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Časť A  
NA PROJEKT/PRIJÍMATEĽA SA VZŤAHUJE SCHÉMA ŠTÁTNEJ POMOCI AK PLATIA NASLEDOVNÉ PODMIENKY: 
 
Prioritná os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy 
 
 

Operačný cieľ 3.1  Ochrana ovzdušia 
 
Aktivity Prijímateľ Posúdenie vzťahu k ŠP Zaradenie pod schémy štátnej pomoci 
  

združenia miest a obcí, 
mikroregióny 

príspevkové 
organizácie zriadené 
ústrednými orgánmi 
štátnej správy, obcami 
alebo VÚC 

• Projekty zamerané na znižovanie emisií 
znečisťujúcich látok zo stacionárnych 
zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorými 
sa dosiahnu nižšie hodnoty emisií než 
sú požadované platnými právnymi 
predpismi (vrátane príslušných 
systémov monitorovania) alebo sa 
dosiahnu sprísnené požiadavky podľa 
nových predpisov a strategických 
dokumentov EÚ 

 
 

• Zavádzanie progresívnych technológií 
a technických opatrení na znižovanie 
emisií prchavých organických látok 
(VOC) zo zariadení  body 1,2 

obchodná spoločnosť 
v 100% vlastníctve 
obce alebo VÚC, 
teplárenské 
spoločnosti, ktorých 
100% akcií vlastní 
FNM 

poskytnutie štátnej pomoci - ak projekt, ktorého 
predmet podpory bude (technologicky) 
zapojený do hospodárskej činnosti a teda 
vzniká hrozba narušenia hospodárskej súťaže  
a zároveň,  prijímateľ nevykonáva túto činnosť 
len pre zabezpečenie vlastných verejných 
potrieb1 
 

- inštalovanie odlučovacích technológií, alebo iných 
koncových technológií (napr. DESOX, DENOX) – 
schéma na životné prostredie (ďalej len „schéma 
na ŽP“) 
 
- inštalácia BAT technológií (napr. zmena surovinovej 
základne s nižším obsahom, resp. vznikom emisií 
znečisťujúcich látok, zakapotovanie technologických 
zariadení s únikom TZL, zavedenie odprašovacích 
technológií, realizácia prepravy surovín, prípadne 
materiálov v rámci areálu podniku v uzavretých 
technických zariadeniach, akými sú napríklad uzavreté 
dopravné pásy a podobne) – schéma na regionálnu 
pomoc2 
 
- modernizácia jestvujúcich odlučovacích zariadení, 
vybudovanie zavlažovacích systémov haldových 
materiálov a troskovej jamy – schéma na ŽP 
 

                                                 
1 Zabezpečenie vlastných verejných potreby je  napr. ak obec zabezpečuje teplo pre vlastný obecný úrad, alebo ZŠ, MŠ (ak je obec ich zriaďovateľom) a cena takto vyrábaného tepla nie 
je regulovaná URSO (podľa zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach). V prípade, že obec prostredníctvom svojej  obchodnej spoločnosti vyrába teplo aj pre tretie 
subjekty a cena takto dodávaného tepla je stanovená ÚRSO (podľa zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach), tak sa nejedná o zabezpečenie vlastných verejných 
potrieb.  
Zabezpečenie vlastných verejných potrieb je aj napr. ak obec prostredníctvom svojej obchodnej spoločnosti v 100% vlastníctve zabezpečuje verejnoprospešné služby len pre účely svojej 
obce podľa § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom a podobne 
 
 
2 Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj infraštruktúry pre ochranu ovzdušia pre programové obdobie/roky 2007 – 2013 (regionálna pomoc) 

Príloha 1 Inštrukcia pre žiadateľov o poskytnutie NFP pri uplatňovaní štátnej pomoci 
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iné fyzické alebo 
právnické osoby 
oprávnené na 
podnikanie, okrem 
(lesných a poľnohosp. 
podnikov) 
 

vždy ide o štátnu pomoc 

- zmena palivovej základne na environmentálne 
prijateľnejšie palivo (v danom prípade okrem 
obnoviteľných zdrojov energie); - schéma na 
regionálnu pomoc 
 
- opatrenia investičného charakteru určené 
v integrovanom povolení v spaľovacích energetických 
zariadeniach s menovitým tepelným príkonom od 20 
MW do 50 MW za účelom zosúladenia zdroja so 
smernicou č. 96/61/ES o IPKZ (plán v tematickej 
stratégii kvality ovzdušia); -ak BAT technológie - 
schéma na regionálnu pomoc, ak koncové 
technológie -   schéma na životné prostredie 
 
- rekonštrukcia existujúcich spaľovní odpadov 
v zdravotníckych zariadeniach nad rámec smernice 
č. 2000/76/ES vrátane príslušných systémov 
automatizovaného monitorovania –schéma na ŽP 
 
- likvidácia kotolne a napojenie sa na centrálny zdroj 
tepla – schéma na životné prostredie 
 
- opatrenia (technického charakteru) na znižovanie 
obsahu VOC v regulovaných výrobkoch podľa 
smernice 2004/42/ES o obmedzení emisií prchavých 
organických zlúčenín unikajúcich pri používaní 
organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch 
a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel 
a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES (napr. 
prechod výroby farieb a lakov a pod. na farby a laky 
obsahujúce menej VOC)  - schéma na regionálnu 
pomoc 
 
- technologické opatrenia umožňujúce znižovanie 
emisií VOC v zariadeniach spadajúcich pod smernicu 
99/13/ES (v súlade s definíciami uvedenými v prílohe č. 
1 uvedenej smernice), ako napr. prechod na použitie 
vodou riediteľných farieb, lakov a lepidiel vo výrobnom 
procese a pod.) - schéma na regionálnu pomoc 
 
inštalácia katalytických a termooxidačných jednotiek – 
schéma na ŽP 
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Aktivity Prijímateľ Posúdenie vzťahu k ŠP Zaradenie pod schémy štátnej pomoci 
 

príspevkové 
organizácie zriadené 
obcami alebo VÚC 

obchodná spoločnosť 
v 100% vlastníctve 
obce alebo VÚC 

poskytnutie štátnej pomoci - ak projekt, ktorého 
predmet podpory bude (technologicky) 
zapojený do hospodárskej činnosti a teda 
vzniká hrozba narušenia hospodárskej súťaže 
a zároveň prijímateľ nevykonáva túto činnosť 
len pre zabezpečenie verejných potrieb (tzn. 
prijímateľ nevykonáva túto činnosť na základe 
zmluvy o výkone vo verejnom záujme podľa § 
15 zákona č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave, 
ktorá bude platná v období podania projektu 
a 5 rokov od ukončenia projektu) 
V prípade medzimestskej dopravy ide vždy 
o poskytnutie štátnej pomoci.  

• plynofikácia autobusov (ich náhradou 
alebo úpravou) verejnej mestskej aj 
medzimestskej dopravy s budovaním 
CNG čerpacích staníc v prípade 
potreby 

 
• náhrada autobusovej verejnej dopravy 

trolejbusovou dopravou vrátane 
duobusov 

 
• náhrada autobusovej dopravy 

električkovou dopravou 

iné fyzické alebo 
právnické osoby 
oprávnené na 
podnikanie vo verejnej 
mestskej a 
medzimestskej 
osobnej 
doprave(okrem 
lesných a poľnohosp. 
podnikov) 

poskytnutie štátnej pomoci - ak projekt, ktorého 
predmet podpory bude (technologicky) 
zapojený do hospodárskej činnosti a teda 
vzniká hrozba narušenia hospodárskej súťaže 
a zároveň prijímateľ nevykonáva túto činnosť 
len pre zabezpečenie verejných potrieb. 
(tzn. prijímateľ nevykonáva túto činnosť na 
základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme 
podľa § 15 zákona č. 168/1996 Z.z. o cestnej 
doprave, ktorá bude platná v období podania 
projektu a 5 rokov od ukončenia projektu) 
V prípade medzimestskej dopravy ide vždy 
o poskytnutie štátnej pomoci. 

