
INFORMAČNÝ MATERIÁL K VÝZVE NA ZLEPŠENIE ZÁSOBOVANIA PITNOU VODOU, 
ČISTENIE ODPADOVÝCH VôD, KANALIZÁCIA

Kód výzvy IROP-PO4-SC421-2017-19

Názov výzvy Zlepšenie zásobovania pitnou vodou, 
čistenie odpadových vôd, kanalizácia

Druh výzvy: Výzva (Dopytovo – orientovaná)

Dátum vyhlásenia 26. 06. 2017

Termín uzávierky 1. hodnotiaceho kola 26. 09. 2017

Termín uzávierky 2. hodnotiaceho kola 22. 12. 2017

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu za zdroj EÚ: 55 000 000.00€

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu:

Samosprávny kraj Alokácia na kraj
(zdroj EÚ)

Alokácia pre RIÚS
(zdroj EÚ)

Alokácia pre MFO2

(zdroj EÚ)
Trnavský 7 991 996 7 787 073 204 923
Nitriansky 7 232 575 6 268 232 964 343
Trenčiansky 13 500 807 13 500 807 0
Banskobystrický 9 643 434 9 643 434 0
Žilinský 3 150 650 3 150 650 0
Prešovský 8 778 225 7 671 641 1 106 584
Košický 4 702 313 3 758 534 943 779
Spolu 55 000 000 51 780 371 3 219 629



Financovanie projektu:

Kategória
regiónu

Žiadateľ Výška  príspevku  zo
zdrojov IROP

Spolufina
ncovanie
zo
zdrojov
prijímate
ľa
(%
z COV)

Zdroje EÚ
(EFRR) 
(% z COV)

Štátny
rozpočet
(% z COV)

Menej
rozvinutý
región

 obec
 združenie obcí 85 10 5

 vlastníci  verejných  vodovodov  a/alebo
verejných  kanalizácií  podľa  zákona
o verejných  vodovodoch  a verejných
kanalizáciách

 právnické osoby oprávnené na podnikanie
v oblasti verejných  vodovodov  a/alebo
verejných kanalizácií vymedzené v zákone
o verejných  vodovodoch  a verejných
kanalizáciách

85 5 10

Oprávnenosť žiadateľa:

P.č. Podmienka poskytnutia
príspevku Popis podmienky poskytnutia príspevku

1 Právna forma 

Oprávnení žiadatelia:

a) verejný sektor (obce, združenia obcí22),
b) vlastníci verejných vodovodov a/alebo verejných
kanalizácií podľa zákona o verejných vodovodoch a
verejných kanalizáciách23,
c) právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných 
vodovodov a/alebo verejných kanalizácií
vymedzené v zákone o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách24.
Žiadatelia uvedení pod písmenom b) a c) musia s ohľadom na
zabezpečenie výkonu verejných úloh (t.j. zásobovania pitnou vodou
a odvádzania komunálnych odpadových vôd, ktoré predstavujú
plnenie samosprávnych úloh) spĺňať podmienku, že sú v 100%
vlastníctve obcí.
Zároveň, osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa, ak je
odlišná od štatutárneho orgánu žiadateľa, musí byt riadne
splnomocnená na výkon predmetných úloh.

2 
Podmienka nebyť dlžníkom na 
daniach Žiadateľ nie je, resp. nesmie byť dlžníkom na daniach.



3 

Podmienka nebyť dlžníkom
poistného na zdravotnom
poistení

Žiadateľ nie je, resp. nesmie byť dlžníkom na zdravotnom poistení v 
žiadnej zdravotnej poisťovni poskytujúcej verejné zdravotné poistenie v 
SR.

4 

Podmienka, že žiadateľ nie je 
dlžníkom na sociálnom
poistení Žiadateľ nie je, resp. nesmie byť dlžníkom na sociálnom poistení.

5 

Podmienka, že voči
žiadateľovi nie je vedené
konkurzné konanie,
reštrukturalizačné konanie,
nie je v konkurze alebo v
reštrukturalizácii

Voči žiadateľovi nesmie byť vedené konkurzné konanie,
reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze ani v reštrukturalizácii
(Podmienka sa nevzťahuje na subjekty podľa § 2 zákona
o konkurze a reštrukturalizácii25).

