- leasing,
- poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále,
- poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
- náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností,
- náklady na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, s výnimkou
zariadení s vopred zadefinovanou dráhou pohybu,
- náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
- všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce),
- prevádzkové náklady (vodné, stočné, materiál, energie, pohonné hmoty, poštovné,
telekomunikačné služby, internetové služby),
- náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým riadením,
- náklady na marketing,
- náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie,
- náklady na obstaranie už použitých resp. repasovaných strojov, prístrojov a zariadení,
- iné náklady nesúvisiace s projektom.
Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť BK5AP:
1. Nezamestnanosť v regióne
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

HDP v kraji - % z celoslovenského priemeru
Súlad s Európskymi a národnými stratégiami a koncepciami
Súlad so sektorovými politikami a stratégiami
Počet obyvateľov v mieste realizácie projektu
Ochrana vodných zdrojov
Vplyv na kvalitu vody v recipiente
Existencia verejného vodovodu s napojenými obyvateľmi
Koeficient ekologickej kvality krajiny
Miera pripojenia obyvateľa na kanalizáciu
Ohrozenie zásobovania pitnou vodou
Stupeň znečistenia vôd
Lokalita v chránenej vodohospodárskej oblasti
Zabezpečenie funkčnosti, etapizácia a nadväznosť výstavby
Úroveň rozostavanosti, doteraz vynaložené prostriedky
Ekonomická udržateľnosť projektu
Merné náklady na obyvateľa
Merné náklady na m kanalizácie

Činnosť BV1AP
Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity
Podpora je určená na budovanie systému zásobovania pitnou vodou v prípade,
keď je technicky možné a ekonomicky efektívne využiť existujúce kapacity prívodných
vodovodných radov a vodárenských zdrojov (zvyšovanie % využiteľnosti vybudovaných
vodných zdrojov). Vodárenský zdroj musí mať výdatnosť minimálne 0,5 l/s.
Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť BV1AP:
200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených
nákladov projektu zo strany žiadateľa.
Oprávnení žiadatelia pre činnosť BV1AP z najmenej rozvinutých okresov:
- Právnická osoba, ktorá nepodniká, so sídlom na území Slovenskej republiky,
- Obec - založená v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, nachádzajúca sa v okrese zo zoznamu najmenej
rozvinutých okresov vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny,
- Samosprávny kraj – v zmysle § 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 334/2007 Z. z.,
- Príspevková organizácia – v zmysle § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
- Občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov,
- Záujmové združenie právnických osôb - podľa § 20f až 20j zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
- Nadácia – v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
- Neinvestičný fond – v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení
neskorších predpisov,
- Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym
zameraním – v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
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Oprávnené náklady pre činnosť BV1AP:
- náklady súvisiace s realizáciou vyššie zadefinovanej činnosti BV1AP.
Neoprávnené náklady pre činnosť BV1AP:
- náklady na realizáciu aktivít projektu mimo územia okresov zo zoznamu najmenej
rozvinutých okresov vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny,
- náklady na budovanie cestnej komunikácie okrem nevyhnutnej spätnej úpravy ryhy
vymedzenej v projektovej dokumentácii,
- daň z pridanej hodnoty – uvedené neplatí iba v prípade, že príjemca dotácie nie je
platiteľom DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány
územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi
verejnej moci sa riadia § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov,
- náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením projektovej dokumentácie,
- náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. SW, licencie, akty duševného vlastníctva,
patenty),
- náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa,
- náklady vynaložené a uhradené mimo rozpočtového obdobia roka 2018,
- úroky z úverov a pôžičiek,
- leasing,
- poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále,
- poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
- náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností,
- náklady na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, s výnimkou
zariadení s vopred zadefinovanou dráhou pohybu,
- náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
- všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce),
- prevádzkové náklady (vodné, stočné, materiál, energie, pohonné hmoty, poštovné,
telekomunikačné služby, internetové služby),
- náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým riadením,
- náklady na marketing,
- náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie,
- náklady na obstaranie už použitých resp. repasovaných strojov, prístrojov a zariadení,
- iné náklady nesúvisiace s projektom.
Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť BV1AP:
1. Nezamestnanosť v regióne
2. HDP v kraji - % z celoslovenského priemeru
3. Súlad s Európskymi a národnými stratégiami a koncepciami
4. Súlad so sektorovými politikami a stratégiami
5. Počet obyvateľov v mieste realizácie projektu
6. Zmena v počte pripojených obyvateľov
7. Využívanie vybudovaných vodárenských kapacít
8. Koeficient ekologickej kvality krajiny
9. Ohrozenie zásobovania pitnou vodou
10. Lokalita v chránenej vodohospodárskej oblasti
11. Zabezpečenie funkčnosti, etapizácia a nadväznosť výstavby
12. Úroveň rozostavanosti, doteraz vynaložené prostriedky
13. Ekonomická udržateľnosť projektu
14. Merné náklady na obyvateľa
15. Merné náklady na m vodovodu
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Činnosť BV2AP
Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov
Podpora je určená na budovanie systému zásobovania pitnou vodou v prípade, kedy nie
je technicky možné a ekonomicky efektívne využiť existujúce kapacity prívodných
vodovodných radov a vodných zdrojov. Nový vodárenský zdroj musí mať výdatnosť
minimálne 0,5 l/s.
Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť BV2AP:
200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených
nákladov projektu zo strany žiadateľa.
Oprávnení žiadatelia pre činnosť BV2AP z najmenej rozvinutých okresov:
- Právnická osoba, ktorá nepodniká, so sídlom na území Slovenskej republiky,
- Obec - založená v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, nachádzajúca sa v okrese zo zoznamu najmenej
rozvinutých okresov vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny,
- Samosprávny kraj – v zmysle § 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 334/2007 Z. z.,
- Príspevková organizácia – v zmysle § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
- Občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov,
- Záujmové združenie právnických osôb - podľa § 20f až 20j zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
- Nadácia – v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
- Neinvestičný fond – v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení
neskorších predpisov,
- Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym
zameraním – v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Oprávnené náklady pre činnosť BV2AP:
- náklady súvisiace s realizáciou vyššie zadefinovanej činnosti BV2AP.
Neoprávnené náklady pre činnosť BV2AP:
- náklady na realizáciu aktivít projektu mimo územia okresov zo zoznamu najmenej
rozvinutých okresov vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny,
- náklady na budovanie cestnej komunikácie okrem nevyhnutnej spätnej úpravy ryhy
vymedzenej v projektovej dokumentácii,
- daň z pridanej hodnoty – uvedené neplatí iba v prípade, že príjemca dotácie nie je
platiteľom DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány
územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi
verejnej moci sa riadia § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov,
- náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením projektovej dokumentácie,
- náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. SW, licencie, akty duševného vlastníctva,
patenty),
- náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa,
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-

náklady vynaložené a uhradené mimo rozpočtového obdobia roka 2018,
úroky z úverov a pôžičiek,
leasing,
poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále,
poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností,
náklady na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, s výnimkou
zariadení s vopred zadefinovanou dráhou pohybu,
náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce),
prevádzkové náklady (vodné, stočné, materiál, energie, pohonné hmoty, poštovné,
telekomunikačné služby, internetové služby),
náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým riadením,
náklady na marketing,
náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie,
náklady na obstaranie už použitých resp. repasovaných strojov, prístrojov a zariadení,
iné náklady nesúvisiace s projektom.

Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosti BV2AP:
1. Nezamestnanosť v regióne
2. HDP v kraji - % z celoslovenského priemeru
3. Súlad s Európskymi a národnými stratégiami a koncepciami
4. Súlad so sektorovými politikami a stratégiami
5. Počet obyvateľov v mieste realizácie projektu
6. Zmena v počte pripojených obyvateľov
7. Využívanie vybudovaných vodárenských kapacít
8. Koeficient ekologickej kvality krajiny
9. Ohrozenie zásobovania pitnou vodou
10. Lokalita v chránenej vodohospodárskej oblasti
11. Zabezpečenie funkčnosti, etapizácia a nadväznosť výstavby
12. Úroveň rozostavanosti, doteraz vynaložené prostriedky
13. Ekonomická udržateľnosť projektu
14. Merné náklady na obyvateľa
15. Merné náklady na m vodovodu
Činnosť BV3AP
Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu
Podpora je určená na rozšírenie existujúcej distribučnej siete alebo jej rekonštrukciu v prípade
zabezpečenia kapacitne vyhovujúcej dodávky pitnej vody do novovybudovanej siete.
Existujúci vodárenský zdroj musí mať výdatnosť minimálne 0,5 l/s.
Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť BV3AP:
200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených
nákladov projektu zo strany žiadateľa.
Oprávnení žiadatelia pre činnosť BV3AP z najmenej rozvinutých okresov:
- Právnická osoba, ktorá nepodniká, so sídlom na území Slovenskej republiky,
- Obec - založená v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, nachádzajúca sa v okrese zo zoznamu najmenej
rozvinutých okresov vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny,
- Samosprávny kraj – v zmysle § 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 334/2007 Z. z.,
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- Príspevková organizácia – v zmysle § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
- Občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov,
- Záujmové združenie právnických osôb - podľa § 20f až 20j zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
- Nadácia – v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
- Neinvestičný fond – v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení
neskorších predpisov,
- Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym
zameraním – v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Oprávnené náklady pre činnosť BV3AP:
- náklady súvisiace s realizáciou vyššie zadefinovanej činnosti BV3AP.
Neoprávnené náklady pre činnosť BV3AP:
- náklady na realizáciu aktivít projektu mimo územia okresov zo zoznamu najmenej
rozvinutých okresov vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny,
- náklady na budovanie cestnej komunikácie okrem nevyhnutnej spätnej úpravy ryhy
vymedzenej v projektovej dokumentácii,
- daň z pridanej hodnoty – uvedené neplatí iba v prípade, že príjemca dotácie nie je
platiteľom DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány
územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi
verejnej moci sa riadia § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov,
- náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením projektovej dokumentácie,
- náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. SW, licencie, akty duševného vlastníctva,
patenty),
- náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa,
- náklady vynaložené a uhradené mimo rozpočtového obdobia roka 2018,
- úroky z úverov a pôžičiek,
- leasing,
- poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále,
- poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
- náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností,
- náklady na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, s výnimkou
zariadení s vopred zadefinovanou dráhou pohybu,
- náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
- všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce),
- prevádzkové náklady (vodné, stočné, materiál, energie, pohonné hmoty, poštovné,
telekomunikačné služby, internetové služby),
- náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým riadením,
- náklady na marketing,
- náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie,
- náklady na obstaranie už použitých resp. repasovaných strojov, prístrojov a zariadení,
- iné náklady nesúvisiace s projektom.
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Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosti BV3AP:
1. Nezamestnanosť v regióne
2. HDP v kraji - % z celoslovenského priemeru
3. Súlad s Európskymi a národnými stratégiami a koncepciami
4. Súlad so sektorovými politikami a stratégiami
5. Počet obyvateľov v mieste realizácie projektu
6. Zmena v počte pripojených obyvateľov
7. Využívanie vybudovaných vodárenských kapacít
8. Koeficient ekologickej kvality krajiny
9. Ohrozenie zásobovania pitnou vodou
10. Lokalita v chránenej vodohospodárskej oblasti
11. Zabezpečenie funkčnosti, etapizácia a nadväznosť výstavby
12. Úroveň rozostavanosti, doteraz vynaložené prostriedky
13. Ekonomická udržateľnosť projektu
14. Merné náklady na obyvateľa
15. Merné náklady na m vodovodu
Činnosť BV4AP
Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení
Podpora je určená na úpravu a rekonštrukciu existujúcich vodárenských zdrojov a zariadení
tak, aby boli zabezpečené požiadavky týkajúce sa kvality vody určenej pre ľudskú spotrebu
v zmysle smernice rady č. 98/83/EC o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu a nariadenia
vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu
určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení
neskorších predpisov. Existujúci vodárenský zdroj musí mať v súčasnosti výdatnosť
minimálne 0,5 l/s.
Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť BV4AP:
200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených
nákladov projektu zo strany žiadateľa.
Oprávnení žiadatelia pre činnosť BV4AP z najmenej rozvinutých okresov:
- Právnická osoba, ktorá nepodniká, so sídlom na území Slovenskej republiky,
- Obec - založená v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, nachádzajúca sa v okrese zo zoznamu najmenej
rozvinutých okresov vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny,
- Samosprávny kraj – v zmysle § 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 334/2007 Z. z.,
- Príspevková organizácia – v zmysle § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
- Občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov,
- Záujmové združenie právnických osôb - podľa § 20f až 20j zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
- Nadácia – v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
- Neinvestičný fond – v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení
neskorších predpisov,
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- Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym
zameraním – v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Oprávnené náklady pre činnosť BV4AP:
- náklady súvisiace s realizáciou vyššie zadefinovanej činnosti BV4AP .
Neoprávnené náklady pre činnosť BV4AP:
- náklady na realizáciu aktivít projektu mimo územia okresov zo zoznamu najmenej
rozvinutých okresov vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny,
- daň z pridanej hodnoty – uvedené neplatí iba v prípade, že príjemca dotácie nie je
platiteľom DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány
územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi
verejnej moci sa riadia § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov,
- náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením projektovej dokumentácie,
- náklady súvisiace s vydaním posudkov či recenzií pred vydaním tlačovín,
- náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. SW, licencie, akty duševného vlastníctva,
patenty),
- náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa,
- náklady vynaložené a uhradené mimo rozpočtového obdobia roka 2018,
- úroky z úverov a pôžičiek,
- leasing,
- poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále,
- poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
- náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností,
- náklady na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, s výnimkou
zariadení s vopred zadefinovanou dráhou pohybu,
- náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
- všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce),
- prevádzkové náklady (vodné, stočné, materiál, energie, pohonné hmoty, poštovné,
telekomunikačné služby, internetové služby),
- náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým riadením,
- náklady na marketing,
- náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie,
- náklady na obstaranie už použitých resp. repasovaných strojov, prístrojov a zariadení,
- iné náklady nesúvisiace s projektom.
Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosti BV4AP:
1. Nezamestnanosť v regióne
2. HDP v kraji - % z celoslovenského priemeru
3. Súlad s Európskymi a národnými stratégiami a koncepciami
4. Súlad so sektorovými politikami a stratégiami
5. Počet obyvateľov v mieste realizácie projektu
6. Zmena v počte pripojených obyvateľov
7. Využívanie vybudovaných vodárenských kapacít
8. Koeficient ekologickej kvality krajiny
9. Ohrozenie zásobovania pitnou vodou
10. Lokalita v chránenej vodohospodárskej oblasti
11. Zabezpečenie funkčnosti, etapizácia a nadväznosť výstavby
12. Úroveň rozostavanosti, doteraz vynaložené prostriedky
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13.
14.
15.