Schéma na ŽP 
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Operačný cieľ 3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov klimatických zmien vrátane podpory obnoviteľných zdrojov 
energie 
  
Aktivity Prijímateľ Posúdenie vzťahu k ŠP Zaradenie pod schémy štátnej pomoci 
 

združenia miest a obcí, 
mikroregióny 

príspevkové 
organizácie zriadené 
obcami alebo VÚC 

• Projekty zmeny palivovej základne 
v prospech menej uhlíkatých palív a 
obnoviteľných zdrojov energie (biomasa, 
bioplyn, slnečná energia, geotermálna 
energia), s výnimkou projektov zámeny 
paliva zo zemného plynu na biomasu, 
zacielené na zníženie emisií skleníkových 
plynov spolu so znižovaním emisií 
základných znečisťujúcich látok v oblasti 
výroby tepla vo verejných objektoch v obci, 
vo viacerých obciach alebo na úrovni 
mikroregiónu.  

 
• Projekty zmeny palivovej základne 

v prospech menej uhlíkatých palív a 
obnoviteľných zdrojov energie na zdroji 
tepla prípadne aj v kombinácii 
s kogeneráciou, s výnimkou projektov 
zámeny paliva zo zemného plynu na 
biomasu 

 
 
• Výstavba alebo modernizácia 

obchodná spoločnosť v 
100% vlastníctve obce 
alebo VÚC , 
teplárenské 
spoločnosti, ktorých 
100% akcií vlastní 
FNM  

poskytnutie štátnej pomoci - ak projekt, ktorého 
predmet podpory bude (technologicky) 
zapojený do hospodárskej činnosti a teda 
vzniká hrozba narušenia hospodárskej súťaže 
a zároveň,  prijímateľ nevykonáva túto činnosť 
len pre zabezpečenie vlastných verejných 
potrieb1 
 

schéma na regionálnu pomoc len projekty 
existujúcich energetických podnikov, ktorých 

hlavným výrobným programom je výroba tepla 
a teplej vody 

schéma na ŽP - pre podniky z ostatných 
sektorov 
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primárnych a diaľkových rozvodov pre 
systémy centrálneho zásobovania 
teplom 

iné fyzické alebo 
právnické osoby 
oprávnené na 
podnikanie, okrem 
(lesných a poľnohosp. 
podnikov) 
 

vždy ide o štátnu pomoc   

 
Aktivity Prijímateľ Posúdenie vzťahu k ŠP Zaradenie pod schémy štátnej pomoci 
 

združenia miest a obcí, 
mikroregióny 
príspevkové 
organizácie zriadené 
ústrednými orgánmi 
štátnej správy, obcami 
alebo VÚC 
obchodná spoločnosť v 
100% vlastníctve obce 
alebo VÚC, 
teplárenské 
spoločnosti, ktorých 
100% akcií vlastní 
FNM 

poskytnutie štátnej pomoci - ak projekt, 
ktorého predmet podpory bude 
(technologicky) zapojený do hospodárskej 
činnosti a teda vzniká hrozba narušenia 
hospodárskej súťaže a zároveň,  prijímateľ 
nevykonáva túto činnosť len pre zabezpečenie 
vlastných verejných potrieb1 
 

• Projekty na inštaláciu tepelných 
čerpadiel za účelom náhrady produkcie 
tepla a teplej vody z neobnoviteľných 
zdrojov energie aj v kombinácii so 
zmenou palivovej základne v prospech 
obnoviteľných zdrojov energie 
(biomasa, slnečná energia, 
geotermálna energia) alebo bez nej 

iné fyzické alebo 
právnické osoby 
oprávnené na 
podnikanie, okrem 
(lesných a poľnohosp. 
podnikov) 

Vždy ide o štátnu pomoc   

Schéma na ŽP 
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Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo 
 
Operačný cieľ 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu 
 
Aktivity Prijímateľ Posúdenie vzťahu k ŠP Zaradenie pod schémy štátnej pomoci 
 

združenia miest a obcí, 
mikroregióny 

príspevkové 
organizácie zriadené 
obcami 

obchodná spoločnosť v 
100% vlastníctve obce 
alebo VÚC  

poskytnutie štátnej pomoci - ak projekt, 
ktorého predmet podpory bude (technologicky) 
zapojený do hospodárskej činnosti a teda 
vzniká hrozba narušenia hospodárskej súťaže 
a zároveň,  prijímateľ nevykonáva túto činnosť 
len pre zabezpečenie vlastných verejných 
potrieb1 

schéma na regionálnu pomoc3 

• projekty zamerané na budovanie 
zberných miest a dvorov (priestor, kde 
môžu občania odovzdávať oddelené 
zložky komunálnych odpadov v rámci 
separovaného zberu podľa § 39 ods. 3 
písm. a) zákona o odpadoch) 

 
• budovanie regionálnych zberných 

miest a dvorov na zložky komunálneho 
odpadu v rámci separovaného zberu, 

 
• projekty zamerané na zavedenie 

separovaného zberu pre zložky 
komunálnych odpadov, pre ktoré sú 
obce povinné zaviesť separovaný zber 
od 1.1.2010 podľa § 39 ods. 14 zákona 
o odpadoch (papier, plasty, kovy, sklo, 
biologicky rozložiteľný odpad) 

 
• projekty zamerané na zavedenie 

komplexného systému separovaného 
zberu biologicky rozložiteľných 
komunálnych odpadov 

 
• projekty regionálneho charakteru na 

zavedenie separovaného zberu jedlých 
olejov a tukov 

 
• projekty zamerané na zavedenie 

separovaného zberu nebezpečných 
zložiek komunálnych odpadov 

právnické osoby 
oprávnené na 
podnikanie  

poskytnutie štátnej pomoci - ak projekt, 
ktorého predmet podpory bude (technologicky) 
zapojený do hospodárskej činnosti a teda 
vzniká hrozba narušenia hospodárskej súťaže 

schéma na regionálnu pomoc 

                                                 
3 Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva pre programové obdobie/roky 2007 – 2013 (regionálna pomoc) 
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Aktivity Prijímateľ Posúdenie vzťahu k ŠP Zaradenie pod schémy štátnej pomoci 
 

združenia miest a obcí, 
mikroregióny 
príspevkové 
organizácie zriadené 
obcami 

obchodná spoločnosť v 
100% vlastníctve obce 
alebo VÚC  

poskytnutie štátnej pomoci - ak projekt, 
ktorého predmet podpory bude (technologicky) 
zapojený do hospodárskej činnosti a teda 
vzniká hrozba narušenia hospodárskej súťaže 
a zároveň,  prijímateľ nevykonáva túto činnosť 
len pre zabezpečenie vlastných verejných 
potrieb1 

Schéma na regionálnu pomoc 

• projekty zamerané na rozšírenie 
existujúceho separovaného zberu 
komunálnych odpadov (rozšírenie 
počtu separovaných zložiek 
komunálnych odpadov, zväčšenie 
plošného záberu separovaného zberu 
komunálnych odpadov) – prioritne 
budú podporované projekty zamerané 
na separovaný zber zložiek 
komunálnych odpadov uvedených v § 
39 ods. 14 zákona o odpadoch) 