6 

Podmienka zákazu vedenia
výkonu rozhodnutia voči
žiadateľovi26

Voči žiadateľovi nesmie byť vedený výkon rozhodnutia

7 
Podmienka, že žiadateľ nie je 
podnikom v ťažkostiach27 Žiadateľ nesmie byť podnikom v ťažkostiach28 .

8 

Podmienka, že voči
žiadateľovi sa nenárokuje
vrátenie pomoci na základe   
rozhodnutia EK, ktorým bola
pomoc označená za
neoprávnenú a nezlučiteľnú
so spoločným trhom

Voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe
rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola pomoc označená za 
neoprávnenú a nezlúčiteľnú so spoločným trhom

9 
Podmienka finančnej
spôsobilosti žiadateľa na
spolufinancovanie projektu

Žiadateľ musí byť finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu,
t.j. preukázateľne zabezpečí spolufinancovanie projektu vo výške
určenej vo výzve. Finančná spôsobilosť na spolufinancovanie
projektu znamená, že žiadateľ má zabezpečené finančné
prostriedky na spolufinancovanie výdavkov projektu. Výška
spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa sa stanovuje ako
rozdiel medzi celkovými oprávnenými výdavkami projektu a
žiadaným NFP.

10 

Podmienka, že žiadateľ má
schválený program rozvoja 
a príslušnú územnoplánovaciu
dokumentáciu v súlade
s ustanoveniami zákona o
podpore regionálneho rozvoja

Žiadateľ, ktorý je subjektom územnej samosprávy, má schválený
program rozvoja a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu
v súlade s ustanovením § 8 ods. 6 / § 8a ods. 4 zákona o podpore
regionálneho rozvoja29.

11 Podmienka, že žiadateľ ani
jeho štatutárny orgán, ani
žiadny člen štatutárneho
orgánu, ani prokurista/i, ani 
osoba splnomocnená
zastupovať žiadateľa v konaní o

Žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho
orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať
žiadateľa v konaní o ŽoNFP nemôžu byť právoplatne odsúdení za
niektorý z trestných činov:
a) trestný čin poškodzovania finančných záujmov ES (§261-§263
Trestného zákona),



ŽoNFP neboli právoplatne 
odsúdení za trestný čin 
korupcie, za trestný čin 
poškodzovania finančných 
záujmov Európskych 
Spoločenstiev, za trestný čin
legalizácie príjmu z trestnej
činnosti, za trestný čin
založenia, zosnovania a
podporovania zločineckej
skupiny, alebo za trestný čin 
machinácie pri verejnom 
obstarávaní a verejnej dražbe

b) niektorý z trestných činov korupcie (§328 - § 336 Trestného
zákona),
c) trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti (§ 233 - § 234
Trestného zákona),
d) trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej
skupiny (§296 Trestného zákona),
e) machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (§ 266
až § 268 Trestného zákona).

12 

Podmienka, že žiadateľ,
ktorým je právnická osoba,
nemá právoplatným
rozsudkom uložený trest
zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie, trest zákazu
prijímať pomoc a podporu 
poskytovanú z fondov
Európskej únie alebo trest
zákazu účasti vo verejnom
obstarávaní podľa osobitného
predpisu

Žiadateľovi, ktorým je právnická osoba, nemôže byť právoplatným 
rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest 
zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ alebo trest 
zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu.

Podmienka sa nevzťahuje na fyzické osoby a na právnické osoby v 
súlade s § 5 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti 
právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

13 

Podmienka, že žiadateľ
(partner) je zapísaný
v registri partnerov
verejného sektora 
podľa
osobitného predpisu31

Žiadateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa 
osobitného predpisu32.

V prípade potenciálu prekročenia jednorázovo poskytnutých
finančných prostriedkov prevyšujúcich sumu 100 000 eur33 alebo v úhrne
prevyšujúcich sumu 250 000 eur v kalendárnom roku, ak ide o 
opakujúce sa plnenie, vyplýva povinnosť iadateľovi zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

Podmienka oprávnenosti aktivít projektu:

