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1. KONTAKTNÉ ÚDAJE PRE BLIŢŠIE INFORMÁCIE K VÝZVE 
 

Základné informácie, predovšetkým písomnou formou: 

Ministerstvo ţivotného prostredia SR: 

 

- www.opzp.sk, www.minzp.sk  

- info@minzp.sk 

 

Podrobné informácie, najmä telefonické a osobné konzultácie: 

Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská (REPIS) Slovenskej 

agentúry ţivotného prostredia: 

 

- web stránka: www.repis.sk 

- e-mail:   repis@sazp.sk 

- regionálne kancelárie REPIS: 

 

s t r e d i s k o 

 

a d r e s a t e l e f ó n e-mail 

REPIS  

Banská Bystrica  

Tajovského 28 

975 90 Banská Bystrica 

 

048/ 4135 211 

bb-repis@sazp.sk 

REPIS  

Banská Štiavnica  

Kammerhofská 26 

96 901 Banská Štiavnica 

 

045/ 6920 681 

bs-repis@sazp.sk 

REPIS  

Košice  

Tajovského 10 

040 01 Košice 

055/ 6114 713 

055/ 6253 240 

ke-repis@sazp.sk 

REPIS  

Nitra  

Ďurkova 19  

949 01 Nitra 

 

037/ 6524 189 

nr-repis@sazp.sk 

REPIS  

Poprad  

Sobotské námestie 62  

05801 Poprad – Spišská 

Sobota 

 

052/ 4781 614 

pp-repis@sazp.sk 

REPIS  

Prešov  

Sabinovská 3  

080 01 Prešov 

 

051/ 7716 441 

po-repis@sazp.sk 

REPIS  

Prievidza  

Dlhá 3 

971 01 Prievidza 

 

046/ 5425 093 

pd-repis@sazp.sk 

REPIS  

Rimavská Sobota  

Svätoplukova 40  

979 01 Rimavská Sobota 

 

047/ 5621 419 

rs-repis@sazp.sk 

REPIS  

Trnava  

Paţitná 84 

917 01 Trnava 

0907 858 705 tt-repis@sazp.sk 

REPIS  

Ţilina 

Dolný val 20  

012 06 Ţilina 

041/ 5620 704 za-repis@sazp.sk 

 

 

2. INDIKATÍVNA VÝŠKA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 
 

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na túto výzvu je 38 300 000 EUR 

z Kohézneho fondu a zo štátneho rozpočtu. 

 

 

http://www.opzp.sk/
http://www.minzp.sk/
http://www.repis.sk/
mailto:ke-repis@sazp.sk
mailto:nr-repis@sazp.sk
mailto:pp-repis@sazp.sk
mailto:po-repis@sazp.sk
mailto:pd-repis@sazp.sk
mailto:rs-repis@sazp.sk
mailto:tt-repis@sazp.sk
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3. CIELE VÝZVY 
 

Špecifickým cieľom výzvy je výrazne zníţiť škody spôsobené povodňami realizáciou 

preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami, obmedziť ľudskou činnosťou spôsobené 

nepriaznivé vplyvy na odtokové pomery v povodiach a zabezpečiť prirodzenú schopnosť 

akumulácie vody revitalizáciou povodí.  

Preventívne protipovodňové opatrenia sa budú realizovať v nadväznosti na Program 

protipovodňovej ochrany SR do roku 2010 a Vodný plán Slovenska, ako aj materiál Princípy, 

zásady a rámcové podmienky pre zabezpečenie prevencie pred povodňami, zniţovanie 

povodňových rizík, rizík sucha, ostatných rizík náhlych prírodných ţivelných pohrôm 

a integrovaného manaţmentu povodí, vypracovaný splnomocnencom vlády SR pre územnú 

samosprávu, integrovaný manaţment povodí a krajiny a schválený uznesením vlády SR 

č. 556/2010 a zároveň v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES 

z 23. októbra 2007 o hodnotení a manaţmente povodňových rizík a zákona č. 7/2010 Z. z. 

o ochrane pred povodňami 

 

 

4. TECHNICKO-ORGANIZAČNÉ NÁLEŢITOSTI VÝZVY 
 

Technicko-organizačné náleţitosti v súvislosti s vypracovaním a predkladaním ţiadosti 

o nenávratný finančný príspevok, vrátane získania prístupu do verejnej časti (portálu) 

IT monitorovací systém (ITMS) a určenia termínu, miesta a spôsobu predkladania ţiadosti 

o nenávratný finančný príspevok sú uvedené v kapitolách 3 a 4 Príručky pre ţiadateľa 

a v dokumente Ďalšie podmienky poskytnutia pomoci, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu 

tejto výzvy. 
 