 
• projekty zamerané na zvýšenie 

kvalitatívnej úrovne separovaného 
zberu komunálnych odpadov 

 
• aktivity zamerané na zvyšovanie 

osvety a propagácie v oblasti 
separovaného zberu komunálnych 
odpadov ako súčasť investičných 
aktivít v projekte 

právnické osoby 
oprávnené na 
podnikanie  

poskytnutie štátnej pomoci - ak projekt, 
ktorého predmet podpory bude (technologicky) 
zapojený do hospodárskej činnosti a teda 
vzniká hrozba narušenia hospodárskej súťaže 

Schéma na regionálnu pomoc 

 
združenia miest a obcí, 
mikroregióny 
príspevkové 
organizácie zriadené 
obcami alebo VÚC 
obchodná spoločnosť v 
100% vlastníctve obce 
alebo VÚC  

poskytnutie štátnej pomoci - ak projekt, 
ktorého predmet podpory bude (technologicky) 
zapojený do hospodárskej činnosti a teda 
vzniká hrozba narušenia hospodárskej súťaže 
a zároveň,  prijímateľ nevykonáva túto činnosť 
len pre zabezpečenie vlastných verejných 
potrieb1 

Schéma na regionálnu pomoc 

• projekty zamerané na zakúpenie 
zariadení na úpravu zložiek 
komunálnych odpadov (triediace linky, 
dotrieďovacie zariadenia, lisy, drviče), 

 
• projekty zamerané na dotrieďovanie 

zložiek komunálneho odpadu 
a zmesového komunálneho odpadu 

 
• projekty regionálnych integrovaných 

zariadení na separáciu a dotrieďovanie 
zložiek komunálnych odpadov. 

 
 

Právnické osoby 
oprávnené na 
podnikanie 

poskytnutie štátnej pomoci - ak projekt, 
ktorého predmet podpory bude (technologicky) 
zapojený do hospodárskej činnosti a teda 
vzniká hrozba narušenia hospodárskej súťaže 

Schéma na regionálnu pomoc 
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Operačný cieľ 4.2  Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov 
 
Aktivity Prijímateľ Posúdenie vzťahu k ŠP Zaradenie pod schémy štátnej pomoci 
 

združenia miest a obcí, 
mikroregióny,  subjekty 
územnej samosprávy 

príspevkové organizácie 
zriadené obcami alebo 
VÚC 

obchodná spoločnosť v 
100% vlastníctve obce 
alebo VÚC  

poskytnutie štátnej pomoci - ak projekt, 
ktorého predmet podpory bude 
(technologicky) zapojený do hospodárskej 
činnosti a teda vzniká hrozba narušenia 
hospodárskej súťaže alebo v prípade, že 
výroba elektrickej energie a tepla neslúži 
k vlastnej spotrebe a napr. je dodávaná do 
verejnej distribučnej siete, ide o 
podnikateľskú činnosť, kde hrozí narušenie 
hospodárskej súťaže, a jedná sa vždy o 
poskytnutie štátnej podpory. Platí aj v 
prípade, že výsledkom úpravy je produkt 
určený na ďalší predaj. 

Schéma na regionálnu pomoc 

• Úprava vyseparovaných zložiek 
odpadov pred ich zhodnotením 
alebo environmentálne vhodným 
zneškodnením 

Iné fyzické alebo 
právnické osoby 
oprávnené na podnikanie 
okrem fyzických a 
právnických osôb  
podnikajúcich v 
poľnohospodárskej 
prvovýrobe 

poskytnutie štátnej pomoci - ak projekt, 
ktorého predmet podpory bude 
(technologicky) zapojený do hospodárskej 
činnosti a teda vzniká hrozba narušenia 
hospodárskej súťaže 

Schéma na regionálnu pomoc 

združenia miest a obcí, 
mikroregióny 

príspevkové organizácie 
zriadené obcami alebo 
VÚC 

obchodná spoločnosť v 
100% vlastníctve obce 
alebo VÚC  

poskytnutie štátnej pomoci - ak projekt, 
ktorého predmet podpory bude 
(technologicky) zapojený do hospodárskej 
činnosti a teda vzniká hrozba narušenia 
hospodárskej súťaže alebo v prípade, že 
výroba elektrickej energie a tepla neslúži 
k vlastnej spotrebe a napr. je dodávaná do 
verejnej distribučnej siete, ide o 
podnikateľskú činnosť, kde hrozí narušenie 
hospodárskej súťaže, a jedná sa vždy o 
poskytnutie štátnej podpory. Platí aj v 
prípade, že výsledkom úpravy je produkt 
určený na ďalší predaj. 

Schéma na regionálnu pomoc 

• projekty zamerané na zhodnocovanie 
stavebných odpadov – prioritne budú 
podporované projekty zamerané na 
zhodnocovanie drobných stavebných 
odpadov (§ 6 ods. 1 zákona 
o odpadoch) 

 
• projekty regionálneho charakteru 

zamerané na komplexné riešenie 
zhodnocovania odpadov zo šatstva 
 (20 01 10) 

 
• projekty regionálneho charakteru 

zamerané na komplexné riešenie 
zhodnocovania jedlých olejov 
a tukov 

Iné fyzické alebo 
právnické osoby 
oprávnené na podnikanie 
okrem fyzických a 
právnických osôb  

poskytnutie štátnej pomoci - ak projekt, 
ktorého predmet podpory bude 
(technologicky) zapojený do hospodárskej 
činnosti a teda vzniká hrozba narušenia 
hospodárskej súťaže 

Schéma na regionálnu pomoc 
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podnikajúcich v 
poľnohospodárskej 
prvovýrobe 

 
Aktivity Prijímateľ Posúdenie vzťahu k ŠP Zaradenie pod schémy štátnej pomoci 
  

združenia miest a obcí, 
mikroregióny 

príspevkové organizácie 
zriadené obcami alebo 
VÚC 

obchodná spoločnosť v 
100% vlastníctve obce 
alebo VÚC  

poskytnutie štátnej pomoci - ak projekt, 
ktorého predmet podpory bude 
(technologicky) zapojený do hospodárskej 
činnosti a teda vzniká hrozba narušenia 
hospodárskej súťaže alebo v prípade, že 
výroba elektrickej energie a tepla neslúži 
k vlastnej spotrebe a napr. je dodávaná do 
verejnej distribučnej siete, ide o 
podnikateľskú činnosť, kde hrozí narušenie 
hospodárskej súťaže, a jedná sa vždy o 
poskytnutie štátnej podpory. Platí aj v 
prípade, že výsledkom úpravy je produkt 
určený na ďalší predaj. 

Schéma na regionálnu pomoc 

• projekty zamerané na 
zhodnocovanie plastov (zmesné 
plasty, PE, PP, LDPE, HDPE, PVC, 
PS a iné 

 
• projekty zamerané na 

zhodnocovanie obalových 
materiálov, pre ktoré nie sú 
vytvorené dostatočné 
spracovateľské kapacity (hliníkové 
obaly, viacvrstvové kombinované 
materiály a iné), 

 
• projekty zamerané na recykláciu 

problematických druhov odpadov, 
papiera, elektroodpadov a skla 
(autosklá, sklá z elektrozariadení a 
iné) 

 
• projekty zamerané na výstavbu 

zariadení na zhodnocovanie 
biologicky rozložiteľných odpadov – 
prioritne budú podporované projekty 
zamerané na zhodnocovanie 
odpadov zo záhrad, parkov a 
cintorínov a kuchynského a 
reštauračného odpadu 

 
• projekty zamerané na výstavbu 

regionálnych zariadení na 
mechanicko-biologickú a termickú 
úpravu odpadov 

 
• aktivity zamerané na zvyšovanie 

osvety a propagácie v oblasti 
zhodnocovania odpadov (BRKO) 