V rámci špecifického cieľa 4.2.1 – Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a 
odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na
životné prostredie sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy
aktivít:

a) rekonštrukcia35 prívodov vody, vodovodných sietí, objektov a zariadení verejného vodovodu v obciach okrem
prípadov intenzifikácie a modernizácie úpravní povrchových vôd pre veľkokapacitné zdroje, ktoré sú 
predmetom podpory v rámci OP KŽP (Operačný program Kvalita životného prostredia),



b) rekonštrukcia36 stokovej siete, objektov a zariadení verejnej kanalizácie v obciach,

c) budovanie verejných vodovodov, okrem prípadov ich súbežnej výstavby s výstavbou verejnej kanalizácie v 
aglomeráciách nad 2 000 EO, podľa aktualizovaného Národného programu SR pre vykonávanie smernice 
Rady 91/271/EHS37,

d) budovanie verejných kanalizácií a budovanie a rekonštrukcia38 čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 
2 000 EO, a to v obciach od 1 000 do 2 000 obyvateľov39 s výnimkou obcí začlenených do aglomerácií do 2 
000 EO s vybudovanou stokovou sieťou min. na 80 % celej predmetnej aglomerácie alebo do aglomerácií do 
2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje 
podzemných vôd, kde nebol
identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný útvar ako rizikový,

e) rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov podzemných vôd pri súčasnom zabezpečení splnenia 
požiadaviek na ich kvalitatívnu a kvantitatívnu ochranu;

f) intenzifikácia existujúcich vodárenských zdrojov so zohľadnením kvantitatívneho stavu daného vodného 
útvaru pri súčasnom zabezpečení splnenia požiadaviek na jeho kvalitatívnu a kvantitatívnu ochranu;

g) budovanie nových vodárenských zdrojov podzemných vôd a to v limitovaných prípadoch, keď nie je 
technicky a/alebo ekonomicky efektívne zásobovať obyvateľov obce pitnou vodou z existujúcich 
vodárenských sústav v ich bilančnom dosahu.

Typ aktivity b. rekonštrukcia stokovej siete, objektov a zariadení verejnej kanalizácie v obciach je oprávnená v 
obciach s počtom obyvateľov vyšším ako 1 000 (stav k 31.12.201440).

Typ aktivity d. je oprávnený v aglomeráciách do 2 000 EO, a to v obciach od 1 000 do 2 000 obyvateľov a v obciach 
nad 2 000 obyvateľov41, ktoré nie sú súčasťou aglomerácií nad 2 000 EO podporených z OP KŽP. Výnimku 
predstavujú aktivity:

 na výstavbu ČOV, ak už je vybudovaná stoková sieť min. na 80 % celej predmetnej aglomerácie,
 na výstavbu stokovej siete a ČOV v chránených vodohospodárskych oblastiach, v ktorých sú veľkokapacitné 

zdroje podzemných vôd, kde nebol identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný útvar ako 
rizikový, ktoré sú predmetom podpory z OP KŽP.

V  prípade  realizácie  typu  aktivity  d.  „budovanie  verejných  kanalizácií a  budovanie  a  rekonštrukcia  čistiarní
odpadových vôd v  aglomeráciách do 2 000 EO,  a to v  obciach od 1 000 do 2 000 obyvateľov s  výnimkou obcí
začlenených do aglomerácií do 2 000 EO s vybudovanou stokovou sieťou min. na 80 % celej predmetnej aglomerácie
alebo  do  aglomerácií  do  2  000  EO,  ktoré  zasahujú  do  chránených  vodohospodárskych  oblastí,  v  ktorých  sú
veľkokapacitné zdroje podzemných vôd, kde nebol identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný útvar
ako rizikový“, je táto aktivita oprávnená v obciach uvedených v prílohe č. 11 výzvy. 

V prípade, že žiadateľom je združenie obcí42, môžu tieto združenia zahŕňať aj obce neuvedené v prílohe č. 11 výzvy. V 
takomto prípade budú investície oprávnené výlučne v obciach tvoriacich prílohu č. 11 výzvy.



Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít IROP, na realizáciu ktorých je 
vyhlásená táto výzva.

Medzi podporné aktivity projektu v rámci tejto výzvy patrí zabezpečenie informovanosti a komunikácie projektu 
(výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule, alebo plagátu) a mzdové výdavky prijímateľa na riadenie 
projektu

Podmienka, že žiadateľ neukončil fyzickú realizáciu všetkých oprávnených hlavných aktivít projektu pred predložením 
žiadosti o NFP:

Žiadateľ nesmie ukončiť fyzickú realizáciu všetkých oprávnených hlavných aktivít projektu pred predložením ŽoNFP RO/SO
pre IROP bez ohľadu na to, či žiadateľ uhradil všetky súvisiace platby.