 

5. OPRÁVNENOSŤ ŢIADATEĽA 
 

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými ţiadateľmi nasledovné subjekty: 

Presné vymedzenie 

oprávneného subjektu 

 

Vymedzenie 

skupiny 

oprávnených 

aktivít (príp. aj 

typu projektov), 

pre ktoré je 

daný prijímateľ 

oprávnený 

Maximálna 

výška príspevku 

zo zdrojov EÚ 

a ŠR (v súlade so 

Stratégiou 

financovania 

projektov 

podporovaných 

zo ŠF a KF) 

Minimálna výška 

spolufinancovania 

zo zdrojov 

prijímateľa 

(v súlade so 

Stratégiou 

financovania 

projektov 

podporovaných 

zo ŠF a KF) 

správcovia drobných vodných 

tokov podľa § 48 ods. 2 

zákona č. 364/2004 – štátne 

organizácie, ktorým bola 

prevedená správa podľa § 51 

ods. 1 uvedeného zákona 

 

 

Skupina I. 100 % v prípade 

organizácií štátnej 

správy, 

 

95 % v prípade 

všetkých 

ostatných 

subjektov 

0 % v prípade 

organizácií štátnej 

správy, 

 

5 % v prípade 

všetkých ostatných 

subjektov 

Slovenský vodohospodársky 

podnik, š.p. – správca 

Skupina I.  95 % 5 % 
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vodohospodársky významných 

vodných tokov a správca 

drobných vodných tokov podľa 

§ 48 ods. 2, písmeno a, b 

zákona č. 364/2004 o vodách 

v znení neskorších predpisov 

správcovia vodohospodársky 

významných vodných tokov 

v zmysle § 80 ods. 5 zákona 

č. 364/2004 o vodách v znení 

neskorších predpisov 

Skupina I. 100 % v prípade 

organizácií štátnej 

správy, 

 

95 % v prípade 

všetkých 

ostatných 

subjektov 

0 % v prípade 

organizácií štátnej 

správy, 

 

5 % v prípade 

všetkých ostatných 

subjektov 

mestá a obce, ktorým správca 

vodného toku prenechal jeho 

ucelený úsek (časť) do nájmu 

alebo výpoţičky podľa § 51, 

ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. 

o vodách v znení neskorších 

predpisov 

Skupina I. 95 % 5 % 

mestá a obce  Skupina II. 95 % 5 % 

 

Financovanie uvedených oprávnených prijímateľov, vrátane stanovenia podielu jednotlivých 

zdrojov spolufinancovania, t.j. zdrojov EÚ a zdrojov štátneho rozpočtu v rámci nenávratného 

finančného príspevku poskytnutého prijímateľovi, sa bude uskutočňovať podľa pravidiel 

obsiahnutých v platnej Stratégii financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu 

na programové obdobie 2007 – 2013, ako aj v platnom Systéme finančného riadenia 

štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013
1
. 

 

Vo vzťahu k oprávnenosti ţiadateľa sa uplatňujú tieţ ďalšie podmienky poskytnutia pomoci 

v zmysle bodu 12. tejto výzvy. 

 

 

 

 

                                                 
1
 V rámci uplatňovania vyššie uvedených pravidiel sa prijímatelia rozčleňujú na prijímateľov zo sektora verejnej 

správy alebo prijímateľov zo súkromného sektora.  

Medzi prijímateľov z verejnej správy v súlade s § 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov patria právnické osoby zapísané v registri organizácií 

vedenom Štatistickým úradom SR podľa osobitného predpisu a zaradené vo verejnej správe v súlade s jednotnou 

metodikou platnou pre Európsku úniu, a to: a) v ústrednej správe, b) v územnej samospráve, c) vo fondoch 

sociálneho poistenia a fondoch zdravotného poistenia.  

V ústrednej správe sa vykazujú štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie, štátne účelové 

fondy, Fond národného majetku SR a Slovenský pozemkový fond, verejné vysoké školy a ďalšie subjekty, ktoré 

sú zapísané a zaradené v registri podľa vyššie uvedeného odseku. 

V územnej samospráve sa vykazujú obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie 

a príspevkové organizácie. 