Iné fyzické alebo 
právnické osoby 
oprávnené na podnikanie 
okrem fyzických a 
právnických osôb  
podnikajúcich v 
poľnohospodárskej 
prvovýrobe 

poskytnutie štátnej pomoci - ak projekt, 
ktorého predmet podpory bude 
(technologicky) zapojený do hospodárskej 
činnosti a teda vzniká hrozba narušenia 
hospodárskej súťaže 

Schéma na regionálnu pomoc 
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ako súčasť investičných aktivít 
v projekte 

 
 

• projekty zamerané na zvýšenie 
miery zhodnotenia odpadov zo 
spracovania starých vozidiel 
kategórie M1, N1 a L2e 

 
• projekty zamerané na spracovanie 

starých vozidiel: vozidlá hromadnej 
dopravy (napr. autobusy, trolejbusy 
a iné), nákladné automobily, 
návesy, prívesy, poľnohospodárske 
a stavebné stroje, vyradená 
špeciálna vojenská technika 

• projekty zamerané na 
zhodnocovanie textilných odpadov 

 
• projekty zamerané na 

zhodnocovanie opotrebovaných 
pneumatík 

 
• projekty zamerané na spracovanie 

odpadov z elektrických 
a elektronických zariadení, pre 
ktoré nie sú vytvorené dostatočné 
spracovateľské kapacity 

 
• projekty zamerané na 

zhodnocovanie prenosných batérií 
a akumulátorov za účelom 
dosiahnutia súladu so smernicou 
EP a R 2006/66/ES 
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Aktivity Prijímateľ Posúdenie vzťahu k ŠP Zaradenie pod schémy štátnej pomoci 
 

združenia miest a obcí, 
mikroregióny 

príspevkové organizácie 
zriadené obcami alebo 
VÚC 

obchodná spoločnosť v 
100% vlastníctve obce 
alebo VÚC  

poskytnutie štátnej pomoci - ak projekt, ktorého 
predmet podpory bude (technologicky) 
zapojený do hospodárskej činnosti a teda 
vzniká hrozba narušenia hospodárskej súťaže 
alebo v prípade, že výroba elektrickej energie a 
tepla neslúži k vlastnej spotrebe a napr. je 
dodávaná do verejnej distribučnej siete, ide o 
podnikateľskú činnosť, kde hrozí narušenie 
hospodárskej súťaže, a jedná sa vždy o 
poskytnutie štátnej podpory. Platí aj v prípade, 
že výsledkom úpravy je produkt určený na 
ďalší predaj. 

Schéma na regionálnu pomoc 

• projekty zamerané na zvýšenie 
miery zhodnotenia odpadových 
olovených akumulátorov 
v autorizovaných prevádzkach, 
s cieľom znížiť nebezpečnosť 
odpadov vzniknutých pri ich 
spracovaní (napr. odsírenie, 
inovácia prvkov technológie) 

 
• projekty zamerané na 

zhodnocovanie odpadových olejov 
– prioritne budú podporované 
projekty zamerané na regeneráciu 
odpadových olejov 

 
• projekty zamerané na výstavbu 

zariadení na energetické 
zhodnocovanie odpadov, 

 
• projekty zamerané na výstavbu 

zariadení na energetické 
zhodnocovanie biologicky 
rozložiteľných odpadov – 
bioplynové a biofermentačné 
stanice 

Iné fyzické alebo 
právnické osoby 
oprávnené na podnikanie 
okrem fyzických a 
právnických osôb  
podnikajúcich v 
poľnohospodárskej 
prvovýrobe 

poskytnutie štátnej pomoci - ak projekt, ktorého 
predmet podpory bude (technologicky) 
zapojený do hospodárskej činnosti a teda 
vzniká hrozba narušenia hospodárskej súťaže 

Schéma na regionálnu pomoc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

 
 
 
Operačný cieľ 4.3  Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie 
 
Aktivity Prijímateľ Posúdenie vzťahu k ŠP Zaradenie pod schémy štátnej pomoci 
 
 

združenia miest a obcí, 
mikroregióny 

príspevkové organizácie 
zriadené obcami alebo 
VÚC 

obchodná spoločnosť v 
100% vlastníctve obce 
alebo VÚC  

poskytnutie štátnej pomoci - ak projekt, ktorého 
predmet podpory bude (technologicky) 
zapojený do hospodárskej činnosti a teda 
vzniká hrozba narušenia  hospodárskej súťaže 
alebo v prípade, že výroba elektrickej energie a 
tepla neslúži k vlastnej spotrebe a napr. je 
dodávaná do verejnej distribučnej siete, ide o 
podnikateľskú činnosť, kde hrozí narušenie 
hospodárskej súťaže, a jedná sa vždy o 
poskytnutie štátnej podpory. Platí aj v prípade, 
že výsledkom úpravy je produkt určený na 
ďalší predaj. 

Schéma na regionálnu pomoc 

• projekty zamerané na výstavbu 
zariadení na úpravu nebezpečných 
odpadov za účelom  zníženia ich 
nebezpečných vlastností (autoklávy, 
mikrovlnné zariadenia, nízko-
termické technológie a iné) 

 
• projekty zamerané na výstavbu 

nových zariadení a rekonštrukciu 
existujúcich zariadení na 
zhodnocovanie a zneškodňovanie 
nebezpečných odpadov, vrátane 
odpadov zo zdravotníckej 
starostlivosti (napríklad: 
mechanické, biologické, termické, 
plazmové, gazifikačné technológie 
vrátane ich kombinácie a iné) 

 
• projekty zamerané na zavádzanie a 

intenzifikáciu separovaného zberu 
odpadov zo zdravotníckej 
starostlivosti 

Iné fyzické alebo 
právnické osoby 
oprávnené na podnikanie 

poskytnutie štátnej pomoci - ak projekt, ktorého 
predmet podpory bude (technologicky) 
zapojený do hospodárskej činnosti a teda 
vzniká hrozba narušenia hospodárskej súťaže 

Schéma na regionálnu pomoc 
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Operačný cieľ 4.4  Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania 
 
Aktivity Prijímateľ Posúdenie vzťahu k ŠP Zaradenie pod schémy štátnej pomoci 
 
 

• projekty zamerané na vypracovanie 
rizikových analýz, štúdií 
uskutočniteľnosti sanácie, programy 
sanácie a audity environmentálnych 
záťaží, 

 
• projekty zamerané na podrobný 

a doplnkový prieskum 
najrizikovejších environmentálnych 
záťaží v súlade s určenými 
prioritami 

 
• projekty zamerané na vybudovanie 

monitorovacích systémov pre 
najrizikovejšie environmentálne 
záťaže v súlade s určenými 
prioritami 

 
• projekty zamerané na sanáciu 

najrizikovejších environmentálnych 
záťaží v súlade s určenými 
prioritami 

 

fyzické a právnické osoby 
oprávnené na 
podnikanie, ktoré 
prevezmú zodpovednosť 
za environmentálne 
záťaže, na ktoré sa žiada 
nenávratný príspevok 

V prípade poskytnutia pomoci uvedenému 
žiadateľovi sa jedná o poskytnutie štátnej 
pomoci  

Schéma štátnej pomoci bude vypracovaná na 
základe usmernení EK k pomoci pre životné 
prostredie, prípadne iný typ štátnej pomoci. 
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Časť B  
SCHÉMA ŠTÁTNEJ POMOCI SA NA PROJEKT/PRIJÍMATEĽA NEVZŤAHUJE AK PLATIA NASLEDOVNÉ PODMIENKY: 
 