Ekonomická udržateľnosť projektu
Merné náklady na obyvateľa
Merné náklady na m vodovodu

Podporované činnosti mimo najmenej rozvinutých okresov
Špecifikácia nižšie uvedených činností podpory s označením BK1a, BK1b, BK1c až BK5a,
BK5b, BK5c a BV1a, BV1b, BV1c až BV4a, BV4b, BV4c
(„a“ v označení znamená úroveň rozostavanosti projektu od 85,01% a viac;
„b“ v označení znamená úroveň rozostavanosti projektu od 60,01% do 85,00%;
„c“ v označení znamená úroveň rozostavanosti projektu od 0% do 60,00%)
je zameraná na podporu realizácie aktivít mimo najmenej rozvinutých okresov Slovenskej
republiky v zmysle zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2016 Z. z. so zámerom
kategorizácie žiadostí v súvislosti s výškou rozostavanosti projektu v %. Žiadateľ sa podľa
úrovne rozostavanosti projektu, pred podaním žiadosti o podporu formou dotácie, zatriedi
do príslušnej činnosti.
Činnosť BK1a
Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd
Podpora je určená na rekonštrukciu 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 nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie
dobrého stavu vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/2012 Z. z..
V rámci uvedenej činnosti sú predmetom podpory projekty, kde úroveň rozostavanosti
projektu je meraná podielom doposiaľ vynaložených nákladov projektu k celkovým nákladom
projektu (vždy bez nákladov na projektovú dokumentáciu). Úroveň rozostavanosti projektu
v tejto činnosti predstavuje od 85,01% a viac z celkových nákladov.
Činnosť BK1b
Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd
Podpora je určená na rekonštrukciu 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 nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie
dobrého stavu vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/2012 Z. z..
V rámci uvedenej činnosti sú predmetom podpory projekty, kde úroveň rozostavanosti
projektu je meraná podielom doposiaľ vynaložených nákladov projektu k celkovým nákladom
projektu (vždy bez nákladov na projektovú dokumentáciu). Úroveň rozostavanosti projektu
v tejto činnosti predstavuje od 60,01% do 85,00% z celkových nákladov.
Činnosť BK1c
Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd
Podpora je určená na rekonštrukciu 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 nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie
dobrého stavu vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/2012 Z. z..
V rámci uvedenej činnosti sú predmetom podpory projekty, kde úroveň rozostavanosti
projektu je meraná podielom doposiaľ vynaložených nákladov projektu k celkovým nákladom

23

projektu (vždy bez nákladov na projektovú dokumentáciu). Úroveň rozostavanosti projektu
v tejto činnosti predstavuje od 0% do 60,00% z celkových nákladov.
Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť BK1a, BK1b, BK1c:
200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených
nákladov projektu zo strany žiadateľa.
Oprávnení žiadatelia pre činnosť BK1a, BK1b, BK1c mimo najmenej rozvinutých okresov:
- Právnická osoba, ktorá nepodniká, so sídlom na území Slovenskej republiky
- Obec - založená v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov,
- Samosprávny kraj – v zmysle § 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 334/2007 Z. z.,
- Príspevková organizácia – v zmysle § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
- Občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov,
- Záujmové združenie právnických osôb - podľa § 20f až 20j zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
- Nadácia – v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
- Neinvestičný fond – v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení
neskorších predpisov,
- Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym
zameraním – v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Oprávnené náklady pre činnosť BK1a, BK1b, BK1c:
- náklady súvisiace s realizáciou vyššie zadefinovanej činnosti BK1a, BK1b, BK1c.
Neoprávnené náklady pre činnosť BK1a, BK1b, BK1c:
- náklady na realizáciu aktivít projektu na území okresov zo zoznamu najmenej rozvinutých
okresov vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny,
- náklady na vybudovanie nových ČOV,
- náklady na rekonštrukciu, budovanie alebo rozšírenie stokovej siete,
- daň z pridanej hodnoty – uvedené neplatí iba v prípade, že príjemca dotácie nie je
platiteľom DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány
územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi
verejnej moci sa riadia § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov,
- náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením projektovej dokumentácie,
- náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. SW, licencie, akty duševného vlastníctva,
patenty),
- náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa,
- náklady vynaložené a uhradené mimo rozpočtového obdobia roka 2018,
- úroky z úverov a pôžičiek,
- leasing,
- poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále,
- poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
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- náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností,
- náklady na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, s výnimkou
zariadení s vopred zadefinovanou dráhou pohybu,
- náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
- všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce),
- prevádzkové náklady (vodné, stočné, materiál, energie, pohonné hmoty, poštovné,
telekomunikačné služby, internetové služby),
- náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým riadením,
- náklady na marketing,
- náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie,
- náklady na obstaranie už použitých resp. repasovaných strojov, prístrojov a zariadení,
- iné náklady nesúvisiace s projektom.
Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť BK1a, BK1b, BK1c:
1. Nezamestnanosť v regióne
2. HDP v kraji - % z celoslovenského priemeru
3. Súlad s Európskymi a národnými stratégiami a koncepciami
4. Súlad so sektorovými politikami a stratégiami
5. Počet obyvateľov v mieste realizácie projektu
6. Ochrana vodných zdrojov
7. Vplyv na kvalitu vody v recipiente
8. Existencia verejného vodovodu s napojenými obyvateľmi
9. Koeficient ekologickej kvality krajiny
10. Miera pripojenia obyvateľa na kanalizáciu
11. Ohrozenie zásobovania pitnou vodou
12. Stupeň znečistenia vôd
13. Lokalita v chránenej vodohospodárskej oblasti
14. Zabezpečenie funkčnosti, etapizácia a nadväznosť výstavby
15. Úroveň rozostavanosti, doteraz vynaložené prostriedky
16. Ekonomická udržateľnosť projektu
17. Merné náklady na obyvateľa
Činnosť BK2a
Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov
Podpora je určená na budovanie systému verejných kanalizácií (čistiareň odpadových vôd
a/alebo stoková sieť) v aglomeráciách, ktoré v súčasnosti nemajú vybudovanú čistiareň
odpadových vôd, alebo čistiareň odpadových vôd nemá dostatočnú kapacitu, resp. nespĺňa
požadovanú úroveň čistenia odpadových vôd alebo čistiareň odpadových vôd sa nachádza
v inej obci.
V rámci uvedenej činnosti sú predmetom podpory projekty, kde úroveň rozostavanosti
projektu je meraná podielom doposiaľ vynaložených nákladov projektu k celkovým nákladom
projektu (vždy bez nákladov na projektovú dokumentáciu). Úroveň rozostavanosti projektu
v tejto činnosti predstavuje od 85,01% a viac z celkových nákladov.
Činnosť BK2b
Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov
Podpora je určená na budovanie systému verejných kanalizácií (čistiareň odpadových vôd
a/alebo stoková sieť) v aglomeráciách, ktoré v súčasnosti nemajú vybudovanú čistiareň
odpadových vôd, alebo čistiareň odpadových vôd nemá dostatočnú kapacitu, resp. nespĺňa
požadovanú úroveň čistenia odpadových vôd alebo čistiareň odpadových vôd sa nachádza
v inej obci.
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V rámci uvedenej činnosti sú predmetom podpory projekty, kde úroveň rozostavanosti
projektu je meraná podielom doposiaľ vynaložených nákladov projektu k celkovým nákladom
projektu (vždy bez nákladov na projektovú dokumentáciu). Úroveň rozostavanosti projektu
v tejto činnosti predstavuje od 60,01% do 85,00% z celkových nákladov.
Činnosť BK2c
Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov
Podpora je určená na budovanie systému verejných kanalizácií (čistiareň odpadových vôd
a/alebo stoková sieť) v aglomeráciách, ktoré v súčasnosti nemajú vybudovanú čistiareň
odpadových vôd, alebo čistiareň odpadových vôd nemá dostatočnú kapacitu, resp. nespĺňa
požadovanú úroveň čistenia odpadových vôd alebo čistiareň odpadových vôd sa nachádza
v inej obci.
V rámci uvedenej činnosti sú predmetom podpory projekty, kde úroveň rozostavanosti
projektu je meraná podielom doposiaľ vynaložených nákladov projektu k celkovým nákladom
projektu (vždy bez nákladov na projektovú dokumentáciu). Úroveň rozostavanosti projektu
v tejto činnosti predstavuje od 0% do 60,00% z celkových nákladov.
Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť BK2a, BK2b, BK2c:
200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených
nákladov projektu zo strany žiadateľa.
Oprávnení žiadatelia pre činnosť BK2a, BK2b, BK2c mimo najmenej rozvinutých okresov:
- Právnická osoba, ktorá nepodniká, so sídlom na území Slovenskej republiky
- Obec - založená v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov,
- Samosprávny kraj – v zmysle § 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 334/2007 Z. z.,
- Príspevková organizácia – v zmysle § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
- Občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov,
- Záujmové združenie právnických osôb - podľa § 20f až 20j zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
- Nadácia – v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
- Neinvestičný fond – v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení
neskorších predpisov,
- Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym
zameraním – v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Oprávnené náklady pre činnosť BK2a, BK2b, BK2c:
- náklady súvisiace s realizáciou vyššie zadefinovanej činnosti BK2a, BK2b a BK2c.
Neoprávnené náklady pre činnosť BK2a, BK2b, BK2c:
- náklady na realizáciu aktivít projektu na území okresov zo zoznamu najmenej rozvinutých
okresov vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny,
- náklady na rekonštrukciu alebo rozšírenie stokovej siete,
- náklady na budovanie cestnej komunikácie okrem nevyhnutnej spätnej úpravy ryhy
vymedzenej v projektovej dokumentácii,
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- daň z pridanej hodnoty – uvedené neplatí iba v prípade, že príjemca dotácie nie je
platiteľom DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány
územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi
verejnej moci sa riadia § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov,
- náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením projektovej dokumentácie,
- náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. SW, licencie, akty duševného vlastníctva,
patenty),
- náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa,
- náklady vynaložené a uhradené mimo rozpočtového obdobia roka 2018,
- úroky z úverov a pôžičiek,
- leasing,
- poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále,
- poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
- náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností,
- náklady na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, s výnimkou
zariadení s vopred zadefinovanou dráhou pohybu,
- náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
- všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce),
- prevádzkové náklady (vodné, stočné, materiál, energie, pohonné hmoty, poštovné,
telekomunikačné služby, internetové služby),
- náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým riadením,
- náklady na marketing,
- náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie,
- náklady na obstaranie už použitých resp. repasovaných strojov, prístrojov a zariadení,
- iné náklady nesúvisiace s projektom.
Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť BK2a, BK2b, BK2c:
1. Nezamestnanosť v regióne
2. HDP v kraji - % z celoslovenského priemeru
3. Súlad s Európskymi a národnými stratégiami a koncepciami
4. Súlad so sektorovými politikami a stratégiami
5. Ochrana vodných zdrojov
6. Vplyv na kvalitu vody v recipiente
7. Existencia verejného vodovodu s napojenými obyvateľmi
8. Koeficient ekologickej kvality krajiny
9. Miera pripojenia obyvateľa na kanalizáciu
10. Ohrozenie zásobovania pitnou vodou
11. Stupeň znečistenia vôd
12. Lokalita v chránenej vodohospodárskej oblasti
13. Zabezpečenie funkčnosti, etapizácia a nadväznosť výstavby
14. Úroveň rozostavanosti, doteraz vynaložené prostriedky
15. Ekonomická udržateľnosť projektu
16. Merné náklady na obyvateľa
17. Merné náklady na m kanalizácie
Činnosť BK3a
Ochrana vodných zdrojov
Podpora je určená na budovanie systému verejných kanalizácií (čistiareň odpadových vôd
a/alebo stoková sieť) v aglomeráciách, ktoré v súčasnosti nemajú vybudovanú čistiareň
odpadových vôd, alebo čistiareň odpadových vôd nemá dostatočnú kapacitu, resp. nespĺňa
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požadovanú úroveň čistenia odpadových vôd alebo čistiareň odpadových vôd sa nachádza
v inej obci.
Podmienkou poskytnutia podpory je situovanie zdroja znečistenia vo vodohospodársky
významných oblastiach, v povodiach vodárenských tokov, v chránených vodohospodárskych
oblastiach, v ochranných pásmach existujúcich vodárenských zdrojov, v pásmach ochrany
prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd, ako aj situovanie zdroja
znečistenia na území národných parkov a chránených krajinných oblastí.
V rámci uvedenej činnosti sú predmetom podpory projekty, kde úroveň rozostavanosti
projektu je meraná podielom doposiaľ vynaložených nákladov projektu k celkovým nákladom
projektu (vždy bez nákladov na projektovú dokumentáciu). Úroveň rozostavanosti projektu
v tejto činnosti predstavuje od 85,01% a viac z celkových nákladov.
Činnosť BK3b
Ochrana vodných zdrojov
Podpora je určená na budovanie systému verejných kanalizácií (čistiareň odpadových vôd
a/alebo stoková sieť) v aglomeráciách, ktoré v súčasnosti nemajú vybudovanú čistiareň
odpadových vôd, alebo čistiareň odpadových vôd nemá dostatočnú kapacitu, resp. nespĺňa
požadovanú úroveň čistenia odpadových vôd alebo čistiareň odpadových vôd sa nachádza
v inej obci.
Podmienkou poskytnutia podpory je situovanie zdroja znečistenia vo vodohospodársky
významných oblastiach, v povodiach vodárenských tokov, v chránených vodohospodárskych
oblastiach, v ochranných pásmach existujúcich vodárenských zdrojov, v pásmach ochrany
prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd, ako aj situovanie zdroja
znečistenia na území národných parkov a chránených krajinných oblastí.
V rámci uvedenej činnosti sú predmetom podpory projekty, kde úroveň rozostavanosti
projektu je meraná podielom doposiaľ vynaložených nákladov projektu k celkovým nákladom
projektu (vždy bez nákladov na projektovú dokumentáciu). Úroveň rozostavanosti projektu
v tejto činnosti predstavuje od 60,01% do 85,00% z celkových nákladov.
Činnosť BK3c
Ochrana vodných zdrojov
Podpora je určená na budovanie systému verejných kanalizácií (čistiareň odpadových vôd
a/alebo stoková sieť) v aglomeráciách, ktoré v súčasnosti nemajú vybudovanú čistiareň
odpadových vôd, alebo čistiareň odpadových vôd nemá dostatočnú kapacitu, resp. nespĺňa
požadovanú úroveň čistenia odpadových vôd alebo čistiareň odpadových vôd sa nachádza
v inej obci.
Podmienkou poskytnutia podpory je situovanie zdroja znečistenia vo vodohospodársky
významných oblastiach, v povodiach vodárenských tokov, v chránených vodohospodárskych
oblastiach, v ochranných pásmach existujúcich vodárenských zdrojov, v pásmach ochrany
prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd, ako aj situovanie zdroja
znečistenia na území národných parkov a chránených krajinných oblastí.
V rámci uvedenej činnosti sú predmetom podpory projekty, kde úroveň rozostavanosti
projektu je meraná podielom doposiaľ vynaložených nákladov projektu k celkovým nákladom
projektu (vždy bez nákladov na projektovú dokumentáciu). Úroveň rozostavanosti projektu
v tejto činnosti predstavuje od 0 % do 60,00% z celkových nákladov.
Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť BK3a, BK3b, BK3c:
200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených
nákladov projektu zo strany žiadateľa.
Oprávnení žiadatelia pre činnosť BK3a, BK3b, BK3c mimo najmenej rozvinutých okresov:
- Právnická osoba, ktorá nepodniká, so sídlom na území Slovenskej republiky
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- Obec - založená v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov,
- Samosprávny kraj – v zmysle § 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 334/2007 Z. z.,
- Príspevková organizácia – v zmysle § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
- Občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov,
- Záujmové združenie právnických osôb - podľa § 20f až 20j zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
- Nadácia – v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
- Neinvestičný fond – v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení
neskorších predpisov,
- Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym
zameraním – v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Oprávnené náklady pre činnosť BK3a, BK3b, BK3c:
- náklady súvisiace s realizáciou vyššie zadefinovanej činnosti BK3a, BK3b, BK3c.
Neoprávnené náklady pre činnosť BK3a, BK3b, BK3c:
- náklady na realizáciu aktivít projektu na území okresov zo zoznamu najmenej rozvinutých
okresov vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny,
- náklady na rekonštrukciu alebo rozšírenie stokovej siete,
- náklady na budovanie cestnej komunikácie okrem nevyhnutnej spätnej úpravy ryhy
vymedzenej v projektovej dokumentácii,
- daň z pridanej hodnoty – uvedené neplatí iba v prípade, že príjemca dotácie nie je
platiteľom DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány
územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi
verejnej moci sa riadia § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov,
- náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením projektovej dokumentácie,
- náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. SW, licencie, akty duševného vlastníctva,
patenty),
- náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa,
- náklady vynaložené a uhradené mimo rozpočtového obdobia roka 2018,
- úroky z úverov a pôžičiek,
- leasing,
- poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále,
- poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
- náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností,
- náklady na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, s výnimkou
zariadení s vopred zadefinovanou dráhou pohybu,
- náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
- všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce),
- prevádzkové náklady (vodné, stočné, materiál, energie, pohonné hmoty, poštovné,
telekomunikačné služby, internetové služby),
- náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým riadením,
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-

náklady na marketing,
náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie,
náklady na obstaranie už použitých resp. repasovaných strojov, prístrojov a zariadení,
iné náklady nesúvisiace s projektom.

Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť BK3a, BK3b, BK3c:
1. Nezamestnanosť v regióne
2. HDP v kraji - % z celoslovenského priemeru
3. Súlad s Európskymi a národnými stratégiami a koncepciami
4. Súlad so sektorovými politikami a stratégiami
5. Počet obyvateľov v mieste realizácie projektu
6. Ochrana vodných zdrojov
7. Vplyv na kvalitu vody v recipiente
8. Existencia verejného vodovodu s napojenými obyvateľmi
9. Koeficient ekologickej kvality krajiny
10. Miera pripojenia obyvateľa na kanalizáciu
11. Ohrozenie zásobovania pitnou vodou
12. Stupeň znečistenia vôd
13. Lokalita v chránenej vodohospodárskej oblasti
14. Zabezpečenie funkčnosti, etapizácia a nadväznosť výstavby
15. Úroveň rozostavanosti, doteraz vynaložené prostriedky
16. Ekonomická udržateľnosť projektu
17. Merné náklady na obyvateľa
18. Merné náklady na m kanalizácie
Činnosť BK4a
Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov
Podpora je určená na budovanie systému verejných kanalizácií (čistiareň odpadových vôd
a/alebo stoková sieť) v aglomeráciách, ktoré v súčasnosti nemajú vybudovanú čistiareň
odpadových vôd, alebo čistiareň odpadových vôd nemá dostatočnú kapacitu, resp. nespĺňa
požadovanú úroveň čistenia odpadových vôd alebo čistiareň odpadových vôd sa nachádza
v inej obci.
V rámci uvedenej činnosti sú predmetom podpory projekty, kde úroveň rozostavanosti
projektu je meraná podielom doposiaľ vynaložených nákladov projektu k celkovým nákladom
projektu (vždy bez nákladov na projektovú dokumentáciu). Úroveň rozostavanosti projektu
v tejto činnosti predstavuje od 85,01% a viac z celkových nákladov.
Činnosť BK4b
Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov
Podpora je určená na budovanie systému verejných kanalizácií (čistiareň odpadových vôd
a/alebo stoková sieť) v aglomeráciách, ktoré v súčasnosti nemajú vybudovanú čistiareň
odpadových vôd, alebo čistiareň odpadových vôd nemá dostatočnú kapacitu, resp. nespĺňa
požadovanú úroveň čistenia odpadových vôd alebo čistiareň odpadových vôd sa nachádza
v inej obci.
V rámci uvedenej činnosti sú predmetom podpory projekty, kde úroveň rozostavanosti
projektu je meraná podielom doposiaľ vynaložených nákladov projektu k celkovým nákladom
projektu (vždy bez nákladov na projektovú dokumentáciu). Úroveň rozostavanosti projektu
v tejto činnosti predstavuje od 60,01% do 85,00% z celkových nákladov.
Činnosť BK4c
Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov
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Podpora je určená na budovanie systému verejných kanalizácií (čistiareň odpadových vôd
a/alebo stoková sieť) v aglomeráciách, ktoré v súčasnosti nemajú vybudovanú čistiareň
odpadových vôd, alebo čistiareň odpadových vôd nemá dostatočnú kapacitu, resp. nespĺňa
požadovanú úroveň čistenia odpadových vôd alebo čistiareň odpadových vôd sa nachádza
v inej obci.
V rámci uvedenej činnosti sú predmetom podpory projekty, kde úroveň rozostavanosti
projektu je meraná podielom doposiaľ vynaložených nákladov projektu k celkovým nákladom
projektu (vždy bez nákladov na projektovú dokumentáciu). Úroveň rozostavanosti projektu
v tejto činnosti predstavuje od 0% do 60,00% z celkových nákladov.
Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť BK4a, BK4b, BK4c:
200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených
nákladov projektu zo strany žiadateľa.
Oprávnení žiadatelia pre činnosť BK4a, BK4b, BK4c mimo najmenej rozvinutých okresov:
- Právnická osoba, ktorá nepodniká, so sídlom na území Slovenskej republiky
- Obec - založená v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov,
- Samosprávny kraj – v zmysle § 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 334/2007 Z. z.,
- Príspevková organizácia – v zmysle § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
- Občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov,
- Záujmové združenie právnických osôb - podľa § 20f až 20j zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
- Nadácia – v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
- Neinvestičný fond – v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení
neskorších predpisov,
- Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym
zameraním – v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Oprávnené náklady pre činnosť BK4a, BK4b, BK4c:
- náklady súvisiace s realizáciou vyššie zadefinovanej činnosti BK4a, BK4b, BK4c.
Neoprávnené náklady pre činnosť BK4a, BK4b, BK4c:
- náklady na rekonštrukciu alebo rozšírenie stokovej siete,
- náklady na budovanie cestnej komunikácie okrem nevyhnutnej spätnej úpravy ryhy
vymedzenej v projektovej dokumentácii,
- daň z pridanej hodnoty – uvedené neplatí iba v prípade, že príjemca dotácie nie je
platiteľom DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány
územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi
verejnej moci sa riadia § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov,
- náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením projektovej dokumentácie,
- náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa,
- náklady vynaložené a uhradené mimo rozpočtového obdobia roka 2018,
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-

úroky z úverov a pôžičiek,
leasing,
poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále,
poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností,
náklady na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, s výnimkou
zariadení s vopred zadefinovanou dráhou pohybu,
náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce),
prevádzkové náklady (vodné, stočné, materiál, energie, pohonné hmoty, poštovné,
telekomunikačné služby, internetové služby),
náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým riadením,
náklady na marketing,
náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie,
náklady na obstaranie už použitých resp. repasovaných strojov, prístrojov a zariadení,
iné náklady nesúvisiace s projektom.

Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť BK4a, BK4b, BK4c:
1. Nezamestnanosť v regióne
2. HDP v kraji - % z celoslovenského priemeru
3. Súlad s Európskymi a národnými stratégiami a koncepciami
4. Súlad so sektorovými politikami a stratégiami
5. Ochrana vodných zdrojov
6. Vplyv na kvalitu vody v recipiente
7. Existencia verejného vodovodu s napojenými obyvateľmi
8. Koeficient ekologickej kvality krajiny
9. Miera pripojenia obyvateľa na kanalizáciu
10. Ohrozenie zásobovania pitnou vodou
11. Stupeň znečistenia vôd
12. Lokalita v chránenej vodohospodárskej oblasti
13. Zabezpečenie funkčnosti, etapizácia a nadväznosť výstavby
14. Úroveň rozostavanosti, doteraz vynaložené prostriedky
15. Ekonomická udržateľnosť projektu
16. Merné náklady na obyvateľa
17. Merné náklady na m kanalizácie
Činnosť BK5a
Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete
Podpora je určená na rozšírenie alebo rekonštrukciu existujúcej stokovej siete (verejnej
kanalizácie). Podmienkou poskytnutia podpory je zabezpečenie čistenia odpadových vôd
na existujúcej, kapacitne vyhovujúcej čistiarni odpadových vôd.
V rámci uvedenej činnosti sú predmetom podpory projekty, kde úroveň rozostavanosti
projektu je meraná podielom doposiaľ vynaložených nákladov projektu k celkovým nákladom
projektu (vždy bez nákladov na projektovú dokumentáciu). Úroveň rozostavanosti projektu
v tejto činnosti predstavuje od 85,01% a viac z celkových nákladov.
Činnosť BK5b
Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete
Podpora je určená na rozšírenie alebo rekonštrukciu existujúcej stokovej siete (verejnej
kanalizácie). Podmienkou poskytnutia podpory je zabezpečenie čistenia odpadových vôd
na existujúcej, kapacitne vyhovujúcej čistiarni odpadových vôd.
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V rámci uvedenej činnosti sú predmetom podpory projekty, kde úroveň rozostavanosti
projektu je meraná podielom doposiaľ vynaložených nákladov projektu k celkovým nákladom
projektu (vždy bez nákladov na projektovú dokumentáciu). Úroveň rozostavanosti projektu
v tejto činnosti predstavuje od 60,01% do 85,00% z celkových nákladov.
Činnosť BK5c
Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete
Podpora je určená na rozšírenie alebo rekonštrukciu existujúcej stokovej siete (verejnej
kanalizácie). Podmienkou poskytnutia podpory je zabezpečenie čistenia odpadových vôd
na existujúcej, kapacitne vyhovujúcej čistiarni odpadových vôd.
V rámci uvedenej činnosti sú predmetom podpory projekty, kde úroveň rozostavanosti
projektu je meraná podielom doposiaľ vynaložených nákladov projektu k celkovým nákladom
projektu (vždy bez nákladov na projektovú dokumentáciu). Úroveň rozostavanosti projektu
v tejto činnosti predstavuje od 0% do 60,00% z celkových nákladov.
Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť BK5a, BK5b, BK5c:
200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených
nákladov projektu zo strany žiadateľa.
Oprávnení žiadatelia pre činnosť BK5a, BK5b, BK5c mimo najmenej rozvinutých okresov:
- Právnická osoba, ktorá nepodniká, so sídlom na území Slovenskej republiky
- Obec - založená v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov,
- Samosprávny kraj – v zmysle § 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 334/2007 Z. z.,
- Príspevková organizácia – v zmysle § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
- Občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov,
- Záujmové združenie právnických osôb - podľa § 20f až 20j zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
- Nadácia – v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
- Neinvestičný fond – v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení
neskorších predpisov,
- Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym
zameraním – v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Oprávnené náklady pre činnosť BK5a, BK5b, BK5c:
- náklady súvisiace s realizáciou vyššie zadefinovanej činnosti BK5a, BK5b, BK5c.
Neoprávnené náklady pre činnosť BK5a, BK5b, BK5c:
- náklady na realizáciu aktivít projektu na území okresov zo zoznamu najmenej rozvinutých
okresov vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny,
- náklady na vybudovanie nových ČOV, rozšírenie alebo intenzifikáciu existujúcich ČOV,
- náklady na budovanie cestnej komunikácie okrem nevyhnutnej spätnej úpravy ryhy
vymedzenej v projektovej dokumentácii,
- daň z pridanej hodnoty – uvedené neplatí iba v prípade, že príjemca dotácie nie je
platiteľom DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
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neskorších predpisov. Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány
územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi
verejnej moci sa riadia § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov,
náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením projektovej dokumentácie,
náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. SW, licencie, akty duševného vlastníctva,
patenty),
náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa,
náklady vynaložené a uhradené mimo rozpočtového obdobia roka 2018,
úroky z úverov a pôžičiek,
leasing,
poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále,
poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností,
náklady na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, s výnimkou
zariadení s vopred zadefinovanou dráhou pohybu,
náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce),
prevádzkové náklady (vodné, stočné, materiál, energie, pohonné hmoty, poštovné,
telekomunikačné služby, internetové služby),
náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým riadením,
náklady na marketing,
náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie,
náklady na obstaranie už použitých resp. repasovaných strojov, prístrojov a zariadení,
iné náklady nesúvisiace s projektom.

Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť BK5a, BK5b, BK5c:
1. Nezamestnanosť v regióne
2. HDP v kraji - % z celoslovenského priemeru
3. Súlad s Európskymi a národnými stratégiami a koncepciami
4. Súlad so sektorovými politikami a stratégiami
5. Počet obyvateľov v mieste realizácie projektu
6. Ochrana vodných zdrojov
7. Vplyv na kvalitu vody v recipiente
8. Existencia verejného vodovodu s napojenými obyvateľmi
9. Koeficient ekologickej kvality krajiny
10. Miera pripojenia obyvateľa na kanalizáciu
11. Ohrozenie zásobovania pitnou vodou
12. Stupeň znečistenia vôd
13. Lokalita v chránenej vodohospodárskej oblasti
14. Zabezpečenie funkčnosti, etapizácia a nadväznosť výstavby
15. Úroveň rozostavanosti, doteraz vynaložené prostriedky
16. Ekonomická udržateľnosť projektu
17. Merné náklady na obyvateľa
18. Merné náklady na m kanalizácie
Činnosť BV1a
Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity
Podpora je určená na budovanie systému zásobovania pitnou vodou v prípade, keď
je technicky možné a ekonomicky efektívne využiť existujúce kapacity prívodných
vodovodných radov a vodárenských zdrojov (zvyšovanie % využiteľnosti vybudovaných
vodných zdrojov). Vodárenský zdroj musí mať výdatnosť minimálne 0,5 l/s.
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V rámci uvedenej činnosti sú predmetom podpory projekty, kde úroveň rozostavanosti
projektu je meraná podielom doposiaľ vynaložených nákladov projektu k celkovým nákladom
projektu (vždy bez nákladov na projektovú dokumentáciu). Úroveň rozostavanosti projektu
v tejto činnosti predstavuje od 85,01% a viac z celkových nákladov.
Činnosť BV1b
Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity
Podpora je určená na budovanie systému zásobovania pitnou vodou v prípade, keď
je technicky možné a ekonomicky efektívne využiť existujúce kapacity prívodných
vodovodných radov a vodárenských zdrojov (zvyšovanie % využiteľnosti vybudovaných
vodných zdrojov). Vodárenský zdroj musí mať výdatnosť minimálne 0,5 l/s.
V rámci uvedenej činnosti sú predmetom podpory projekty, kde úroveň rozostavanosti
projektu je meraná podielom doposiaľ vynaložených nákladov projektu k celkovým nákladom
projektu (vždy bez nákladov na projektovú dokumentáciu). Úroveň rozostavanosti projektu
v tejto činnosti predstavuje od 60,01% do 85,00% z celkových nákladov.
Činnosť BV1c
Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity
Podpora je určená na budovanie systému zásobovania pitnou vodou v prípade, keď
je technicky možné a ekonomicky efektívne využiť existujúce kapacity prívodných
vodovodných radov a vodárenských zdrojov (zvyšovanie % využiteľnosti vybudovaných
vodných zdrojov). Vodárenský zdroj musí mať výdatnosť minimálne 0,5 l/s.
V rámci uvedenej činnosti sú predmetom podpory projekty, kde úroveň rozostavanosti
projektu je meraná podielom doposiaľ vynaložených nákladov projektu k celkovým nákladom
projektu (vždy bez nákladov na projektovú dokumentáciu). Úroveň rozostavanosti projektu
v tejto činnosti predstavuje od 0% do 60,00% z celkových nákladov.
Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť BV1a, BV1b, BV1c:
200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených
nákladov projektu zo strany žiadateľa.
Oprávnení žiadatelia pre činnosť BV1a, BV1b, BV1c mimo najmenej rozvinutých okresov:
- Právnická osoba, ktorá nepodniká, so sídlom na území Slovenskej republiky
- Obec - založená v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov,
- Samosprávny kraj – v zmysle § 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 334/2007 Z. z.,
- Príspevková organizácia – v zmysle § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
- Občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov,
- Záujmové združenie právnických osôb - podľa § 20f až 20j zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
- Nadácia – v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
- Neinvestičný fond – v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení
neskorších predpisov,
- Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym
zameraním – v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
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Oprávnené náklady pre činnosť BV1a, BV1b, BV1c:
- náklady súvisiace s realizáciou vyššie zadefinovanej činnosti BV1a, BV1b, BV1c.
Neoprávnené náklady pre činnosť BV1a, BV1b, BV1c:
- náklady na realizáciu aktivít projektu na území okresov zo zoznamu najmenej rozvinutých
okresov vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny,
- náklady na budovanie cestnej komunikácie okrem nevyhnutnej spätnej úpravy ryhy
vymedzenej v projektovej dokumentácii,
- daň z pridanej hodnoty – uvedené neplatí iba v prípade, že príjemca dotácie nie je
platiteľom DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány
územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi
verejnej moci sa riadia § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov,
- náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením projektovej dokumentácie,
- náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. SW, licencie, akty duševného vlastníctva,
patenty),
- náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa,
- náklady vynaložené a uhradené mimo rozpočtového obdobia roka 2018,
- úroky z úverov a pôžičiek,
- leasing,
- poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále,
- poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
- náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností,
- náklady na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, s výnimkou
zariadení s vopred zadefinovanou dráhou pohybu,
- náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
- všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce),
- prevádzkové náklady (vodné, stočné, materiál, energie, pohonné hmoty, poštovné,
telekomunikačné služby, internetové služby),
- náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým riadením,
- náklady na marketing,
- náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie,
- náklady na obstaranie už použitých resp. repasovaných strojov, prístrojov a zariadení,
- iné náklady nesúvisiace s projektom.
Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť BV1a, BV1b, BV1c:
1. Nezamestnanosť v regióne
2. HDP v kraji - % z celoslovenského priemeru
3. Súlad s Európskymi a národnými stratégiami a koncepciami
4. Súlad so sektorovými politikami a stratégiami
5. Počet obyvateľov v mieste realizácie projektu
6. Zmena v počte pripojených obyvateľov
7. Využívanie vybudovaných vodárenských kapacít
8. Koeficient ekologickej kvality krajiny
9. Ohrozenie zásobovania pitnou vodou
10. Lokalita v chránenej vodohospodárskej oblasti
11. Zabezpečenie funkčnosti, etapizácia a nadväznosť výstavby
12. Úroveň rozostavanosti, doteraz vynaložené prostriedky
13. Ekonomická udržateľnosť projektu
14. Merné náklady na obyvateľa
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15. Merné náklady na m vodovodu
Činnosť BV2a
Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov
Podpora je určená na budovanie systému zásobovania pitnou vodou v prípade, kedy nie
je technicky možné a ekonomicky efektívne využiť existujúce kapacity prívodných
vodovodných radov a vodných zdrojov. Nový vodárenský zdroj musí mať výdatnosť
minimálne 0,5 l/s.
V rámci uvedenej činnosti sú predmetom podpory projekty, kde úroveň rozostavanosti
projektu je meraná podielom doposiaľ vynaložených nákladov projektu k celkovým nákladom
projektu (vždy bez nákladov na projektovú dokumentáciu). Úroveň rozostavanosti projektu
v tejto činnosti predstavuje od 85,01% a viac z celkových nákladov.
Činnosť BV2b
Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov
Podpora je určená na budovanie systému zásobovania pitnou vodou v prípade, kedy nie
je technicky možné a ekonomicky efektívne využiť existujúce kapacity prívodných
vodovodných radov a vodných zdrojov. Nový vodárenský zdroj musí mať výdatnosť
minimálne 0,5 l/s.
V rámci uvedenej činnosti sú predmetom podpory projekty, kde úroveň rozostavanosti
projektu je meraná podielom doposiaľ vynaložených nákladov projektu k celkovým nákladom
projektu (vždy bez nákladov na projektovú dokumentáciu). Úroveň rozostavanosti projektu
v tejto činnosti predstavuje od 60,01% do 85,00% z celkových nákladov.
Činnosť BV2c
Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov
Podpora je určená na budovanie systému zásobovania pitnou vodou v prípade, kedy nie
je technicky možné a ekonomicky efektívne využiť existujúce kapacity prívodných
vodovodných radov a vodných zdrojov. Nový vodárenský zdroj musí mať výdatnosť
minimálne 0,5 l/s.
V rámci uvedenej činnosti sú predmetom podpory projekty, kde úroveň rozostavanosti
projektu je meraná podielom doposiaľ vynaložených nákladov projektu k celkovým nákladom
projektu (vždy bez nákladov na projektovú dokumentáciu). Úroveň rozostavanosti projektu
v tejto činnosti predstavuje od 0% do 60,00% z celkových nákladov.
Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť BV2a, BV2b, BV2c:
200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených
nákladov projektu zo strany žiadateľa.
Oprávnení žiadatelia pre činnosť BV2a, BV2b, BV2c mimo najmenej rozvinutých okresov:
- Právnická osoba, ktorá nepodniká, so sídlom na území Slovenskej republiky
- Obec - založená v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov,
- Samosprávny kraj – v zmysle § 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 334/2007 Z. z.,
- Príspevková organizácia – v zmysle § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
- Občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov,
- Záujmové združenie právnických osôb - podľa § 20f až 20j zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
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- Nadácia – v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
- Neinvestičný fond – v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení
neskorších predpisov,
- Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym
zameraním – v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Oprávnené náklady pre činnosť BV2a, BV2b, BV2c:
- náklady súvisiace s realizáciou vyššie zadefinovanej činnosti BV2a, BV2b, BV2c.
Neoprávnené náklady pre činnosť BV2a, BV2b, BV2c:
- náklady na realizáciu aktivít projektu na území okresov zo zoznamu najmenej rozvinutých
okresov vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny,
- náklady na budovanie cestnej komunikácie okrem nevyhnutnej spätnej úpravy ryhy
vymedzenej v projektovej dokumentácii,
- daň z pridanej hodnoty – uvedené neplatí iba v prípade, že príjemca dotácie nie je
platiteľom DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány
územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi
verejnej moci sa riadia § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov,
- náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením projektovej dokumentácie,
- náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. SW, licencie, akty duševného vlastníctva,
patenty),
- náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa,
- náklady vynaložené a uhradené mimo rozpočtového obdobia roka 2018,
- úroky z úverov a pôžičiek,
- leasing,
- poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále,
- poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
- náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností,
- náklady na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, s výnimkou
zariadení s vopred zadefinovanou dráhou pohybu,
- náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
- všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce),
- prevádzkové náklady (vodné, stočné, materiál, energie, pohonné hmoty, poštovné,
telekomunikačné služby, internetové služby),
- náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým riadením,
- náklady na marketing,
- náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie,
- náklady na obstaranie už použitých resp. repasovaných strojov, prístrojov a zariadení,
- iné náklady nesúvisiace s projektom.
Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosti BV2a, BV2b, BV2c:
1. Nezamestnanosť v regióne
2. HDP v kraji - % z celoslovenského priemeru
3. Súlad s Európskymi a národnými stratégiami a koncepciami
4. Súlad so sektorovými politikami a stratégiami
5. Počet obyvateľov v mieste realizácie projektu
6. Zmena v počte pripojených obyvateľov
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Využívanie vybudovaných vodárenských kapacít
Koeficient ekologickej kvality krajiny
Ohrozenie zásobovania pitnou vodou
Lokalita v chránenej vodohospodárskej oblasti
Zabezpečenie funkčnosti, etapizácia a nadväznosť výstavby
Úroveň rozostavanosti, doteraz vynaložené prostriedky
Ekonomická udržateľnosť projektu
Merné náklady na obyvateľa
Merné náklady na m vodovodu

Činnosť BV3a
Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu
Podpora je určená na rozšírenie existujúcej distribučnej siete alebo jej rekonštrukciu v prípade
zabezpečenia kapacitne vyhovujúcej dodávky pitnej vody do novovybudovanej siete.
Existujúci vodárenský zdroj musí mať výdatnosť minimálne 0,5 l/s.
V rámci uvedenej činnosti sú predmetom podpory projekty, kde úroveň rozostavanosti
projektu je meraná podielom doposiaľ vynaložených nákladov projektu k celkovým nákladom
projektu (vždy bez nákladov na projektovú dokumentáciu). Úroveň rozostavanosti projektu
v tejto činnosti predstavuje od 85,01% a viac z celkových nákladov.
Činnosť BV3b
Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu
Podpora je určená na rozšírenie existujúcej distribučnej siete alebo jej rekonštrukciu v prípade
zabezpečenia kapacitne vyhovujúcej dodávky pitnej vody do novovybudovanej siete.
Existujúci vodárenský zdroj musí mať výdatnosť minimálne 0,5 l/s.
V rámci uvedenej činnosti sú predmetom podpory projekty, kde úroveň rozostavanosti
projektu je meraná podielom doposiaľ vynaložených nákladov projektu k celkovým nákladom
projektu (vždy bez nákladov na projektovú dokumentáciu). Úroveň rozostavanosti projektu
v tejto činnosti predstavuje od 60,01% do 85,00% z celkových nákladov.
Činnosť BV3c
Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu
Podpora je určená na rozšírenie existujúcej distribučnej siete alebo jej rekonštrukciu v prípade
zabezpečenia kapacitne vyhovujúcej dodávky pitnej vody do novovybudovanej siete.
Existujúci vodárenský zdroj musí mať výdatnosť minimálne 0,5 l/s.
V rámci uvedenej činnosti sú predmetom podpory projekty, kde úroveň rozostavanosti
projektu je meraná podielom doposiaľ vynaložených nákladov projektu k celkovým nákladom
projektu (vždy bez nákladov na projektovú dokumentáciu). Úroveň rozostavanosti projektu
v tejto činnosti predstavuje od 0% do 60,00% z celkových nákladov.
Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť BV3a, BV3b, BV3c:
200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených
nákladov projektu zo strany žiadateľa.
Oprávnení žiadatelia pre činnosť BV3a, BV3b, BV3c mimo najmenej rozvinutých okresov:
- Právnická osoba, ktorá nepodniká, so sídlom na území Slovenskej republiky
- Obec - založená v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov,
- Samosprávny kraj – v zmysle § 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 334/2007 Z. z.,
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- Príspevková organizácia – v zmysle § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
- Občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov,
- Záujmové združenie právnických osôb - podľa § 20f až 20j zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
- Nadácia – v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
- Neinvestičný fond – v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení
neskorších predpisov,
- Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym
zameraním – v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Oprávnené náklady pre činnosť BV3a, BV3b, BV3c:
- náklady súvisiace s realizáciou vyššie zadefinovanej činnosti BV3a, BV3b, BV3c.
Neoprávnené náklady pre činnosť BV3a, BV3b, BV3c:
- náklady na realizáciu aktivít projektu na území okresov zo zoznamu najmenej rozvinutých
okresov vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny,
- náklady na budovanie cestnej komunikácie okrem nevyhnutnej spätnej úpravy ryhy
vymedzenej v projektovej dokumentácii,
- daň z pridanej hodnoty – uvedené neplatí iba v prípade, že príjemca dotácie nie je
platiteľom DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány
územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi
verejnej moci sa riadia § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov,
- náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením projektovej dokumentácie,
- náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. SW, licencie, akty duševného vlastníctva,
patenty),
- náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa,
- náklady vynaložené a uhradené mimo rozpočtového obdobia roka 2018,
- úroky z úverov a pôžičiek,
- leasing,
- poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále,
- poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
- náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností,
- náklady na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, s výnimkou
zariadení s vopred zadefinovanou dráhou pohybu,
- náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
- všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce),
- prevádzkové náklady (vodné, stočné, materiál, energie, pohonné hmoty, poštovné,
telekomunikačné služby, internetové služby),
- náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým riadením,
- náklady na marketing,
- náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie,
- náklady na obstaranie už použitých resp. repasovaných strojov, prístrojov a zariadení,
- iné náklady nesúvisiace s projektom.
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Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosti BV3a, BV3b, BV3c:
1. Nezamestnanosť v regióne
2. HDP v kraji - % z celoslovenského priemeru
3. Súlad s Európskymi a národnými stratégiami a koncepciami
4. Súlad so sektorovými politikami a stratégiami
5. Počet obyvateľov v mieste realizácie projektu
6. Zmena v počte pripojených obyvateľov
7. Využívanie vybudovaných vodárenských kapacít
8. Koeficient ekologickej kvality krajiny
9. Ohrozenie zásobovania pitnou vodou
10. Lokalita v chránenej vodohospodárskej oblasti
11. Zabezpečenie funkčnosti, etapizácia a nadväznosť výstavby
12. Úroveň rozostavanosti, doteraz vynaložené prostriedky
13. Ekonomická udržateľnosť projektu
14. Merné náklady na obyvateľa
15. Merné náklady na m vodovodu
Činnosť BV4a
Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení
Podpora je určená na úpravu a rekonštrukciu existujúcich vodárenských zdrojov a zariadení
tak, aby boli zabezpečené požiadavky týkajúce sa kvality vody určenej pre ľudskú spotrebu
v zmysle smernice rady č. 98/83/EC o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu a nariadenia
vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu
určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení
neskorších predpisov. Existujúci vodárenský zdroj musí mať v súčasnosti výdatnosť
minimálne 0,5 l/s.
V rámci uvedenej činnosti sú predmetom podpory projekty, kde úroveň rozostavanosti
projektu je meraná podielom doposiaľ vynaložených nákladov projektu k celkovým nákladom
projektu (vždy bez nákladov na projektovú dokumentáciu). Úroveň rozostavanosti projektu
v tejto činnosti predstavuje od 85,01% a viac z celkových nákladov.
Činnosť BV4b
Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení
Podpora je určená na úpravu a rekonštrukciu existujúcich vodárenských zdrojov a zariadení
tak, aby boli zabezpečené požiadavky týkajúce sa kvality vody určenej pre ľudskú spotrebu
v zmysle smernice rady č. 98/83/EC o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu a nariadenia
vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu
určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení
neskorších predpisov. Existujúci vodárenský zdroj musí mať v súčasnosti výdatnosť
minimálne 0,5 l/s.
V rámci uvedenej činnosti sú predmetom podpory projekty, kde úroveň rozostavanosti
projektu je meraná podielom doposiaľ vynaložených nákladov projektu k celkovým nákladom
projektu (vždy bez nákladov na projektovú dokumentáciu). Úroveň rozostavanosti projektu
v tejto činnosti predstavuje od 60,01% do 85,00% z celkových nákladov.
Činnosť BV4c
Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení
Podpora je určená na úpravu a rekonštrukciu existujúcich vodárenských zdrojov a zariadení
tak, aby boli zabezpečené požiadavky týkajúce sa kvality vody určenej pre ľudskú spotrebu
v zmysle smernice rady č. 98/83/EC o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu a nariadenia
vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu
určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení
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neskorších predpisov. Existujúci vodárenský zdroj musí mať v súčasnosti výdatnosť
minimálne 0,5 l/s.
V rámci uvedenej činnosti sú predmetom podpory projekty, kde úroveň rozostavanosti
projektu je meraná podielom doposiaľ vynaložených nákladov projektu k celkovým nákladom
projektu (vždy bez nákladov na projektovú dokumentáciu). Úroveň rozostavanosti projektu
v tejto činnosti predstavuje od 0% do 60,00% z celkových nákladov.
Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť BV4a, BV4b, BV4c:
200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených
nákladov projektu zo strany žiadateľa.
Oprávnení žiadatelia pre činnosť BV4a, BV4b, BV4c mimo najmenej rozvinutých okresov:
- Právnická osoba, ktorá nepodniká, so sídlom na území Slovenskej republiky
- Obec - založená v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov,
- Samosprávny kraj – v zmysle § 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 334/2007 Z. z.,
- Príspevková organizácia – v zmysle § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
- Občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov,
- Záujmové združenie právnických osôb - podľa § 20f až 20j zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
- Nadácia – v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
- Neinvestičný fond – v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení
neskorších predpisov,
- Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym
zameraním – v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Oprávnené náklady pre činnosť BV4a, BV4b, BV4c:
- náklady súvisiace s realizáciou vyššie zadefinovanej činnosti BV4 a, BV4b, BV4c.
Neoprávnené náklady pre činnosť BV4a, BV4b, BV4c:
- náklady na realizáciu aktivít projektu na území okresov zo zoznamu najmenej rozvinutých
okresov vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny,
- daň z pridanej hodnoty – uvedené neplatí iba v prípade, že príjemca dotácie nie je
platiteľom DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány
územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi
verejnej moci sa riadia § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov,
- náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením projektovej dokumentácie,
- náklady súvisiace s vydaním posudkov či recenzií pred vydaním tlačovín,
- náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. SW, licencie, akty duševného vlastníctva,
patenty),
- náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa,
- náklady vynaložené a uhradené mimo rozpočtového obdobia roka 2018,
- úroky z úverov a pôžičiek,
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-

leasing,
poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále,
poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností,
náklady na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, s výnimkou
zariadení s vopred zadefinovanou dráhou pohybu,
náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce),
prevádzkové náklady (vodné, stočné, materiál, energie, pohonné hmoty, poštovné,
telekomunikačné služby, internetové služby),
náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým riadením,
náklady na marketing,
náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie,
náklady na obstaranie už použitých resp. repasovaných strojov, prístrojov a zariadení,
iné náklady nesúvisiace s projektom.

Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosti BV4a, BV4b, BV4c:
1. Nezamestnanosť v regióne
2. HDP v kraji - % z celoslovenského priemeru
3. Súlad s Európskymi a národnými stratégiami a koncepciami
4. Súlad so sektorovými politikami a stratégiami
5. Počet obyvateľov v mieste realizácie projektu
6. Zmena v počte pripojených obyvateľov
7. Využívanie vybudovaných vodárenských kapacít
8. Koeficient ekologickej kvality krajiny
9. Ohrozenie zásobovania pitnou vodou
10. Lokalita v chránenej vodohospodárskej oblasti
11. Zabezpečenie funkčnosti, etapizácia a nadväznosť výstavby
12. Úroveň rozostavanosti, doteraz vynaložené prostriedky
13. Ekonomická udržateľnosť projektu
14. Merné náklady na obyvateľa
15. Merné náklady na m vodovodu
Činnosť BP1
Opatrenia na vodnom toku
Podpora je určená na realizáciu opatrení zabezpečujúcich ochranu a prevenciu
pred povodňami. Podporené budú najmä projekty, ktoré riešia technické a biotechnické
opatrenia na vodnom toku zamerané na zvýšenie prietočnej kapacity koryta toku
a zabezpečenie retenčnej schopnosti krajiny. Podpora je určená pre žiadateľov, ktorým
správca vodného toku prenechal drobný vodný tok alebo jeho ucelený úsek do nájmu alebo
výpožičky podľa §51 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).
Žiadateľ o podporu je povinný postupovať 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) a v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane
pred povodňami v znení neskorších predpisov, smernice Európskeho parlamentu a Rady
2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík a zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
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Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť BP1:
200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených
nákladov projektu zo strany žiadateľa.
Oprávnení žiadatelia pre činnosť BP1:
- Právnická osoba, ktorá nepodniká, so sídlom na území Slovenskej republiky
- Obec - založená v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov,
- Samosprávny kraj – v zmysle § 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 334/2007 Z. z.,
- Príspevková organizácia – v zmysle § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
- Občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov,
- Záujmové združenie právnických osôb - podľa § 20f až 20j zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
- Nadácia – v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
- Neinvestičný fond – v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení
neskorších predpisov,
- Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym
zameraním – v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Oprávnené náklady pre činnosť BP1:
- náklady súvisiace s realizáciou vyššie zadefinovanej činnosti BP1.
Neoprávnené náklady pre činnosť BP1:
- náklady na vybudovanie/rekonštrukciu premostení cez vodné toky,
- daň z pridanej hodnoty – uvedené neplatí iba v prípade, že príjemca dotácie nie je platiteľom
DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov. Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány územnej
samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi verejnej
moci sa riadia § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov,
- náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením projektovej dokumentácie,
- náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. SW, licencie, akty duševného vlastníctva,
patenty),
- náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa,
- náklady vynaložené a uhradené mimo rozpočtového obdobia roka 2018,
- úroky z úverov a pôžičiek,
- leasing,
- poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále,
- poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
- náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností,
- náklady na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, s výnimkou
zariadení s vopred zadefinovanou dráhou pohybu,
- náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
- všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce),
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- prevádzkové náklady (vodné, stočné, materiál, energie, pohonné hmoty, poštovné,
telekomunikačné služby, internetové služby),
- náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým riadením,
- náklady na marketing,
- náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie,
- náklady na obstaranie už použitých resp. repasovaných strojov, prístrojov a zariadení,
- iné náklady nesúvisiace s projektom.
Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť BP1:
1. Nezamestnanosť v regióne
2. HDP v kraji - % z celoslovenského priemeru
3. Súlad s Európskymi a národnými stratégiami a koncepciami
4. Súlad so sektorovými politikami a stratégiami
5. Počet obyvateľov v mieste realizácie projektu
6. Koeficient ekologickej kvality krajiny
7. Dôležité objekty chránené pred povodňami (vodné zdroje, ČOV, školy, nemocnice,
potenciálne zdroje znečistenia povrchových a podpovrchových vôd, kultúrne pamiatky,
prírodné pamiatky, . ktoré sú chránené zákonom)
8. Zabezpečenie funkčnosti, etapizácia a nadväznosť výstavby
9. Uskutočniteľnosť projektu
10. Kvalita a účinnosť technického riešenia
Činnosť BP2
Opatrenia mimo vodného toku
Podpora je určená na vybudovanie a rekonštrukciu systémov odvodňovacích zariadení
slúžiacich na odvádzanie vôd z povrchového odtoku (ide o vodu zo zrážok, ktorá nevsiakla
do zeme a ktorá je odvádzaná z terénu alebo z vonkajších častí budov do povrchových vôd
alebo do podzemných vôd). Podpora je ďalej určená na opatrenia mimo vodného toku,
ktoré zmenšujú maximálny prietok povodne a ktoré sú zamerané na zníženie následkov
intenzívnych zrážok, hromadenia sa vody z topiaceho snehu alebo dôsledkov vystúpenia
hladiny podzemnej vody nad povrch terénu v území, chránenom vodnou stavbou alebo inou
stavbou pred účinkami povodní. Žiadateľ o podporu je povinný postupovať 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) a v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z.
o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík
a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť BP2:
200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených
nákladov projektu zo strany žiadateľa.
Oprávnení žiadatelia pre činnosť BP2:
- Právnická osoba, ktorá nepodniká, so sídlom na území Slovenskej republiky,
- Obec - založená v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov,
- Samosprávny kraj – v zmysle § 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 334/2007 Z. z.,
- Príspevková organizácia – v zmysle § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
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- Občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov,
- Záujmové združenie právnických osôb - podľa § 20f až 20j zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
- Nadácia – v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
- Neinvestičný fond – v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení
neskorších predpisov,
- Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym
zameraním – v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Oprávnené náklady pre činnosť BP2:
- náklady súvisiace s realizáciou vyššie zadefinovanej činnosti BP2.
Neoprávnené náklady pre činnosť BP2:
- daň z pridanej hodnoty – uvedené neplatí iba v prípade, že príjemca dotácie nie je
platiteľom DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány
územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi
verejnej moci sa riadia § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov,
- náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením projektovej dokumentácie,
- náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. SW, licencie, akty duševného vlastníctva,
patenty),
- náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa,
- náklady vynaložené a uhradené mimo rozpočtového obdobia roka 2018,
- úroky z úverov a pôžičiek,
- leasing,
- poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále,
- poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
- náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností,
- náklady na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, s výnimkou
zariadení s vopred zadefinovanou dráhou pohybu,
- náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
- všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce),
- prevádzkové náklady (vodné, stočné, materiál, energie, pohonné hmoty, poštovné,
telekomunikačné služby, internetové služby),
- náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým riadením,
- náklady na marketing,
- náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie,
- náklady na obstaranie už použitých resp. repasovaných strojov, prístrojov a zariadení,
- iné náklady nesúvisiace s projektom.
Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť BP2:
1. Nezamestnanosť v regióne
2. HDP v kraji - % z celoslovenského priemeru
3. Súlad s Európskymi a národnými stratégiami a koncepciami
4. Súlad so sektorovými politikami a stratégiami
5. Počet obyvateľov v mieste realizácie projektu
6. Koeficient ekologickej kvality krajiny
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7.

8.
9.
10.

Dôležité objekty chránené pred povodňami (vodné zdroje, ČOV, školy, nemocnice,
potenciálne zdroje znečistenia povrchových a podpovrchových vôd, kultúrne pamiatky,
prírodné pamiatky, ... ktoré sú chránené zákonom)
Zabezpečenie funkčnosti, etapizácia a nadväznosť výstavby
Uskutočniteľnosť projektu
Kvalita a účinnosť technického riešenia