Vo fondoch sociálneho poistenia a fondoch zdravotného poistenia sa vykazuje Sociálna poisťovňa a zdravotné 

poisťovne. 

Medzi prijímateľov zo súkromného sektora patria subjekty, ktoré nespadajú pod vymedzenie v § 3 zákona 

č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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6. OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT REALIZÁCIE PROJEKTU  
 

V rámci Prioritnej osi 2 sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné aktivity:  

 

I. skupina: Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok, 

najmä: 

A. technické a biotechnické opatrenia na vodných tokoch spomaľujúce odtok vôd 

z povodia 

B. budovanie a rekonštrukcia vodných nádrţí, poldrov, ochranných hrádzí, 

protipovodňových línií a zariadení na prečerpávanie vnútorných vôd na dosiahnutie 

potrebných technických parametrov ochrany pred povodňami, vrátane odstraňovania 

sedimentov z vodných nádrţí I. a II. kategórie a z úsekov prítokov v dosahu ich 

ovplyvnenia vzdutím vody 

C. úprava a revitalizácia tokov priamo spojená s dosiahnutím potrebnej úrovne ochrany 

priľahlých území pred povodňami 

 

II. skupina: Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami a vodnou eróziou 

v katastroch obcí
2
, realizované mimo vodných tokov: 

A. budovanie vodozádrţných prvkov alebo systémov spomaľujúcich odtok zráţkových 

vôd do vodného toku 

 

 

7. OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV REALIZÁCIE PROJEKTU  
 

Základným východiskom pre stanovenie oprávnenosti výdavkov je článok 56 nariadenia Rady 

(ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom 

fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde (všeobecné 

nariadenie) v znení jeho zmien a doplnkov. 

 

Pravidlá oprávnenosti výdavkov, ako aj špecifikácia oprávnených výdavkov sú presnejšie 

a podrobnejšie stanovené v dokumente: „Definícia oprávnených výdavkov pre projekty 

financované z ERDF a KF v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok kód OPŽP-PO2-11-1 pre Operačný program Životné prostredie“.  

 

Obmedzenia vo vzťahu k oprávneným/neoprávneným výdavkom: 

 vzhľadom na potrebu dodrţania deliacej línie medzi OP ŢP (a zároveň NSRR SR) 

a Programom rozvoja vidieka (v súlade s ktorou sú z Programu rozvoja vidieka 

podporované opatrenia na ekologickú stabilizáciu a ochranu krajiny realizovaním 

vodohospodárskych, protieróznych, ekologických a rekultivačných opatrení v rámci 

projektov pozemkových úprav) sú za neoprávnené povaţované aktivity, ktoré je moţné 

realizovať v rámci projektov pozemkových úprav, t.j. tie aktivity, ktoré sú súčasťou 

predloţených, resp. schválených projektov pozemkových úprav; 

 náhrady nákladov na záchranné práce a zabezpečovacie práce sú povaţované 

za neoprávnené; 

 výdavky na úhradu škody spôsobenej povodňou sú povaţované za neoprávnené; 

 náhrady za obmedzenia práva hospodárenia s majetkom v oblastiach s identifikovaným 

povodňovým rizikom resp. ohrozením v súlade s postupmi smernice Európskeho 

                                                 
2
 § 4 ods. 2 písm. a) a § 8 ods. 8 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. 
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parlamentu a Rady 2007/60/ES o hodnotení a manaţmente povodňových rizík sú 

povaţované za neoprávnené; 

 výdavky na opravy a údrţbu objektov a zariadení slúţiacich na ochranu pred povodňami, 

ktoré sú povinnosťou ich vlastníka/správcu, vrátane odstraňovania následkov spôsobených 

povodňou, sú povaţované za neoprávnené; 

 výdavky na úpravu, údrţbu, opravy a revitalizáciu vodných tokov, pokiaľ nie sú spojené 

s dosiahnutím potrebnej úrovne ochrany pred povodňami, sú povaţované za neoprávnené; 

 výdavky na ťaţbu sedimentov z nádrţe a z prítokov do nádrţe, pokiaľ sa nimi nedosiahne 

zväčšenie aktuálneho objemu retenčného priestoru nádrţe, sú povaţované za neoprávnené. 

 

V rámci II. skupiny oprávnených aktivít budú za oprávnené výdavky povaţované len výdavky 

na opatrenia na ochranu pred povodňami podľa § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2010 Z.z. 

o ochrane pred povodňami, pričom na tieto opatrenia musí byť vydané právoplatné územné 

rozhodnutie podľa príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v prípade opatrení, ktoré majú charakter 

stavby, aj právoplatné stavebné povolenie podľa predmetného zákona. 