Prioritná os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy 
 
Operačný cieľ 3.1  Ochrana ovzdušia 
 
Aktivity Prijímateľ Posúdenie vzťahu k ŠP 
 

ústredné orgány štátnej správy, obce a VÚC a 
nimi zriadené rozpočtové  organizácie nejedná sa o poskytnutie štátnej pomoci 

príspevkové organizácie zriadené ústrednými 
orgánmi štátnej správy 
príspevkové organizácie zriadené subjektami 
územnej samosprávy 

obchodná spoločnosť v 100% vlastníctve obce 
alebo VÚC 

• Projekty zamerané na znižovanie emisií 
znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov 
znečisťovania ovzdušia, ktorými sa dosiahnu 
nižšie hodnoty emisií než sú požadované 
platnými právnymi predpismi (vrátane 
príslušných systémov monitorovania) alebo 
sa dosiahnu sprísnené požiadavky podľa 
nových predpisov a strategických 
dokumentov EÚ 

združenia miest a obcí, mikroregióny 

nejedná sa o poskytnutie štátnej pomoci - ak ide o projekt, 
ktorého predmet podpory nebude (technologicky) zapojený do 
hospodárskej činnosti ovplyvňujúcej hospodársku súťaž, alebo 

prijímateľ vykonáva danú činnosť len pre zabezpečenie 
vlastných verejných potrieb4 

                                                 
4 Zabezpečenie vlastných verejných potreby je  napr. ak obec zabezpečuje teplo pre vlastný obecný úrad, alebo ZŠ, MŠ (ak je obec ich zriaďovateľom) a cena takto vyrábaného tepla nie 
je regulovaná URSO (podľa zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach). V prípade, že obec prostredníctvom svojej  obchodnej spoločnosti vyrába teplo aj pre tretie 
subjekty a cena takto dodávaného tepla je stanovená ÚRSO (podľa zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach), tak sa nejedná o zabezpečenie vlastných verejných 
potrieb.  
Zabezpečenie vlastných verejných potrieb je aj napr. ak obec prostredníctvom svojej obchodnej spoločnosti v 100% vlastníctve zabezpečuje verejnoprospešné služby len pre účely svojej 
obce podľa § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom a podobne 
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cirkvi a náboženské spoločnosti registrované 
podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode viery a 
postavení cirkví a náboženských spoločností v 
znení neskorších predpisov (ako zriaďovatelia 
špecializovaných subjektov) 

nejedná sa o poskytnutie štátnej pomoci 

 
 
Aktivity Prijímateľ Posúdenie vzťahu k ŠP 
 
 

• Zavádzanie progresívnych technológií 
a technických opatrení na znižovanie emisií 
prchavých organických látok (VOC) zo 
zariadení  body 3-5 

Ministerstvo vnútra SR  (vrátane Policajného 
zboru a zložiek zodpovedných za zabezpečenie 
civilnej ochrany), Ministerstvo obrany SR 
(vrátane Ozbrojených síl SR) 

nejedná sa o poskytnutie štátnej pomoci 
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Aktivity Prijímateľ Posúdenie vzťahu k ŠP 
 

obce a VÚC a nimi zriadené rozpočtové  
organizácie nejedná sa o poskytnutie štátnej pomoci 

príspevkové organizácie zriadené subjektami 
územnej samosprávy. V prípade medzimestskej 
dopravy ide vždy o štátnu pomoc. 
obchodná spoločnosť v 100% vlastníctve obce 
alebo VÚC. V prípade medzimestskej dopravy 
ide vždy o štátnu pomoc. 

• plynofikácia autobusov (ich náhradou alebo 
úpravou) verejnej mestskej aj medzimestskej 
dopravy s budovaním CNG čerpacích staníc 
v prípade potreby 

 
• náhrada autobusovej verejnej dopravy 

trolejbusovou dopravou vrátane duobusov 
iné fyzické alebo právnické osoby oprávnené na 
podnikanie vo verejnej mestskej a 
medzimestskej osobnej doprave(okrem lesných 
a poľnohosp. podnikov) V prípade 
medzimestskej dopravy ide vždy o štátnu 
pomoc. 

nejedná sa o poskytnutie štátnej pomoci - ak projekt, ktorého 
predmet podpory nebude (technologicky) zapojený do 

hospodárskej činnosti ovplyvňujúcej hospodársku súťaž alebo 
prijímateľ vykonáva danú činnosť len pre zabezpečenie 

verejných potrieb , tzn. prijímateľ vykonáva túto činnosť na 
základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme podľa § 15 
zákona č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave, ktorá je platná 
v období podania projektu a 5 rokov od ukončenia projektu 

 
obce a VÚC a nimi zriadené rozpočtové  
organizácie nejedná sa o poskytnutie štátnej pomoci 
príspevkové organizácie zriadené subjektami 
územnej samosprávy 

obchodná spoločnosť v 100% vlastníctve obce 
alebo  VÚC 

• náhrada autobusovej dopravy električkovou 
dopravou 

iné fyzické alebo právnické osoby oprávnené na 
podnikanie vo verejnej mestskej osobnej 
doprave(okrem lesných a poľnohosp. podnikov)  

nejedná sa o poskytnutie štátnej pomoci - ak projekt, ktorého 
predmet podpory nebude (technologicky) zapojený do 

hospodárskej činnosti ovplyvňujúcej hospodársku súťaž alebo 
prijímateľ vykonáva danú činnosť len pre zabezpečenie 

verejných potrieb, tzn. prijímateľ vykonáva túto činnosť na 
základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme podľa § 15 
zákona č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave, ktorá je platná 
v období podania projektu a 5 rokov od ukončenia projektu 
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Aktivity Prijímateľ Posúdenie vzťahu k ŠP 
  

Ministerstvo životného prostredia SR 

Slovenská agentúra životného prostredia 

Slovenský hydrometeorologický ústav 

Slovenská správa ciest 

príspevkové organizácie alebo rozpočtové 
organizácie zriadené subjektami územnej 
samosprávy, obce alebo VÚC 

obchodná spoločnosť v 100% vlastníctve obce 
alebo VÚC  

združenia miest a obcí, mikroregióny 

cirkvi a náboženské spoločnosti registrované 
podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode viery a 
postavení cirkví a náboženských spoločností v 
znení neskorších predpisov (ako zriaďovatelia 
špecializovaných subjektov) 

iné fyzické alebo právnické osoby oprávnené na 
podnikanie, okrem (lesných a poľnohosp. 
podnikov) 

• Projekty zamerané na znižovanie 
znečisťovania ovzdušia emisiami 
z plošných, fugitívnych a líniových zdrojov 
znečisťovania a iné efektívne opatrenia na 
riešenie dobrej kvality ovzdušia v okolí 
zdrojov znečisťovania a v územiach 
vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia 
vychádzajúce  najmä z programov na 
zlepšenie kvality ovzdušia, prípadne 
z akčných plánov na zabezpečenie kvality 
ovzdušia, vypracovaných KÚŽP 

prevádzkovatelia/správcovia pozemných 
komunikácií (Národná diaľničná spoločnosť a.s.) 

nejedná sa o poskytnutie štátnej pomoci 
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Aktivity Prijímateľ Posúdenie vzťahu k ŠP 
 

Slovenská agentúra životného prostredia 

• Projekty zamerané na kontrolu správnosti 
výsledkov meraní, akreditáciu a na systémy 
riadenia kvality kontinuálneho 
a diskontinuálneho merania emisií zo 
stacionárnych zdrojov znečisťovania 
ovzdušia, vykonávaných poverenou 
organizáciou a orgánmi štátnej správy  

Slovenská inšpekcia životného prostredia 

• Projekty na systémové a technické riešenie 
monitorovania kvality ovzdušia podľa 
požiadaviek smerníc EÚ vrátane riešenia 
akreditácie systémov kvality (smernice č. 
96/62/ES, č. 99/30/ES, č. 2000/69/ES, č. 
2002/3/ES, č. 2004/107 a návrh novej 
smernice o kvalite ovzdušia a čistejšom 
ovzduší v Európe 2005/0183) 