Činnosť BR1
Rybárstvo
Podpora je určená na ochranu rybárstva, ktoré je súhrnom činností zameraných
na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu genofondu rýb a optimálne využívanie produkcie
ichtyofauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky (§ 2 ods. 1 zákona
č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov). Podpora je ďalej určená
na aktivity zamerané na revitalizáciu vodných tokov (prečistenie, prehĺbenie, zvýšenie
prietoku pod.) realizované osobami priamo sa zaoberajúcimi problematikou rybárstva
v rámci Slovenskej republiky, v úzkej súčinnosti so správcom vodného toku a len na základe
súhlasného stanoviska príslušným orgánom štátnej vodnej správy
Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť BR1:
200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených
nákladov projektu zo strany žiadateľa.
Oprávnení žiadatelia pre činnosť BR1:
- Občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov,
Oprávnené náklady pre činnosť BR1:
- náklady súvisiace s realizáciou vyššie zadefinovanej činnosti BR1.
Neoprávnené náklady pre činnosť BR1:
- daň z pridanej hodnoty – uvedené neplatí iba v prípade, že príjemca dotácie nie je
platiteľom DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány
územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi
verejnej moci sa riadia § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov,
- náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením projektovej dokumentácie,
- náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. SW, licencie, akty duševného vlastníctva,
patenty),
- náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa,
- náklady vynaložené a uhradené mimo rozpočtového obdobia roka 2018,
- úroky z úverov a pôžičiek,
- leasing,
- poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále,
- poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
- náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností,
- náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
- všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce),
- prevádzkové náklady (energie, pohonné hmoty, poštovné, telekomunikačné služby,
internetové služby),
- náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým riadením,
- náklady na marketing,
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- náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie,
- iné náklady nesúvisiace s projektom.
Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť BR1:
1. Efektívnosť projektu
2. Perzistencia projektu
3. Potreba - nevyhnutnosť projektu
4. Stupeň ochrany
5. Režim hospodárenia
6. Komplexnosť projektu
7. Prevedenie projektu - technická a administratívna stránka
8. Súlad s európskymi národnými stratégiami a iné
9. Dosah projektu, celkový efekt
C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
Činnosť C2
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Podpora je určená na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
v zmysle schváleného Programu predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky
2014 až 2018.
Podpora je ďalej určená na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov,
(výstavba malej kompostárne, podpora domáceho kompostovania zakúpením kompostérov,
mulčovačov, drviča, štiepkovača a osveta vo forme letákov).
Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť C2:
150.000,00 EUR, pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených
nákladov projektu zo strany žiadateľa,
50.000,00 EUR na účely výstavby malej kompostárne, pri dodržaní podmienky minimálneho
5% spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa,
Oprávnení žiadatelia pre činnosť C2:
- Obec - založená v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, okrem obcí, v ktorých katastri sa nachádza riadená
skládka odpadov,
- Právnická osoba, ktorá nepodniká, so sídlom na území Slovenskej republiky,
- Samosprávny kraj – v zmysle § 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 334/2007 Z. z.,
- Príspevková organizácia – v zmysle § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
- Občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov,
- Záujmové združenie právnických osôb - podľa § 20f až 20j zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
- Nadácia – v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
- Neinvestičný fond – v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení
neskorších predpisov,
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- Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym
zameraním – v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Oprávnené náklady pre činnosť C2:
- náklady súvisiace s realizáciou vyššie zadefinovanej činnosti C2,
Neoprávnené náklady pre činnosť C2:
- zakúpenie zariadení určených na triedený zber, rotačný triedič, traktor, malotraktor, vlečka,
čelný nakladač,
- náklady na obstaranie strojov prístrojov a zariadení určených na triedenie a zhodnocovanie
iných ako biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov,
- daň z pridanej hodnoty – uvedené neplatí iba v prípade, že príjemca dotácie nie je
platiteľom DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány
územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi
verejnej moci sa riadia § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov,
- náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením projektovej dokumentácie,
- náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. SW, licencie, akty duševného vlastníctva,
patenty),
- náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa,
- náklady vynaložené a uhradené mimo rozpočtového obdobia roka 2018,
- úroky z úverov a pôžičiek,
- leasing,
- poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále,
- poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
- náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností,
- náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
- všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce),
- prevádzkové náklady (vodné, stočné, materiál, energie, pohonné hmoty, poštovné,
telekomunikačné služby, internetové služby),
- náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým riadením,
- náklady na platenú inzerciu,
- náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie,
- náklady na obstaranie už použitých resp. repasovaných strojov, prístrojov a zariadení,
- náklady na zneškodňovanie iného ako biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu,
- iné náklady nesúvisiace s projektom.
Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť C2
1. Nezamestnanosť v regióne
2. HDP v kraji - % z celoslovenského priemeru
3. Súlad s Európskymi a národnými stratégiami a koncepciami
4. Súlad so sektorovými politikami a stratégiami
5. Počet obyvateľov v mieste realizácie projektu
6. Koeficient ekologickej kvality krajiny
7. Množstvo zhodnoteného odpadu z vyseparovaných zložiek - celkovo v t/rok/obyv.
8. Úroveň zámeru a technického riešenia
9. Úroveň rozostavanosti, doteraz vynaložené prostriedky
10. Ekonomická udržateľnosť projektu
11. Zabezpečenie celého reťazca od pôvodcu odpadu až po využitie finálneho produktu
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Činnosť C3
Zavedenie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov
Podpora je určená na predchádzanie vzniku odpadu (okrem biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu) a prípravu na opätovné používanie v zmysle schváleného Programu
predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2014 až 2018, na zavedenie
systému triedeného zberu na komunálnej úrovni, na vybudovanie zberných dvorov,
ako jedného z dôležitých krokov pri dobudovaní technickej infraštruktúry. Podporené budú
činnosti týkajúce sa zberu (zabezpečenie zberných nádob).
Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť C3:
150.000,00 EUR, pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených
nákladov projektu zo strany žiadateľa,
Oprávnení žiadatelia pre činnosť C3:
- Obec - založená v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, okrem obcí, v ktorých katastri sa nachádza riadená
skládka odpadov,
- Právnická osoba, ktorá nepodniká, so sídlom na území Slovenskej republiky,
- Samosprávny kraj – v zmysle § 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 334/2007 Z. z.,
- Príspevková organizácia – v zmysle § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
- Záujmové združenie právnických osôb - podľa § 20f až 20j zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
- Nadácia – v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
- Neinvestičný fond – v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení
neskorších predpisov,
- Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym
zameraním – v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Oprávnené náklady pre činnosť C3:
- náklady súvisiace s realizáciou vyššie zadefinovanej činnosti C3,
- náklady na obstaranie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov,
pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.
Neoprávnené náklady pre činnosť C3:
- dotrieďovacie zariadenia, kontajnerové stojiská, zabezpečenie zvozu a odvozu
(vy)triedeného odpadu, vozidlá na zber odpadov s lisovacou nadstavbou,
- náklady na obstaranie strojov, prístrojov a zariadení určených na triedenie a zhodnocovanie
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov,
- náklady na obstaranie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov,
pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov (obalové a neobalové materiály –
papier, plasty, kovy, sklo, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky,
elektroodpady, batérie a akumulátory),
- daň z pridanej hodnoty – uvedené neplatí iba v prípade, že príjemca dotácie nie je
platiteľom DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány
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územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi
verejnej moci sa riadia § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov,
- náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením projektovej dokumentácie,
- náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. SW, licencie, akty duševného vlastníctva,
patenty),
- náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa,
- náklady vynaložené a uhradené mimo rozpočtového obdobia roka 2018,
- úroky z úverov a pôžičiek,
- leasing,
- poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále,
- poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
- náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností,
- náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
- všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce),
- prevádzkové náklady (vodné, stočné, materiál, energie, pohonné hmoty, poštovné,
telekomunikačné služby, internetové služby),
- náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým riadením,
- náklady na marketing,
- náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie,
- náklady na obstaranie už použitých resp. repasovaných strojov, prístrojov a zariadení,
- náklady na zneškodňovanie komunálneho odpadu,
- iné náklady nesúvisiace s projektom.
Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť C3:
1. Nezamestnanosť v regióne.
2. HDP v kraji - % z celoslovenského priemeru.
3. Súlad s Európskymi a národnými stratégiami a koncepciami
4. Súlad so sektorovými politikami a stratégiami.
5. Počet obyvateľov v mieste realizácie projektu.
6. Koeficient ekologickej kvality krajiny.
7. Množstvo zhodnoteného odpadu z vyseparovaných zložiek – celkovo v t/rok/obyv.
8. Úroveň zámeru a technického riešenia.
9. Stupeň regionálneho rozvoja. Úroveň rozostavanosti, doteraz vynaložené prostriedky.
10. Ekonomická udržateľnosť projektu.
11. Zabezpečenie celého reťazca od pôvodcu odpadu až po využitie finálneho produktu.
D. Oblasť: OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY
Cieľom je podporiť činnosti smerujúce k ochrane biologickej diverzity a trvalo udržateľnému
využívaniu jej zložiek.
Činnosť D1
Zakladanie prvkov ÚSES a zelenej infraštruktúry na základe schválenej dokumentácie ÚSES
Podpora je zameraná na realizáciu aktivít, ktorých cieľom je vytváranie a udržiavanie
územného systému ekologickej stability (ďalej len „ÚSES) a zelenej infraštruktúry.
Realizácie týchto aktivít je podmienená súladom so schváleným ÚSES
na regionálnej, miestnej úrovni a na úrovni obcí.
Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť D1:
200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených
nákladov projektu zo strany žiadateľa.
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Oprávnení žiadatelia pre činnosť D1:
- Fyzická osoba, ktorá nepodniká a je občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom
na území Slovenskej republiky a dovŕšila vek 18 rokov,
- Právnická osoba, ktorá nepodniká, so sídlom na území Slovenskej republiky,
- Obec - založená v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov,
- Samosprávny kraj – v zmysle § 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 334/2007 Z. z.,
- Príspevková organizácia – v zmysle § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
- Občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov,
- Záujmové združenie právnických osôb - podľa § 20f až 20j zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
- Nadácia – v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
- Neinvestičný fond – v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení
neskorších predpisov,
- Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym
zameraním – v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Oprávnené náklady pre činnosť D1:
- náklady súvisiace s realizáciou vyššie zadefinovanej činnosti D1.
Neoprávnené náklady pre činnosť D1:
- daň z pridanej hodnoty – uvedené neplatí iba v prípade, že príjemca dotácie nie je
platiteľom DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány
územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi
verejnej moci sa riadia § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov,
- náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením projektovej dokumentácie,
- náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. SW, licencie, akty duševného vlastníctva,
patenty),
- náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa,
- náklady vynaložené a uhradené mimo rozpočtového obdobia roka 2018,
- úroky z úverov a pôžičiek,
- leasing,
- poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále,
- poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
- náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností,
- náklady na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, s výnimkou
zariadení s vopred zadefinovanou dráhou pohybu,
- náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
- všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce),
- prevádzkové náklady (materiál, energie, pohonné hmoty, poštovné, telekomunikačné
služby, internetové služby),
- náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým riadením,
- náklady na marketing,
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- náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie,
- náklady na obstaranie už použitých resp. repasovaných strojov, prístrojov a zariadení,
- iné náklady nesúvisiace s projektom.
Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť D1
1. Nezamestnanosť v regióne.
2. HDP v kraji - % z celoslovenského priemeru.
3. Súlad s Európskymi a národnými stratégiami a koncepciami.
4. Súlad so sektorovými politikami a stratégiami.
5. Počet obyvateľov v mieste realizácie projektu.
6. Koeficient ekologickej kvality krajiny.
7. Úroveň odborného riešenia projektu vo vzťahu k zvyšovaniu environmentálneho
povedomia obyvateľstva.
8. Projekt prispieva k obnoveniu resp. vytvoreniu podmienok pre zachovanie biotopov
európskeho alebo národného významu alebo druhov európskeho alebo národného
významu.
9. Stupeň ochrany dotknutého územia.
10. Hodnotenie priority riešeného problému v danej činnosti.
11. Lokalita v chránenom území.
12. Úroveň odborného riešenia projektu vo vzťahu k danej činnosti.
13. Efektívnosť plánovaných finančných prostriedkov.
Činnosť D2
Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov
Podpora je zameraná na realizáciu činností zameraných na odstraňovanie inváznych druhov,
sledovanie výskytu, veľkosti populácií a spôsobu šírenia nepôvodných druhov a reguláciu
rozširovania nepôvodných druhov v súlade s § 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov (regulácia rozširovania nepôvodných druhov
a odstraňovanie inváznych druhov).
Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť D2:
200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených
nákladov projektu zo strany žiadateľa.
Oprávnení žiadatelia pre činnosť D2:
- Fyzická osoba, ktorá nepodniká a je občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom
na území Slovenskej republiky a dovŕšila vek 18 rokov,
- Právnická osoba, ktorá nepodniká, so sídlom na území Slovenskej republiky,
- Obec - založená v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov,
- Samosprávny kraj – v zmysle § 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 334/2007 Z. z.,
- Príspevková organizácia – v zmysle § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
- Občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov,
- Záujmové združenie právnických osôb - podľa § 20f až 20j zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
- Nadácia – v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
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- Neinvestičný fond – v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení
neskorších predpisov,
- Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym
zameraním – v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Oprávnené náklady pre činnosť D2:
- náklady súvisiace s realizáciou vyššie zadefinovanej činnosti D2.
Neoprávnené náklady pre činnosť D2:
- daň z pridanej hodnoty – uvedené neplatí iba v prípade, že príjemca dotácie nie je
platiteľom DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány
územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi
verejnej moci sa riadia § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov,
- náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením projektovej dokumentácie,
- náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. SW, licencie, akty duševného vlastníctva,
patenty),
- náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa,
- náklady vynaložené a uhradené mimo rozpočtového obdobia roka 2018,
- úroky z úverov a pôžičiek,
- leasing,
- poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále,
- poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
- náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností,
- náklady na výstavbu nových priestorov,
- náklady na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, s výnimkou
zariadení s vopred zadefinovanou dráhou pohybu,
- náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
- všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce),
- prevádzkové náklady (materiál, energie, pohonné hmoty, poštovné, telekomunikačné
služby, internetové služby),
- náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým riadením,
- náklady na marketing,
- náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie,
- náklady na obstaranie už použitých resp. repasovaných strojov, prístrojov a zariadení,
- iné náklady nesúvisiace s projektom.
Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť D2
1. Nezamestnanosť v regióne.
2. HDP v kraji - % z celoslovenského priemeru.
3. Súlad s Európskymi a národnými stratégiami a koncepciami.
4. Súlad so sektorovými politikami a stratégiami.
5. Počet obyvateľov v mieste realizácie projektu.
6. Koeficient ekologickej kvality krajiny.
7. Úroveň odborného riešenia projektu vo vzťahu k zvyšovaniu environmentálneho
povedomia obyvateľstva.
8. Projekt prispieva k obnoveniu resp. vytvoreniu podmienok pre zachovanie biotopov
európskeho alebo národného významu alebo druhov európskeho alebo národného
významu.
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9. Stupeň ochrany dotknutého územia.
10. Hodnotenie priority riešeného problému v danej činnosti.
11. Lokalita v chránenom území.
12. Úroveň odborného riešenia projektu vo vzťahu k danej činnosti.
13. Efektívnosť plánovaných finančných prostriedkov.
Činnosť D3
Realizácia schválených programov starostlivosti
Podpora je zameraná na realizáciu schválených programov starostlivosti o chránené územia
a chránené stromy a územia medzinárodného významu a schválených programov záchrany
chránených území, chránených stromov a chránených druhov rastlín a živočíchov.
Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť D3:
200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených
nákladov projektu zo strany žiadateľa.
Oprávnení žiadatelia pre činnosť D3:
- Fyzická osoba, ktorá nepodniká a je občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom
na území Slovenskej republiky a dovŕšila vek 18 rokov,
- Právnická osoba, ktorá nepodniká, so sídlom na území Slovenskej republiky,
- Obec - založená v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov,
- Samosprávny kraj – v zmysle § 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 334/2007 Z. z.,
- Príspevková organizácia – v zmysle § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
- Občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov,
- Záujmové združenie právnických osôb - podľa § 20f až 20j zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
- Nadácia – v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
- Neinvestičný fond – v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení
neskorších predpisov,
- Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym
zameraním – v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Oprávnené náklady pre činnosť D3:
- náklady súvisiace s realizáciou vyššie zadefinovanej činnosti D3.
Neoprávnené náklady pre činnosť D3:
- daň z pridanej hodnoty – uvedené neplatí iba v prípade, že príjemca dotácie nie je
platiteľom DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány
územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi
verejnej moci sa riadia § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov,
- náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením projektovej dokumentácie,
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- náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. SW, licencie, akty duševného vlastníctva,
patenty),
- náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa,
- náklady vynaložené a uhradené mimo rozpočtového obdobia roka 2018,
- úroky z úverov a pôžičiek,
- leasing,
- poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále,
- poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
- náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností,
- náklady na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, s výnimkou
zariadení s vopred zadefinovanou dráhou pohybu,
- náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
- všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce),
- prevádzkové náklady (materiál, energie, pohonné hmoty, poštovné, telekomunikačné
služby, internetové služby),
- náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým riadením,
- náklady na marketing,
- náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie,
- náklady na obstaranie už použitých resp. repasovaných strojov, prístrojov a zariadení,
- iné náklady nesúvisiace s projektom.
Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť D3
1. Nezamestnanosť v regióne.
2. HDP v kraji - % z celoslovenského priemeru.
3. Súlad s Európskymi a národnými stratégiami a koncepciami.
4. Súlad so sektorovými politikami a stratégiami.
5. Počet obyvateľov v mieste realizácie projektu.
6. Koeficient ekologickej kvality krajiny.
7. Úroveň odborného riešenia projektu vo vzťahu k zvyšovaniu environmentálneho
povedomia obyvateľstva.
8. Projekt prispieva k obnoveniu resp. vytvoreniu podmienok pre zachovanie biotopov
európskeho alebo národného významu alebo druhov európskeho alebo národného
významu.
9. Stupeň ochrany dotknutého územia.
10. Hodnotenie priority riešeného problému v danej činnosti.
11. Lokalita v chránenom území.
12. Úroveň odborného riešenia projektu vo vzťahu k danej činnosti.
13. Efektívnosť plánovaných finančných prostriedkov.
Činnosť D4
Realizácia opatrení v ochranných pásmach chránených území
Podpora je zameraná na realizáciu opatrení v ochranných pásmach chránených území
na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov z chránených území s 5. stupňom ochrany,
v ktorých nebola povolená výnimka orgánom štátnej správy ochrany prírody a krajiny
na vykonávanie náhodnej ťažby.
Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť D4:
podľa rozpočtu Environmentálneho fondu pri dodržaní podmienky minimálneho 5%
spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.
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Oprávnení žiadatelia pre činnosť D4:
- Príspevková organizácia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky – v zmysle
§ 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- Rozpočtová organizácia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky – v zmysle
§ 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,
Oprávnené náklady pre činnosť D4:
- náklady súvisiace s realizáciou vyššie zadefinovanej činnosti D4.
Neoprávnené náklady pre činnosť D4:
- daň z pridanej hodnoty – uvedené neplatí iba v prípade, že príjemca dotácie nie je
platiteľom DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány
územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi
verejnej moci sa riadia § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov,
- náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením projektovej dokumentácie,
- náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. SW, licencie, akty duševného vlastníctva,
patenty),
- náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa,
- náklady vynaložené a uhradené mimo rozpočtového obdobia roka 2018,
- úroky z úverov a pôžičiek,
- leasing,
- poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále,
- poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
- náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností,
- náklady na výstavbu nových priestorov,
- náklady na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, s výnimkou
zariadení s vopred zadefinovanou dráhou pohybu,
- náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
- všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce),
- prevádzkové náklady (materiál, energie, pohonné hmoty, poštovné, telekomunikačné
služby, internetové služby),
- náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým riadením,
- náklady na marketing,
- náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie,
- náklady na obstaranie už použitých resp. repasovaných strojov, prístrojov a zariadení,
- iné náklady nesúvisiace s projektom.
Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť D4:
1. Nezamestnanosť v regióne.
2. HDP v kraji - % z celoslovenského priemeru.
3. Súlad s Európskymi a národnými stratégiami a koncepciami.
4. Súlad so sektorovými politikami a stratégiami.
5. Počet obyvateľov v mieste realizácie projektu.
6. Koeficient ekologickej kvality krajiny.
7. Úroveň odborného riešenia projektu vo vzťahu k zvyšovaniu environmentálneho
povedomia obyvateľstva.
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8.

9.
10.
11.
12.
13.

Projekt prispieva k obnoveniu resp. vytvoreniu podmienok pre zachovanie biotopov
európskeho alebo národného významu alebo druhov európskeho alebo národného
významu.
Stupeň ochrany dotknutého územia.
Hodnotenie priority riešeného problému v danej činnosti.
Lokalita v chránenom území.
Úroveň odborného riešenia projektu vo vzťahu k danej činnosti.
Efektívnosť plánovaných finančných prostriedkov.

Činnosť D5
Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov
a biotopov
Podpora je zameraná na realizáciu opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého
stavu chránených druhov a biotopov národného alebo európskeho významu, ktoré sa nedajú
zabezpečiť bežným obhospodarovaním.
Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť D5:
200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených
nákladov projektu zo strany žiadateľa.
Oprávnení žiadatelia pre činnosť D5:
- Fyzická osoba, ktorá nepodniká a je občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom
na území Slovenskej republiky a dovŕšila vek 18 rokov,
- Právnická osoba, ktorá nepodniká, so sídlom na území Slovenskej republiky,
- Obec - založená v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov,
- Samosprávny kraj – v zmysle § 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 334/2007 Z. z.,
- Príspevková organizácia – v zmysle § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
- Občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov,
- Záujmové združenie právnických osôb - podľa § 20f až 20j zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
- Nadácia – v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
- Neinvestičný fond – v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení
neskorších predpisov,
- Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym
zameraním – v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Oprávnené náklady pre činnosť D5:
- náklady súvisiace s realizáciou vyššie zadefinovanej činnosti D5.
Neoprávnené náklady pre činnosť D5:
- daň z pridanej hodnoty – uvedené neplatí iba v prípade, že príjemca dotácie nie je
platiteľom DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány
územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi
58

-

verejnej moci sa riadia § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov,
náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením projektovej dokumentácie,
náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. SW, licencie, akty duševného vlastníctva,
patenty),
náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa,
náklady vynaložené a uhradené mimo rozpočtového obdobia roka 2018,
úroky z úverov a pôžičiek,
leasing,
poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále,
poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností,
náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce),
prevádzkové náklady (materiál, energie, pohonné hmoty, poštovné, telekomunikačné
služby, internetové služby),
náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým riadením,
náklady na marketing,
náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie,
náklady na obstaranie už použitých resp. repasovaných strojov, prístrojov a zariadení,
iné náklady nesúvisiace s projektom.

Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť D5:
1. Nezamestnanosť v regióne.
2. HDP v kraji - % z celoslovenského priemeru.
3. Súlad s Európskymi a národnými stratégiami a koncepciami.
4. Súlad so sektorovými politikami a stratégiami.
5. Počet obyvateľov v mieste realizácie projektu.
6. Koeficient ekologickej kvality krajiny.
7. Úroveň odborného riešenia projektu vo vzťahu k zvyšovaniu environmentálneho
povedomia obyvateľstva.
8. Projekt prispieva k obnoveniu resp. vytvoreniu podmienok pre zachovanie biotopov
európskeho alebo národného významu alebo druhov európskeho alebo národného
významu.
9. Stupeň ochrany dotknutého územia.
10. Hodnotenie priority riešeného problému v danej činnosti.
11. Lokalita v chránenom území.
12. Úroveň odborného riešenia projektu vo vzťahu k danej činnosti.
13. Efektívnosť plánovaných finančných prostriedkov.
Činnosť D6
Realizácia opatrení, ktorých cieľom je naplniť, dosiahnuť a udržať poslanie zoologických
záhrad
Podpora je zameraná na zabezpečenie zachovania biologickej rozmanitosti voľne žijúcich
druhov, ich chovom v ľudskej opatere so zvláštnym zreteľom na záchranu ohrozených
druhov, s cieľom udržiavania priaznivého stavu populácie ohrozených (chránených
druhov ex-situ) mimo ich prirodzeného výskytu, ktoré sú monitorované a riadené
prostredníctvom záchranných programov EEP1, ESB2, ISB3, EARAZA4, IUCN5, alebo sú
1
2

Európsky záchranný program pre ohrozené druhy/European Endangered Species Programme
Európska plemenná kniha/European Studbook
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predmetom iných medzinárodných projektov, z dôvodu ich záchrany pred vyhynutím.
Realizované opatrenia budú v súlade s platnou stratégiou EAZA6, WAZA7. Opatrenia sú
zamerané na zvýšenie príspevku Slovenskej republiky k ochrane biologickej diverzity
na celosvetovej úrovni v súlade s Aktualizovanou národnou stratégiou ochrany biodiverzity
do roku 2020.
V rámci činnosti je možné realizovať nasledovné aktivity:
- chov8 ohrozených druhov svetovej fauny v rámci európskych plemenných kníh (ESB5),
- chov11 ohrozených druhov svetovej fauny v rámci medzinárodných plemenných kníh,
- chov11 ohrozených druhov svetovej fauny v uvedených v červenej knihe UICN8 (RBD)9,
- chov11 vybraných ohrozených druhov svetovej fauny chránených podľa zákona č. 15/2005
Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou
obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- prieskum a výskum zvlášť ohrozených druhov živočíchov pre potreby ochrany prírody,
ktoré sú predmetom medzinárodných programov EAZA9, EARAZA7.
Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť D6:
200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených
nákladov projektu zo strany žiadateľa.
Oprávnení žiadatelia pre činnosť D6:
- príspevková organizácia, so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej, podľa § 44 ods. 2
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, orgán ochrany prírody vydal súhlas
na zriadenie a prevádzku zoologickej záhrady.
Oprávnené náklady pre činnosť D6:
- náklady súvisiace s realizáciou vyššie zadefinovanej činnosti D6.
Neoprávnené náklady pre činnosť D6:
- daň z pridanej hodnoty – uvedené neplatí iba v prípade, že príjemca dotácie nie je
platiteľom DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány
územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi
verejnej moci sa riadia § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov,
- náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. SW, licencie, akty duševného vlastníctva,
patenty),
- náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa,
- náklady vynaložené mimo oprávneného obdobia,
Medzinárodná plemenná kniha/International Studbook
Eurázijská regionálna asociácia zoologických záhrad a akvárií/Eurasian Regional Association of
Zoological Parks and Aquariums
5
Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov/International Union for Conservation of
Nature and Natural Resources
6
Európska asociácia ZOO a akvárií/European Association of Zoos and Aquaria
7
Svetová asociácia ZOO a akvárií / World Association Zoos and Aquaria
8
Chov zahŕňa realizáciu aktivít ako je napr. nákup krmiva, transporty zvierat, veterinárna
starostlivosť, výstavba, rekonštrukcia, údržba, modernizácia, technické prispôsobenie štandardom
EAZA chovných zariadení, vydávanie a distribúcia medzinárodných, európskych a národných
plemenných kníh vybraných ohrozených druhov živočíchov a pod.
9
Medzinárodný červený zoznam ohrozených druhov IUCN/Red List of Threatened Species IUCN
3
4
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úroky z úverov a pôžičiek,
leasing,
poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále,
poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností,
náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce),
prevádzkové náklady (energie, pohonné hmoty, poštovné, telekomunikačné služby,
internetové služby),
- náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým riadením,
- náklady na marketing,
- náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie,
- náklady na obstaranie už použitých resp. repasovaných strojov, prístrojov a zariadení,
- iné náklady nesúvisiace s projektom
- náklady na chov11 druhov zvierat, ktoré nespĺňajú požadované parametre z hľadiska
medzinárodnej ochrany, t. j. ochrany Ex situ (nie sú začlenené v programoch EEP4, ESB5,
ISB6....),
- náklady na veterinárnu starostlivosť o chov11 druhov ktoré nespĺňajú požadované parametre
z hľadiska medzinárodnej ochrany, t. j. ochrany Ex situ (nie sú začlenené v programoch
EEP4, ESB5, ISB6....).
-

Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť D6:
1. Environmentálna situácia v dotknutej oblasti a potreba
2. Súlad s Európskymi stratégiami a koncepciami.
3. Druhy európskeho a medzinárodného významu zaradené do medzinárodných programov
záchrany ex situ a in situ..
4. Zabezpečenie následnej starostlivosti o zrealizované opatrenia.
5. Účelnosť a výška rozpočtových nákladov.
E. Oblasť: ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE A PROPAGÁCIA
Činnosť E1
Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
Podpora je určená na budovanie a rekonštrukciu náučných lokalít, náučných chodníkov,
geoparkov a stredísk environmentálnej výchovy a na realizáciu medzinárodných,
celoštátnych, krajských, regionálnych alebo mestských environmentálnych vzdelávacích
a výchovných činností neziskového charakteru, na udržiavanie a inováciu zariadení
a objektov náučných lokalít ochrany prírody, pre podporu projektových súťaží pre školy
národného a regionálneho charakteru, na realizáciu významných festivalov, výstav a národných
súťaží s environmentálnym zameraním a na podporu vydávania odborných publikácií, správ,
informačných a propagačných materiálov s environmentálnou tematikou. V rámci projektov
je možné zahrnúť napr. náklady na prekladateľov (odmena za poskytnuté prekladateľské
služby tlmočníkom), náklady na ubytovanie (pre poroty festivalov a členov festivalových
výborov, hodnotiacich komisií), náklady na občerstvenie (pre poroty festivalov a členov
festivalových výborov, hodnotiacich komisií), či náklady na propagáciu (tlač a výroba
materiálov a publikácií, reklamných nosičov propagujúcich festivaly, výstavy, súťaže
a vzdelávanie s environmentálnym zameraním), pri súčasnom rešpektovaní všeobecných
pravidiel upravujúcich oprávnenosť nákladov uvedených v úvode tohto dokumentu.
Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť E1:
200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených
nákladov projektu zo strany žiadateľa.
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Oprávnení žiadatelia pre činnosť E1:
- Fyzická osoba, ktorá nepodniká a je občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom
na území Slovenskej republiky a dovŕšila vek 18 rokov,
- Právnická osoba, ktorá nepodniká, so sídlom na území Slovenskej republiky,
- Obec - založená v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov,
- Samosprávny kraj – v zmysle § 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 334/2007 Z. z.,
- Príspevková organizácia – v zmysle § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
- Občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov,
- Záujmové združenie právnických osôb - podľa § 20f až 20j zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
- Nadácia – v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
- Neinvestičný fond – v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení
neskorších predpisov,
- Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym
zameraním – v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov,
- Právnická osoba – podnikateľ so sídlom na území Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2
písm. a) a b) Obchodného zákonníka zapísaná v obchodnom registri,
- Fyzická osoba - podnikateľ so sídlom na území Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2
písm. a) a b) Obchodného zákonníka zapísaná v obchodnom registri,
- Fyzická osoba - podnikateľ so sídlom na území Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2
písm. a) a b) Obchodného zákonníka nezapísaná v obchodnom registri, ktorá podniká na
základe živnostenského oprávnenia a je zapísaná do živnostenského registra.
Oprávnené náklady pre činnosť E1:
- náklady súvisiace s realizáciou vyššie zadefinovanej činnosti E1.
Neoprávnené náklady pre činnosť E1:
- náklady na obstaranie strojov, prístrojov a zariadení,
- daň z pridanej hodnoty – uvedené neplatí iba v prípade, že príjemca dotácie nie je
platiteľom DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány
územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi
verejnej moci sa riadia § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov,
- náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením projektovej dokumentácie,
- náklady súvisiace s vydaním posudkov či recenzií pred vydaním tlačovín,
- náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. SW, licencie, akty duševného vlastníctva,
patenty),
- náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa,
- náklady vynaložené a uhradené mimo rozpočtového obdobia roka 2018,
- úroky z úverov a pôžičiek,
- leasing,
- poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále,
- poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
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- náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností,
- náklady na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, s výnimkou
zariadení s vopred zadefinovanou dráhou pohybu,
- náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
- všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce),
- prevádzkové náklady (vodné, stočné, energie, pohonné hmoty, poštovné, telekomunikačné
služby, internetové služby vrátane úpravy webového sídla, platená inzercia a reklama),
- náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým riadením,
- náklady na cestovné, letenky,
- náklady na obstaranie už použitých resp. repasovaných strojov, prístrojov a zariadení,
- iné náklady nesúvisiace s projektom.
Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť E1:
1. Súlad s cieľmi štátnej environmentálnej politiky
2. Prínos projektu vo vzťahu k vynaloženým prostriedkom
3. Pôsobnosť projektu na úrovni
4. Ciele, účel a environmentálny prínos projektu
5. Úroveň odborného riešenia projektu vo vzťahu k činnosti
F. Oblasť: PRIESKUM, VÝSKUM A VÝVOJ ZAMERANÝ NA ZISŤOVANIE
A ZLEPŠENIE STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Činnosť F1
Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia
Podpora je určená na realizáciu týchto aktivít:
a) Mapovanie, prieskum a charakterizovanie zdrojov znečisťovania ovzdušia, len na základe
súhlasného stanoviska Odboru ochrany ovzdušia Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky,
b) prieskum a monitoring havarijných environmentálnych záťaží, prieskum, monitoring
a sanáciu havarijných zosuvov a monitoring a odstraňovanie havarijných následkov po
ťažbe nerastov len na základe súhlasného stanoviska Sekcie geológie a prírodných zdrojov
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k oprávnenosti lokality. Žiadateľ
o podporu je povinný postupovať podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach
(geologický zákon) v znení neskorších predpisov,
c) sledovanie, prieskum a vývoj režimu podzemných vôd v útvare podzemných vôd,
pozdĺžnej kontinuity riek a biotopov, laterálnej spojitosti mokradí a inundácií s vodným
tokom a na zlepšenie prietoku vodného toku, len na základe súhlasného stanoviska Sekcie
vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k oprávnenosti lokality,
d) monitorovanie a hodnotenie množstva povrchových a podzemných vôd, ich interakcií
a vplyvu na kvalitu vôd a stavu vôd, najmä vo vzťahu k výskytu extrémnych
hydrologických situácií a klimatickej zmene a návrh a realizácia adaptačných opatrení
na vzniknuté javy, len na základe súhlasného stanoviska Sekcie vôd Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky,
e) prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie stavu rádioaktivity životného
prostredia, len na základe súhlasného stanoviska Odboru environmentálnych rizík
a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť F1:
200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených
nákladov projektu zo strany žiadateľa.
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Oprávnení žiadatelia pre činnosť F1:
- Fyzická osoba, ktorá nepodniká a je občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom
na území Slovenskej republiky a dovŕšila vek 18 rokov,
- Právnická osoba, ktorá nepodniká, so sídlom na území Slovenskej republiky,
- Obec - založená v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov,
- Samosprávny kraj – v zmysle § 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 334/2007 Z. z.,
- Príspevková organizácia – v zmysle § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
- Občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov,
- Záujmové združenie právnických osôb - podľa § 20f až 20j zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
- Nadácia – v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
- Neinvestičný fond – v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení
neskorších predpisov,
- Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym
zameraním – v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov,
- Právnická osoba – podnikateľ so sídlom na území Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2
písm. a) a b) Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zapísaná v obchodnom
registri,
- Fyzická osoba - podnikateľ so sídlom na území Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 písm.
a) a b) Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zapísaná v obchodnom registri,
- Fyzická osoba - podnikateľ so sídlom na území Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 písm.
a) a b) Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov nezapísaná v obchodnom
registri, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia a je zapísaná do
živnostenského registra.
Oprávnené náklady pre činnosť F1:
- náklady súvisiace s realizáciou vyššie zadefinovanej činnosti F1.
Neoprávnené náklady pre činnosť F1:
- náklady na nákup materiálu, tovaru, strojov, prístrojov a zariadení určených na prieskum,
výskum a vývoj,
- daň z pridanej hodnoty – uvedené neplatí iba v prípade, že príjemca dotácie nie je
platiteľom DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány
územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi
verejnej moci sa riadia § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov,
- náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením projektovej dokumentácie (ku žiadosti
o podporu formou dotácie),
- náklady súvisiace s vydaním posudkov či recenzií pred vydaním tlačovín,
- náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. SW, licencie, akty duševného vlastníctva,
patenty),
- náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa,
- náklady vynaložené a uhradené mimo rozpočtového obdobia roka 2018,
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úroky z úverov a pôžičiek,
leasing,
poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále,
poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností,
náklady na výstavbu nových priestorov,
náklady na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, s výnimkou
zariadení s vopred zadefinovanou dráhou pohybu,
náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce),
prevádzkové náklady (materiál, energie, pohonné hmoty, poštovné, telekomunikačné
služby, internetové služby),
náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým riadením,
náklady na marketing,
náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie,
náklady na obstaranie už použitých resp. repasovaných strojov, prístrojov a zariadení,
iné náklady nesúvisiace s projektom.

Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť F1:
1. Súlad s Európskymi a národnými stratégiami a koncepciami
2. Súlad so sektorovými politikami a stratégiami
3. Prínos projektu vo vzťahu k vynaloženým prostriedkom
4. Pôsobnosť projektu na úrovni
5. Ciele, účel a environmentálny prínos projektu
6. Úroveň odborného riešenia projektu vo vzťahu k činnosti
7. Úroveň technického riešenia
8. Adekvátnosť zvolenej metódy, postupu
POD. Oblasť: PROGRAM OBNOVY DEDINY
Cieľom Programu obnovy dediny je vytvoriť ekonomické, organizačné a odborné
predpoklady podpory vidieckych komunít k tomu, aby sa vlastnými silami snažili
o harmonický rozvoj zdravého životného prostredia, zachovávanie prírodných a kultúrnych
hodnôt vidieckej krajiny a rozvoj environmentálne vhodných hospodárskych aktivít
s dôrazom na identitu a špecifiká tohto prostredia formou podpory špecifických činností
zameraných na riešenie akútnych problémov vidieckych samospráv v oblasti starostlivosti
o vidiecke životné prostredie.
Činnosť POD1
Kvalita životného prostredia na vidieku
Podpora je určená na realizáciu týchto aktivít:
- aktivity zamerané na podporu odpadového hospodárstva: opatrenia zamerané na zvýšenie
zhodnocovania odpadu, jeho opätovné použitie a podpora predchádzania vzniku odpadu,
skvalitnenie podmienok pre triedený zber odpadu: (vytváranie a úprava lokalít zberu
komunálneho a triedeného odpadu, skvalitnenie systému zberu triedeného odpadu, nákup
zberných nádob a ich umiestnenie na verejných priestranstvách obce – max. 20 %
z rozpočtu žiadanej dotácie), podpora nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom
(vytváranie obecných a domácich kompostovísk, nákup kompostérov a podpornej
techniky ako napr. krovinorez, kosačka, drvič atď. – max. 40 % z rozpočtu žiadanej
dotácie),
- aktivity zamerané na podporu ochrany vodných pomerov a vodárenských zdrojov
na lokálnej úrovni: budovanie a rekonštrukcia odberných objektov z povrchových zdrojov
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a záchytných objektov z podzemných zdrojov (studne, pramene, vrty), zabezpečenie
verejného prístupu k pitnej vode, údržba, obnova a ochrana vodných tokov (nutný súhlas
správcu toku), sprietočnenie priečnych profilov, mostov a priepustov, obnova mŕtvych
ramien, manažment lužných lesov atď.
Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť POD1:
- pre Obec bez štatútu mesta na jednu žiadosť 5.000,- EUR,
- pre Mikroregionálne združenie obcí, ktorého členmi môžu byť výlučne len obce bez štatútu
mesta na jednu žiadosť 8.000,- EUR,
pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania zo strany žiadateľa
z oprávnených nákladov projektu.
Oprávnení žiadatelia pre činnosť POD1:
- Obec bez štatútu mesta - založená v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Mikroregionálne združenie obcí - v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
v znení neskorších predpisov ako občianske združenie. Jeho členmi môžu byť výlučne len
obce bez štatútu mesta,
- Mikroregionálne združenie obcí - § 20b - f zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako združenie obcí, jeho členmi môžu byť
výlučne len obce bez štatútu mesta,
- Mikroregionálne združenie obcí - v zmysle § 20i ods. 2 zákona 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka v platnom znení ako záujmové združenie právnických osôb. Jeho členmi môžu
byť výlučne len obce bez štatútu mesta.
Oprávnené náklady pre činnosť POD1:
- náklady súvisiace s realizáciou vyššie zadefinovanej činnosti Kvalita životného prostredia na
vidieku.
Neoprávnené náklady pre činnosť POD1:
- daň z pridanej hodnoty – uvedené neplatí iba v prípade, že príjemca dotácie nie je platiteľom
DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov. Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány územnej
samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi verejnej
moci, sa riadia § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov,
- náklady súvisiace s vydaním posudkov, expertných stanovísk, s vypracovaním relevantných
štúdií, dokumentácií a projektových dokumentácií,
- náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. SW, licencie, akty duševného vlastníctva,
patenty),
- náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa,
- náklady vynaložené a uhradené mimo rozpočtového obdobia roka 2018,
- úroky z úverov a pôžičiek,
- leasing,
- poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále,
- poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
- náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností,
- náklady na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, s výnimkou
zariadení s vopred zadefinovanou dráhou pohybu,
- náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
- všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce),
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- prevádzkové náklady (energie, vodné, stočné, pohonné hmoty, poštovné, telekomunikačné
služby, internetové služby),
- náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým riadením,
- náklady na marketing,
- náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie,
- náklady na obstaranie už použitých, resp. repasovaných strojov, prístrojov a zariadení,
- iné náklady nesúvisiace s projektom.
Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť POD1:
1. Environmentálna situácia v dotknutej oblasti a potreba riešenia činnosti
2. Úroveň riešenia, komplexnosť a kvalita navrhovaného projektu
3. Reálnosť a adekvátnosť nákladov na daný obsahový a časový rozsah projektu
4. Udržateľnosť projektu, zabezpečenie následnej starostlivosti o zrealizované opatrenia
5. Participácia miestnych obyvateľov a subjektov pôsobiacich v území na realizácii projektu
6. Využitie domácich materiálov, surovín, odrôd a biologických zdrojov
7. Kvalita predloženej projektovej dokumentácie
8. Preukázateľný súlad s územnoplánovacou dokumentáciou, alebo dokumentáciou ochrany
prírody a krajiny, prípadne inou relevantnou štúdiou, a Programom rozvoja obce alebo
s iným strategickým dokumentom, v ktorých si obec stanovuje svoje rozvojové ciele
a priority
9. Preukázanie vlastníckeho, prípadne iného vzťahu k pozemkom určeným na realizáciu
aktivít projektu
10. Úplnosť predloženého projektu
Činnosť POD2
Zelená infraštruktúra a adaptačné opatrenia na zmiernenie dopadov zmeny klímy
Podpora je určená na realizáciu týchto aktivít:
- aktivity zamerané na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry mimo zastavaného územia
(plošných, skupinových, líniových, solitérnych): výsadba, obnova a starostlivosť
o nelesnú drevinovú vegetáciu, napr. staré a krajové odrody a pôvodné druhy, brehové
porasty, vetrolamy, stromoradia, remízky, aleje a kroviny napr. pozdĺž spravovaných
a poľných komunikácií, na hraniciach poľnohospodárskych honov, medziach
a prirodzených terénnych hraniciach, izolačnej zelene, vegetačných pásov vysádzaných
po vrstevniciach atď.,
- aktivity zamerané na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v zastavanom území
(plošných, skupinových, líniových, solitérnych): budovanie a revitalizácia verejných
priestranstiev a parkov, kvetinových alebo bylinkových záhonov, stromoradí, alejí,
mobilnej zelene, komunitných záhrad vrátane budovania prvkov drobnej architektúry
odrážajúcej charakter vidieckej krajiny v rozsahu max. 70 % z rozpočtu žiadanej dotácie,
- ochrana charakteristického vzhľadu krajiny, starostlivosť o historické krajinné štruktúry
a ich rekonštrukcia (banské relikty, agrárne štruktúry, obnova terás, línií vegetácie atď.),
starostlivosť o významné krajinné prvky a pamätihodnosti, napr. rašeliniská, stepné
spoločenstvá, remízky, trvalé trávne porasty, náleziská nerastov a skamenelín, skalné
útvary a telesá, travertínové kopy, božie muky, kaplnky a kríže, ktoré tvoria súčasť
krajiny,
- monitoring a likvidácia inváznych druhov rastlín vrátane likvidácie inváznych druhov
pozdĺž vodných tokov po dohode so správcom toku,
- aktivity zamerané na zmiernenie dopadov klimatických zmien, adaptačné opatrenia
na lokálnej úrovni v súlade so Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé
dôsledky zmeny klímy (realizačné aktivity: zakladanie vegetačných striech na verejných
budovách, budovanie stabilných vodných prvkov, zber dažďovej vody z nepriepustných
povrchov (strechy) a jej využitie napr. ako závlahovej vody pre verejnú zeleň, použitie
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tieniacich prvkov – slnolamov v kombinácii s ochladzujúcimi účinkami vegetácie,
dažďové záhrady, odvedenie vody formou budovania rigolov s nepriepustným povrchom
pri komunikáciách, chodníkoch, parkoviskách, verejných plochách atď., protipovodňové
opatrenia vykonávané na vodnom toku nutne v spolupráci so správcom toku a na základe
odborne spracovanej projektovej dokumentácie),
výmena a budovanie vodopriepustných verejných plôch v rozsahu max. 50 % z rozpočtu
žiadanej dotácie a v kombinácii s výsadbou verejnej zelene, napr. formou zatrávňovacej
dlažby, dlažby s použitím priepustného/polopriepustného podkladu (lôžka) a s dodržaním
škár 2 - 3 mm.

Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť POD2:
- pre Obec bez štatútu mesta na jednu žiadosť 5.000,- EUR, pri dodržaní podmienky
minimálneho 5% spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu.
Oprávnení žiadatelia pre činnosť POD2:
- Obec bez štatútu mesta - založená v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Oprávnené náklady pre činnosť POD2:
- náklady súvisiace s realizáciou vyššie zadefinovanej činnosti Zelená infraštruktúra
a adaptačné opatrenia na zmiernenie dopadov zmeny klímy.
Neoprávnené náklady pre činnosť POD2:
- daň z pridanej hodnoty – uvedené neplatí iba v prípade, že príjemca dotácie nie je platiteľom
DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov. Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány územnej
samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi verejnej
moci, sa riadia § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov,
- náklady súvisiace s vydaním posudkov, expertných stanovísk, s vypracovaním relevantných
štúdií, dokumentácií a projektových dokumentácií,
- náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. SW, licencie, akty duševného vlastníctva,
patenty),
- náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa,
- náklady vynaložené a uhradené mimo rozpočtového obdobia roka 2018,
- úroky z úverov a pôžičiek,
- leasing,
- poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále,
- poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
- náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností,
- náklady na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, s výnimkou
zariadení s vopred zadefinovanou dráhou pohybu,
- náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
- všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce),
- prevádzkové náklady (energie, vodné, stočné, pohonné hmoty, poštovné, telekomunikačné
služby, internetové služby),
- náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým riadením,
- náklady na marketing,
- náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie,
- náklady na obstaranie už použitých, resp. repasovaných strojov, prístrojov a zariadení,
- iné náklady nesúvisiace s projektom.
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Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť POD2:
1. Environmentálna situácia v dotknutej oblasti a potreba riešenia činnosti
2. Úroveň riešenia, komplexnosť a kvalita navrhovaného projektu
3. Reálnosť a adekvátnosť nákladov na daný obsahový a časový rozsah projektu
4. Udržateľnosť projektu, zabezpečenie následnej starostlivosti o zrealizované opatrenia
5. Participácia miestnych obyvateľov a subjektov pôsobiacich v území na realizácii projektu
6. Využitie domácich materiálov, surovín, odrôd a biologických zdrojov
7. Kvalita predloženej projektovej dokumentácie
8. Preukázateľný súlad s územnoplánovacou dokumentáciou, alebo dokumentáciou ochrany
prírody a krajiny, prípadne inou relevantnou štúdiou, a Programom rozvoja obce alebo
s iným strategickým dokumentom, v ktorých si obec stanovuje svoje rozvojové ciele
a priority
9. Preukázanie vlastníckeho, prípadne iného vzťahu k pozemkom určeným na realizáciu
aktivít projektu
10. Úplnosť predloženého projektu
Činnosť POD3
Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta
Podpora je určená na realizáciu týchto aktivít:
- aktivity zamerané na zlepšovanie environmentálneho povedomia, realizáciu programov
environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, šírenie príkladov dobrej praxe, tvorbu
výstav, posterov, publikácií a učebníc s environmentálnou tematikou (cieľové skupiny:
široká verejnosť, predstavitelia samospráv, deti a mládež),
- aktivity zamerané na obnovu a zriaďovanie náučných expozícií (domov remesiel,
dedinského múzea, pamätnej izby, areálu, skanzenu a pod.), náučných a zážitkových
chodníkov a lokalít, edukatívnych areálov,
- aktivity zamerané na propagáciu geoparkov Slovenska;
- aktivity podporujúce udržiavanie tradičných spôsobov starostlivosti o krajinu
charakteristických pre daný región, realizáciu výchovno-vzdelávacích podujatí
pre predstaviteľov samosprávy, deti, mládež a širokú verejnosť.
Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť POD3:
- pre Obec bez štatútu mesta na jednu žiadosť 5.000,- EUR,
- pre Mikroregionálne združenie obcí, ktorého členmi môžu byť výlučne len obce bez štatútu
mesta na jednu žiadosť 8.000,- EUR,
pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania zo strany žiadateľa
z oprávnených nákladov projektu.
Oprávnení žiadatelia pre činnosť POD3:
- Obec bez štatútu mesta - založená v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Mikroregionálne združenie obcí - v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
v znení neskorších predpisov ako občianske združenie. Jeho členmi môžu byť výlučne len
obce bez štatútu mesta,
- Mikroregionálne združenie obcí - § 20b - f zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako združenie obcí, jeho členmi môžu byť
výlučne len obce bez štatútu mesta,
- Mikroregionálne združenie obcí - v zmysle § 20i ods. 2 zákona 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka v platnom znení ako záujmové združenie právnických osôb. Jeho členmi môžu
byť výlučne len obce bez štatútu mesta.
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Oprávnené náklady pre činnosť POD3:
- náklady súvisiace s realizáciou vyššie zadefinovanej činnosti Environmentálna výchova,
vzdelávanie a osveta.
Neoprávnené náklady pre činnosť POD3:
- daň z pridanej hodnoty – uvedené neplatí iba v prípade, že príjemca dotácie nie je platiteľom
DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov. Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány územnej
samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi verejnej
moci, sa riadia § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov,
- náklady súvisiace s vydaním posudkov, expertných stanovísk, s vypracovaním relevantných
štúdií, dokumentácií a projektových dokumentácií,
- náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. SW, licencie, akty duševného vlastníctva,
patenty),
- náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa,
- náklady vynaložené a uhradené mimo rozpočtového obdobia roka 2018,
- úroky z úverov a pôžičiek,
- leasing,
- poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále,
- poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
- náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností,
- náklady na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, s výnimkou
zariadení s vopred zadefinovanou dráhou pohybu,
- náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
- všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce),
- prevádzkové náklady (energie, vodné, stočné, pohonné hmoty, poštovné, telekomunikačné
služby, internetové služby),
- náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým riadením,
- náklady na marketing,
- náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie,
- náklady na obstaranie už použitých, resp. repasovaných strojov, prístrojov a zariadení,
- iné náklady nesúvisiace s projektom.
Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť POD3:
1. Úroveň riešenia, komplexnosť a kvalita navrhovaného projektu
2. Reálnosť a adekvátnosť nákladov na daný obsahový a časový rozsah projektu
3. Efektivita a dopad navrhnutých aktivít environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety
na cieľovú skupinu
4. Kvalita spracovania odborných a/alebo metodických podkladov aktivity
5. Preukázateľný súlad s Programom rozvoja obce alebo s iným strategickým dokumentom,
v ktorých si obec stanovuje svoje rozvojové ciele a priority
6. Pri aktivitách zameraných na obnovu a zriaďovanie náučných expozícií (domov remesiel,
dedinského múzea, pamätnej izby, areálu, skanzenu a pod.), náučných a zážitkových
chodníkov a lokalít, edukatívnych areálov - kvalita projektovej dokumentácie
navrhovanej aktivity
7. Využitie domácich materiálov, surovín, odrôd a biologických zdrojov
8. Preukázanie vlastníckeho, prípadne iného vzťahu k pozemkom určeným na realizáciu
aktivít projektu
9. Úplnosť predloženého projektu
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II. Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2018 podľa § 4 ods.1 písm. d)
zákona o fonde
Podpora riešenia mimoriadne závažnej environmentálnej situácie
V odôvodnených prípadoch sa na riešenie mimoriadne závažnej environmentálnej situácie
vzťahujú Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018 v klasifikácii podľa
oblastí a činností definovaných v bode I. tejto špecifikácie.
Maximálna výška žiadanej dotácie na podporu riešenia mimoriadne závažnej
environmentálnej situácie:
200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených
nákladov projektu zo strany žiadateľa.
Oprávnení žiadatelia, oprávnené náklady a neoprávnené náklady pre mimoriadne závažnú
environmentálnu situáciu:
Na riešenie mimoriadne závažnej environmentálnej situácie sa za oprávnených žiadateľov,
oprávnené a neoprávnené náklady považujú žiadatelia/náklady definované pre danú činnosť
v bode I. tejto špecifikácie.
Podpora riešenia odstraňovania environmentálnych záťaží
H. Oblasť: ENVIRONMENTÁLNE ZÁŤAŽE
Činnosť H1
Odstraňovanie environmentálnych záťaží
Podpora je určená na riešenie odstraňovania environmentálnych záťaží Ministerstvom
životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 7 zákona č. 409/2011 Z. z.
o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Žiadateľ o podporu – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
je povinný postupovať podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický
zákon) v znení neskorších predpisov.
Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť H1:
200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených
nákladov projektu zo strany žiadateľa.
Oprávnený žiadateľ pre činnosť H1:
- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.
Oprávnené náklady pre činnosť H1:
- náklady súvisiace s realizáciou vyššie zadefinovanej činnosti H1.
Neoprávnené náklady pre činnosť H1:
- daň z pridanej hodnoty – uvedené neplatí iba v prípade, že príjemca dotácie nie je
platiteľom DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány
územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi
verejnej moci sa riadia § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov,
- náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením projektovej dokumentácie,
- náklady súvisiace s vydaním posudkov či recenzií pred vydaním tlačovín,
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- náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. SW, licencie, akty duševného vlastníctva,
patenty),
- náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa,
- náklady vynaložené a uhradené mimo rozpočtového obdobia roka 2018,
- úroky z úverov a pôžičiek,
- leasing,
- poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále,
- poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
- náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností,
- náklady na výstavbu nových priestorov,
- náklady na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, s výnimkou
zariadení s vopred zadefinovanou dráhou pohybu,
- náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
- všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce),
- prevádzkové náklady (materiál, energie, pohonné hmoty, poštovné, telekomunikačné
služby, internetové služby),
- náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o dotáciu a projektovým riadením,
- náklady na marketing,
- náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie,
- náklady na obstaranie už použitých resp. repasovaných strojov, prístrojov a zariadení,
- iné náklady nesúvisiace s projektom.
Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť H1
1. Environmentálna situácia v dotknutej oblasti.
2. Súlad s prioritami a cieľmi štátnej environmentálnej politiky.
3. Súlad so Štátnym programom sanácie environmentálnych záťaží.
4. Identifikácia a klasifikácia environmentálnej záťaže.
5. Schválený plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže podľa § 8 ods. 5 zákona
č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
6. Úroveň technického riešenia plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže.
7. Etapizácia a nadväznosť geologických prác podľa plánu prác na odstránenie
environmentálnej záťaže.
8. Efektívnosť vynaložených prostriedkov daná mernou finančnou náročnosťou,
t. j. podielom EUR/m3 rekultivovanej, resp. sanovanej environmentálnej záťaže.

III. Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2018 podľa § 4 ods. 1 písm. e)
zákona o fonde
Činnosť HO
Podpora odstraňovania následkov havárie
Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť HO:
- nie je obmedzená.
Oprávnený žiadateľ pre činnosť HO:
- orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.
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Oprávnené náklady pre činnosť HO:
- náklady na obstaranie prác a služieb v súvislosti odstránením následkov havárie v zmysle
§ 17 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Neoprávnené náklady pre činnosť HO:
- náklady na odstránenie následkov havárie, ak je známy pôvodca havárie.
Činnosť HV
Podpora odstraňovania následkov mimoriadneho zhoršenia kvality vôd alebo mimoriadneho
ohrozenia kvality vôd ohrozujúcich alebo poškodzujúcich životné prostredie.
Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť HV:
- nie je obmedzená.
Oprávnený žiadateľ pre činnosť HV:
- Slovenská inšpekcia životného prostredia.
Oprávnené náklady pre činnosť HV:
- 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 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.
Neoprávnené náklady pre činnosť HV:
- 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 pôvodca znečistenia známy.
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