 

 

8. OPRÁVNENOSŤ MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU 
 

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky 

(celý región NUTS I). 

 

 

9. ČASOVÁ OPRÁVNENOSŤ REALIZÁCIE PROJEKTU 
 

Minimálna a maximálna časová oprávnenosť realizácie projektu nie je stanovená.  

 

 

10. KRITÉRIÁ PRE VÝBER PROJEKTOV 
 

Kritériá pre výber projektov zahŕňajú hodnotiace a výberové kritériá. Hodnotiace kritériá sa 

pouţívajú pri odbornom hodnotení projektov odbornými hodnotiteľmi. Definované sú 

v nadväznosti na charakter danej prioritnej osi, resp. operačných cieľov a ich skupín aktivít 

v rámci Programového manuálu OP ŢP. Výberové kritériá sú určené pre Výberovú komisiu 

Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej republiky pre projekty z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu pri rozhodovaní o odporučení schváliť/neschváliť 

jednotlivé ţiadosti o nenávratný finančný príspevok, ako aj pre Riadiaci orgán, ktorý 

rozhoduje o schválení/neschválení jednotlivých ţiadostí o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku. Podrobne sú hodnotiace a výberové kritériá uvedené v samostatnom 

dokumente, ktorý je súčasťou tejto výzvy. 

 

 

11. SPÔSOB FINANCOVANIA 
 

Spôsob financovania jednotlivých prijímateľov, t.j. predfinancovanie, zálohové platby 

alebo refundácia, sa stanovuje v súlade s platným Systémom finančného riadenia 

štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 (viď príloha 

č. 3 Programového manuálu OP ŢP). 
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12. ĎALŠIE PODMIENKY POSKYTNUTIA POMOCI 
 

Forma pomoci 

Pomoc je poskytovaná ako nenávratný finančný príspevok. 

 

Výška pomoci (minimálna a maximálna) 

Minimálna výška pomoci na projekt sa nestanovuje. V rámci tejto výzvy sú oprávnené 

ţiadosti, ktorých celkové náklady neprevyšujú sumu 50 miliónov EUR. 

 

Intenzita pomoci 
Maximálna miera spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR pre jednotlivých prijímateľov je 

stanovená v bode 5. 

 

Prioritné témy 

V rámci tejto výzvy bude podporená nasledovná kategória prioritných tém v zmysle 

Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie 

pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia 

o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde 

a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja., príloha č. II, dimenzie „Prioritná téma“: 

HT53 Predchádzanie rizikám (vrátane návrhu a realizácie plánov a opatrení na predchádzanie 

prírodným a technologickým rizikám a ich riadenie) 

 

Ďalšie podmienky poskytnutia pomoci, najmä vo vzťahu k oprávnenosti ţiadateľa, 

ku kritériám formálnej správnosti ţiadosti, k vysporiadaniu majetkovo-právnych vzťahov, 

k záloţnému právu, k zabezpečeniu spolufinancovania projektu zo strany ţiadateľa, ako aj 

osobitné podmienky poskytnutia pomoci pred vydaním rozhodnutia o ţiadosti o NFP sú 

podrobne uvedené v samostatných dokumentoch, ktoré tvoria neoddeliteľné prílohy tejto 

výzvy. 

 

PRÍLOHY VÝZVY 
 

I. Hodnotiace a výberové kritériá 

II. Ďalšie podmienky poskytnutia pomoci 

III. Formulár ţiadosti o NFP vrátane vzorov príloh 

IV. Príručka pre ţiadateľa vrátane príloh 

V. Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh 

VI. Definícia oprávnených výdavkov 

 

PODPORNÉ DOKUMENTY A INFORMÁCIE 
 

 Operačný program Ţivotné prostredie 

 Programový manuál Operačného programu Ţivotné prostredie 

 Informácia pre ţiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev 

na predkladanie ţiadostí o NFP zverejnených po 1. 1. 2009 v súvislosti so zavedením 

meny euro v SR 

 Manuál pre informovanie a publicitu 
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Všetky dokumenty zverejnené v rámci výzvy sú pre ţiadateľa záväzné a ţiadateľ je povinný 

sa nimi riadiť pri vypracovaní a predkladaní ţiadosti o NFP, ako aj pri následnej komunikácii 

s Riadiacim orgánom. 