Slovenská agentúra životného prostredia 

Ministerstvo životného prostredia SR 
• Projekty na zabezpečenie kvalifikovaného 

hodnotenia kvality ovzdušia na území SR Slovenská agentúra životného prostredia 

Ministerstvo životného prostredia SR • Návrhy systémového riešenia znižovania 
národných emisných stropov určených 
smernicou č. 2000/81 Slovenská agentúra životného prostredia 

• Projekty na skvalitnenie Národného 
Emisného Informačného Systému (NEIS), na 
riešenie zberu, spracovania a distribúcie dát 
a informačných správ o prevádzke zdrojov 
znečisťovania podľa požiadaviek smerníc 
EÚ a  pokynov EK 

Slovenská agentúra životného prostredia 

nejedná sa o poskytnutie štátnej pomoci 
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Operačný cieľ 3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov klimatických zmien vrátane podpory obnoviteľných zdrojov 
energie 
 
Aktivity Prijímateľ Posúdenie vzťahu k ŠP 
 

cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa 
zákona č. 308/1991 Zb. o slobode viery a postavení 
cirkví a náboženských spoločností v znení 
neskorších predpisov (ako zriaďovatelia 
špecializovaných subjektov) 

obce a VÚC a nimi zriadené rozpočtové  
organizácie 

nejedná sa o poskytnutie štátnej pomoci 

príspevkové organizácie  zriadené subjektami 
územnej samosprávy 
združenia miest a obcí, mikroregióny 

• Projekty zmeny palivovej základne 
v prospech menej uhlíkatých palív a 
obnoviteľných zdrojov energie (biomasa, 
bioplyn, slnečná energia, geotermálna 
energia), s výnimkou projektov zámeny 
paliva zo zemného plynu na biomasu, 
zacielené na zníženie emisií skleníkových 
plynov spolu so znižovaním emisií 
základných znečisťujúcich látok v oblasti 
výroby tepla vo verejných objektoch v obci, 
vo viacerých obciach alebo na úrovni 
mikroregiónu 

obchodná spoločnosť v 100% vlastníctve obce 
alebo VÚC 

nejedná sa o poskytnutie štátnej pomoci - ak projekt, ktorého 
predmet podpory nebude (technologicky) zapojený do 

hospodárskej činnosti ovplyvňujúcej hospodársku súťaž 
alebo prijímateľ danú činnosť vykonáva len pre zabezpečenie 

vlastných verejných potrieb4 

ústredné orgány štátnej správy, obce a VÚC a nimi 
zriadené rozpočtové  organizácie 

cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa 
zákona č. 308/1991 Zb. o slobode viery a postavení 
cirkví a náboženských spoločností v znení 
neskorších predpisov (ako zriaďovatelia 
špecializovaných subjektov) 

nejedná sa o poskytnutie štátnej pomoci 

príspevkové organizácie zriadené subjektami 
územnej samosprávy 
príspevkové organizácie zriadené ústrednými 
orgánmi štátnej správy 

obchodná spoločnosť v 100% vlastníctve obce 
alebo VÚC 

• Projekty zmeny palivovej základne 
v prospech menej uhlíkatých palív a 
obnoviteľných zdrojov energie na zdroji 
tepla prípadne aj v kombinácii 
s kogeneráciou, s výnimkou projektov 
zámeny paliva zo zemného plynu na 
biomasu 

združenia miest a obcí, mikroregióny 

nejedná sa o poskytnutie štátnej pomoci - ak projekt, ktorého 
predmet podpory nebude (technologicky) zapojený do 

hospodárskej činnosti ovplyvňujúcej hospodársku súťaž 
alebo prijímateľ vykonáva danú činnosť len pre zabezpečenie 

vlastných verejných potrieb4 
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Aktivity Prijímateľ Posúdenie vzťahu k ŠP 
 

  
obchodná spoločnosť v 100% vlastníctve obce 
alebo VÚC 
združenia miest a obcí, mikroregióny 
obce a VÚC a nimi zriadené rozpočtové  
organizácie 

• Výstavba alebo modernizácia  primárnych a 
diaľkových rozvodov pre systémy 
centrálneho zásobovania teplom cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa 

zákona č. 308/1991 Zb. o slobode viery a postavení 
cirkví a náboženských spoločností v znení 
neskorších predpisov (ako zriaďovatelia 
špecializovaných subjektov) 

nejedná sa o poskytnutie štátnej pomoci - ak projekt, ktorého 
predmet podpory nebude (technologicky) zapojený do 

hospodárskej činnosti ovplyvňujúcej hospodársku súťaž 
alebo prijímateľ vykonáva danú činnosť len pre zabezpečenie 

vlastných verejných potrieb4 

 

ústredné orgány štátnej správy, obce a VÚC a nimi 
zriadené rozpočtové  organizácie 

cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa 
zákona č. 308/1991 Zb. o slobode viery a postavení 
cirkví a náboženských spoločností v znení 
neskorších predpisov (ako zriaďovatelia 
špecializovaných subjektov) 

nejedná sa o poskytnutie štátnej pomoci 

príspevkové organizácie zriadené subjektami 
územnej samosprávy 

príspevkové organizácie zriadené ústrednými 
orgánmi štátnej správy 

obchodná spoločnosť v 100% vlastníctve obce 
alebo VÚC 

• Projekty na inštaláciu tepelných čerpadiel 
za účelom náhrady produkcie tepla a teplej 
vody z neobnoviteľných zdrojov energie aj 
v kombinácii so zmenou palivovej základne 
v prospech obnoviteľných zdrojov energie 
(biomasa, slnečná energia, geotermálna 
energia) alebo bez nej 

združenia miest a obcí, mikroregióny 

nejedná sa o poskytnutie štátnej pomoci - ak projekt, ktorého 
predmet podpory nebude (technologicky) zapojený do 

hospodárskej činnosti ovplyvňujúcej hospodársku súťaž 
alebo prijímateľ vykonáva danú činnosť len pre zabezpečenie 

vlastných verejných potrieb4 
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Aktivity Prijímateľ Posúdenie vzťahu k ŠP 
 

Ministerstvo životného prostredia SR 

Slovenská agentúra životného prostredia 

Slovenský hydrometeorologický ústav 

obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo  
príspevkové organizácie vyššie územné celky 
alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové 
organizácie 

združenia miest a obcí, mikroregióny 

mimovládne neziskové   organizácie so zameraním 
na ochranu životného prostredia 
(s výnimkou neinvestičných fondov a združení 
právnických osôb) 

• Analytické štúdie dopadov nepriaznivých 
dôsledkov zmeny klímy na zložky životného 
prostredia vrátane hodnotenia sociálno-
ekonomických dôsledkov a návrhu opatrení 

• Projekty na skvalitňovanie monitorovania, 
inventarizácie a projekcií emisií 
skleníkových plynov na prípravu 
dlhodobých prognóz pre rozhodovací 
proces  

• Príprava programov vzdelávania 
a zvyšovania verejného povedomia 
v oblasti zmeny klímy (prezentácia 
problematiky v príčinno-následných 
vzťahoch) 

• Projekty na podporu horizontálnej 
spolupráce v oblasti zmeny klímy 
a propagácie výsledkov 

• Špecifické projekty a informačné kampane 
o dôsledkoch zmeny klímy zamerané 
priamo na majiteľov a užívateľov pôdy, 
lesov, technický a riadiaci personál 
pôsobiaci v energetických odvetviach, 
doprave a pri nakladaní s odpadmi 
(prezentácia problematiky v príčinno-
následných vzťahoch) 

• Projekty na propagáciu a podporu projektov 
zmeny palivovej základne zdrojov 
z neobnoviteľných na obnoviteľné resp. 
alternatívne zdroje energie na výrobu tepla 
a teplej vody na úrovni mikroregiónu (PR 
kampane, konzultačné centrá) 

 

Iné fyzické alebo právnické osoby 5 oprávnené na 
podnikanie 

 
nejedná sa o poskytnutie štátnej pomoci 

                                                 
5 Oprávnenými žiadateľmi nebudú (vzhľadom na deliacu líniu s Programom rozvoja vidieka): 
- poľnohospodárske podniky,  
- lesné podniky  
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Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo 
 
Operačný cieľ 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu 
 
Aktivity Prijímateľ Posúdenie vzťahu k ŠP 
 

príspevkové organizácie zriadené subjektmi 
územnej samosprávy 

združenia miest a obcí, mikroregióny 

obchodná spoločnosť v 100% vlastníctve obce 
alebo iného verejnoprávneho subjektu 

nejedná sa o poskytnutie štátnej pomoci - ak projekt, ktorého 
predmet podpory nebude (technologicky) zapojený do 

hospodárskej činnosti ovplyvňujúcej hospodársku súťaž a 
zároveň,  prijímateľ danú činnosť vykonáva len pre 

zabezpečenie vlastných verejných potrieb4 

obce a VÚC a nimi zriadené  rozpočtové 
organizácie nejedná sa o poskytnutie štátnej pomoci 

• projekty zamerané na budovanie zberných 
miest a dvorov (priestor, kde môžu občania 
odovzdávať oddelené zložky komunálnych 
odpadov v rámci separovaného zberu podľa § 
39 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch) 

 
• budovanie regionálnych zberných miest a 

dvorov na zložky komunálneho odpadu 
v rámci separovaného zberu, 

 
• projekty zamerané na zavedenie 

separovaného zberu pre zložky komunálnych 
odpadov, pre ktoré sú obce povinné zaviesť 
separovaný zber od 1.1.2010 podľa § 39 ods. 
14 zákona o odpadoch (papier, plasty, kovy, 
sklo, biologicky rozložiteľný odpad) 

 
• projekty zamerané na zavedenie 

komplexného systému separovaného zberu 
biologicky rozložiteľných komunálnych 
odpadov 

 
 

• projekty regionálneho charakteru na 
zavedenie separovaného zberu jedlých olejov 
a tukov 

 
• projekty zamerané na zavedenie 

separovaného zberu nebezpečných zložiek 
komunálnych odpadov 

Právnické osoby oprávnené na podnikanie  
nejedná sa o poskytnutie štátnej pomoci - ak projekt, ktorého 

predmet podpory nebude (technologicky) zapojený do 
hospodárskej činnosti ovplyvňujúcej hospodársku súťaž 

 
 
 
 
 



 24 

Aktivity Prijímateľ Posúdenie vzťahu k ŠP 
 

príspevkové organizácie zriadené subjektmi 
územnej samosprávy 

združenia miest a obcí, mikroregióny 

obchodná spoločnosť v 100% vlastníctve obce 
alebo iného verejnoprávneho subjektu 

nejedná sa o poskytnutie štátnej pomoci - ak projekt, ktorého 
predmet podpory nebude (technologicky) zapojený do 

hospodárskej činnosti ovplyvňujúcej hospodársku súťaž a 
zároveň prijímateľ vykonáva danú činnosť len pre 

zabezpečenie vlastných verejných potrieb2 

obce a VÚC a nimi zriadené  rozpočtové 
organizácie nejedná sa o poskytnutie štátnej pomoci 

• projekty zamerané na rozšírenie existujúceho 
separovaného zberu komunálnych odpadov 
(rozšírenie počtu separovaných zložiek 
komunálnych odpadov, zväčšenie plošného 
záberu separovaného zberu komunálnych 
odpadov) – prioritne budú podporované 
projekty zamerané na separovaný zber 
zložiek komunálnych odpadov uvedených v § 
39 ods. 14 zákona o odpadoch) 

 
• projekty zamerané na zvýšenie kvalitatívnej 

úrovne separovaného zberu komunálnych 
odpadov 

 
• aktivity zamerané na zvyšovanie osvety 

a propagácie v oblasti separovaného zberu 
komunálnych odpadov ako súčasť 
investičných aktivít v projekte 

 
• projekty zamerané na zakúpenie zariadení na 

úpravu zložiek komunálnych odpadov 
(triediace linky, dotrieďovacie zariadenia, lisy, 
drviče), 

 
• projekty zamerané na dotrieďovanie zložiek 

komunálneho odpadu a zmesového 
komunálneho odpadu 

 
• projekty regionálnych integrovaných zariadení 

na separáciu a dotrieďovanie zložiek 
komunálnych odpadov. 

Právnické osoby oprávnené na podnikanie  

nejedná sa o poskytnutie štátnej pomoci - ak projekt, ktorého 
predmet podpory nebude (technologicky) zapojený do 

hospodárskej činnosti ovplyvňujúcej hospodársku súťaž a 
zároveň prijímateľ vykonáva svoju činnosť len pre subjekty vo 

verejnom vlastníctve na základe VO 

 
• Koncepcia separovaného zberu komunálneho 

odpadu SR Ministerstvo životného prostredia SR nejedná sa o poskytnutie štátnej pomoci 
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Operačný cieľ 4.2  Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov 
 
Aktivity Prijímateľ Posúdenie vzťahu k ŠP 
 

príspevkové organizácie zriadené subjektami 
územnej samosprávy 

združenia miest a obcí, mikroregióny 

obchodná spoločnosť v 100% vlastníctve obce 
alebo VÚC 

nejedná sa o poskytnutie štátnej pomoci - ak projekt, ktorého 
predmet podpory nebude (technologicky) zapojený do 

hospodárskej činnosti ovplyvňujúcej hospodársku súťaž a 
zároveň prijímateľ vykonáva danú činnosť len pre 

zabezpečenie vlastných verejných potrieb4 

obce a VÚC a nimi zriadené  rozpočtové 
organizácie nejedná sa o poskytnutie štátnej pomoci 

• Úprava vyseparovaných zložiek odpadov 
pred ich zhodnotením alebo environmentálne 
vhodným zneškodnením 

 
• projekty zamerané na zhodnocovanie 

stavebných odpadov – prioritne budú 
podporované projekty zamerané na 
zhodnocovanie drobných stavebných 
odpadov (§ 6 ods. 1 zákona o odpadoch) 

 
 

• projekty zamerané na výstavbu zariadení na 
zhodnocovanie biologicky rozložiteľných 
odpadov – prioritne budú podporované 
projekty zamerané na zhodnocovanie 
odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov a 
kuchynského a reštauračného odpadu 

 
• projekty zamerané na výstavbu regionálnych 

zariadení na mechanicko-biologickú 
a termickú úpravu odpadov 

 
• aktivity zamerané na zvyšovanie osvety 

a propagácie v oblasti zhodnocovania 
odpadov (BRKO) ako súčasť investičných 
aktivít v projekte 

 
iné fyzické alebo právnické osoby oprávnené na 
podnikanie, okrem FO a PO podnikajúcich v 
poľnohosp. prvovýrobe 

nejedná sa o poskytnutie štátnej pomoci - ak projekt, ktorého 
predmet podpory nebude (technologicky) zapojený do 

hospodárskej činnosti ovplyvňujúcej hospodársku súťaž 

 
• realizačný plán nakladania s biologicky 

rozložiteľnými odpadmi Ministerstvo životného prostredia SR nejedná sa o poskytnutie štátnej pomoci 
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príspevkové organizácie zriadené subjektami 
územnej samosprávy 

združenia miest a obcí, mikroregióny 

obchodná spoločnosť v 100% vlastníctve obce 
alebo VÚC  

nejedná sa o poskytnutie štátnej pomoci - ak projekt, ktorého 
predmet podpory nebude (technologicky) zapojený do 

hospodárskej činnosti ovplyvňujúcej hospodársku súťaž a 
zároveň,  prijímateľ vykonáva túto činnosť len pre 

zabezpečenie vlastných verejných potrieb4 

obce a VÚC a nimi zriadené  rozpočtové 
organizácie nejedná sa o poskytnutie štátnej pomoci 

 
• projekty zamerané na výstavbu zariadení na 

energetické zhodnocovanie odpadov, 
 

• projekty zamerané na výstavbu zariadení na 
energetické zhodnocovanie biologicky 
rozložiteľných odpadov – bioplynové 
a biofermentačné stanice 

iné fyzické alebo právnické osoby oprávnené na 
podnikanie, okrem FO a PO podnikajúcich v 
poľnohosp. prvovýrobe 

nejedná sa o poskytnutie štátnej pomoci - ak projekt, ktorého 
predmet podpory nebude (technologicky) zapojený do 

hospodárskej činnosti ovplyvňujúcu hospodársku 

 
Operačný cieľ 4.3  Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie 
 
Aktivity Prijímateľ Posúdenie vzťahu k ŠP 
 

príspevkové organizácie zriadené subjektami 
územnej samosprávy 

združenia miest a obcí, mikroregióny 

obchodná spoločnosť v 100% vlastníctve obce 
alebo VÚC  

nejedná sa o poskytnutie štátnej pomoci - ak projekt, ktorého 
predmet podpory nebude (technologicky) zapojený do 

hospodárskej činnosti ovplyvňujúcej hospodársku súťaž a 
zároveň,  prijímateľ vykonáva túto činnosť len pre 

zabezpečenie vlastných verejných potrieb4 

obce a VÚC a nimi zriadené  rozpočtové 
organizácie nejedná sa o poskytnutie štátnej pomoci 

• projekty zamerané na výstavbu zariadení na 
úpravu nebezpečných odpadov za účelom  
zníženia ich nebezpečných vlastností 
(autoklávy, mikrovlnné zariadenia, nízko-
termické technológie a iné 

 
• projekty zamerané na výstavbu nových 

zariadení a rekonštrukciu existujúcich 
zariadení na zhodnocovanie 
a zneškodňovanie nebezpečných odpadov, 
vrátane odpadov zo zdravotníckej 
starostlivosti (napríklad: mechanické, 
biologické, termické, plazmové, gazifikačné 
technológie vrátane ich kombinácie a iné), 

 
• projekty zamerané na zavádzanie a 

intenzifikáciu separovaného zberu odpadov 
zo zdravotníckej starostlivosti 

iné fyzické alebo právnické osoby oprávnené na 
podnikanie 

nejedná sa o poskytnutie štátnej pomoci - ak projekt, ktorého 
predmet podpory nebude (technologicky) zapojený do 

hospodárskej činnosti ovplyvňujúcej hospodársku súťaž 
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Aktivity Prijímateľ Posúdenie vzťahu k ŠP 
 

• realizačný plán nakladania s nebezpečným 
odpadom Ministerstvo životného prostredia SR nejedná sa o poskytnutie štátnej pomoci 

 
• realizačný plán nakladania s odpadom zo 

zdravotníckej starostlivosti Ministerstvo životného prostredia SR nejedná sa o poskytnutie štátnej pomoci 
 

Ministerstvo životného prostredia SR 
nejedná sa o poskytnutie štátnej pomoci 

obchodná spoločnosť v 100% vlastníctve obce 
alebo VÚC  

• projekt zameraný na stratégiu, zber, 
dekontamináciu a zneškodnenie PCB 
odpadov – neinvestičná aktivita 

 
• projekt zameraný  na inventarizáciu, zber 

a zneškodnenie prestárlych pesticídov – 
neinvestičná aktivita 

 
• projekt komplexného riešenia zberu 

a zneškodnenia prestárlych pesticídov – 
neinvestičný projekt 

 
• projekt komplexného riešenia zberu 

a zneškodnenia polychlórovaných bifenylov 
a terfenylov (PCB/PCT) – neinvestičný projekt

iné fyzické alebo právnické osoby oprávnené na 
podnikanie 

nejedná sa o poskytnutie štátnej pomoci len v prípade 
neinvestičnej aktivity, projektu 

 
Operačný cieľ 4.4  Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania 
 
Aktivity Prijímateľ Posúdenie vzťahu k ŠP 
 

MŽP SR a ním zriadené  rozpočtové alebo 
príspevkové organizácie 
 
Ostatné ministerstvá zodpovedné za 
environmentálne záťaže a nimi zriadené 
rozpočtové alebo príspevkové organizácie 
obce zodpovedné za environmentálne záťaže 
alebo nimi zriadené rozpočtové alebo 
príspevkové organizácie 

• projekty zamerané na vypracovanie rizikových 
analýz, štúdií uskutočniteľnosti sanácie, 
programy sanácie a audity environmentálnych 
záťaží, 

 
• projekty zamerané na prieskum prioritných 

pravdepodobných environmentálnych záťaží  
 
• projekty zamerané na podrobný a doplnkový 

prieskum najrizikovejších environmentálnych 
záťaží v súlade s určenými prioritami 

 
• regionálne štúdie hodnotenia dopadov 

vyššie územné celky, ktoré prevezmú 
zodpovednosť za environmentálne záťaže alebo 
nimi zriadené rozpočtové alebo  príspevkové 
organizácie 

nejedná sa o poskytnutie štátnej pomoci 
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environmentálnych záťaží na životné 
prostredie, 

 
• projekty zamerané na vybudovanie 

monitorovacích systémov pre najrizikovejšie 
environmentálne záťaže v súlade s určenými 
prioritami 

 
• projekty zamerané na sanáciu najrizikovejších 

environmentálnych záťaží v súlade 
s určenými prioritami 

 
• zavedenie Informačného systému 

environmentálnych záťaží ako súčasti 
informačného systému verejnej správy 

 
• vypracovanie Atlasu sanačných metód ako 

súčasti informačného systému 
environmentálnych záťaží 

 
• projekty zamerané na prácu s verejnosťou, 

osvetu a propagáciu aktivít týkajúcich sa 
sanácie environmentálnych záťaží 

združenia miest a obcí, mikroregióny, ktoré 
prevezmú zodpovednosť za environmentálne 
záťaže, na ktoré sa žiada nenávratný príspevok 

 



 
Operačný cieľ 4.5  Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov 
 
Aktivity Prijímateľ Posúdenie vzťahu k ŠP 
 

obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo 
príspevkové organizácie 

• uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov 
prevádzkovaných podľa osobitných 
podmienok v zmysle zákona č. 238/1991 Zb., 
ktoré ukončili prevádzku najneskôr 
k 31.7.2000 

 
• uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov 

povolených a prevádzkovaných podľa zákona 
č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, ktorých 
vlastníkom a prevádzkovateľom je mesto, 
obec alebo spoločnosť v ich 100% vlastníctve 

 
• uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov, 

ktoré nemali povolenie na prevádzkovanie 
skládky odpadov od príslušného orgánu 
štátnej správy odpadového hospodárstva, ale 
boli povolené v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. 
(stavebný zákon) a celkové množstvo 
uloženého odpadu je minimálne 100 000 m3 

Právnické osoby so 100% vlastníckym podielom 
obce 

nejedná sa o poskytnutie štátnej pomoci 

 
 
 