Oprávnenosť miesta realizácie :

P.č. Podmienka poskytnutia

príspevku

Popis podmienky poskytnutia príspevku

18 Podmienka, že projekt je
realizovaný na oprávnenom
území

Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom  území.  Územná
oprávnenosť   realizácie   projektov   predkladaných   na  základe tejto
výzvy je definovaná v  súlade s podmienkami IROP  na  celé   územie
Slovenskej republiky okrem Bratislavského kraja.   

Kategória pre výber projektov:

P.č. Podmienka poskytnutia

príspevku

Popis podmienky poskytnutia príspevku

19 Podmienka splnenia

hodnotiacich kritérií

Predkladaná ŽoNFP   musí   spĺňať   kvalitatívnu   úroveň   definovanú
prostredníctvom  hodnotiacich kritérií. Kritériá pre výber projektov
schválené monitorovacím výborom pre  IROP  ako aj  ich  kategorizácia
do hodnotiacich oblastí tvoria prílohu č. 8 tejto výzvy.



Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu:

P.č. Podmienka poskytnutia

príspevku

Popis podmienky poskytnutia príspevku

16 Podmienka, že výdavky
projektu sú oprávnené

Vecná oprávnenosť výdavkov

Výdavky projektu musia byť preukázateľne  oprávnené na  financovanie z
IROP, to znamená, že sú v súlade s podmienkami oprávnenosti  výdavkov,
podrobne  definovanými  v Príručke  pre žiadateľa, príloha č. 2 Príručky pre
oprávnenosť výdavkov IROP.

Príloha   č.   5   výzvy   definuje   konkrétny   zoznam   oprávnených výdavkov
pre túto výzvu.

Celkové oprávnené  výdavky (benchmark – t.j. smerný ukazovateľ  mernej
investičnej náročnosti) sú stanovené nasledovne:

Predmet projektu Referenčná hodnota
benchmarku (bez DPH)

Gravitačná stoková sieť 425 EUR/m

Gravitačná stoková sieť + vodovod 480 EUR/m

Tlaková stoková sieť 250 EUR/m

Tlaková stoková sieť + vodovod 305 EUR/m

Vodovod 250 EUR/m

Výstavba ČOV benchmark nie je stanovený

Rozšírenie a zvýšenie kapacity ČOV benchmark nie je stanovený

Rekonštrukcia a intenzifikácia
existujúcich vodárenských zdrojov

benchmark nie je stanovený

Budovanie nových vodárenských

Zdrojov

benchmark nie je stanovený



17 Podmienka oprávnenosti
výdavkov pre projekty
generujúce príjem

Oprávnené  výdavky na projekty, ktoré vytvárajú príjem (či už počas
realizácie projektu v zmysle čl. 65 ods. 8 všeobecného nariadenia, alebo po
jeho ukončení v zmysle čl. 61 všeobecného nariadenia), je potrebné znížiť o
čisté príjmy, aby bola zabezpečená  primeraná  výška pomoci (t.j. aby
nedošlo k neadekvátnemu poskytovaniu finančných prostriedkov z IROP nad
rámec skutočnej potreby  projektu),  pričom sa berie do úvahy potenciál
projektu vytvárať čistý  príjem  v priebehu  konkrétneho referenčného
obdobia,  ktoré pokrýva  realizáciu  projektu, ako aj obdobie po jeho
ukončení. Uvedená primeraná výška pomoci predstavuje, tzv. „medzeru vo
financovaní“,  ktorá vzniká, ak čistý príjem za príslušné obdobie nedokáže v
plnej miere pokryť investičné výdavky projektu.

Vzhľadom na   uvedené   je   žiadateľ   povinný   znížiť   celkovú   výšku
oprávnených  výdavkov o čistý príjem vytvorený projektom.  Podrobnosti
zohľadňovania  čistých príjmov pri výpočte výšky  príspevku v prípade
projektov vytvárajúcich  príjem sú uvedené v  Metodike pre vypracovanie
finančnej analýzy projektov špecifického cieľa  4.2.1  IROP  zverejnenej  na
stránke  www.  m  p  s      r  .      s      k      ,          v    časti

„Metodické usmernenia RO pre IROP“ a v Príručke pre žiadateľa

IROP.

Zároveň    musia    byť    dodržané    podmienky    zaručujúce,    že

financovanie projektu patrí mimo rozsah pravidiel štátnej pomoci.

Spôsob financovania:

P.č. Podmienka poskytnutia

príspevku

Popis podmienky poskytnutia príspevku

20 Podmienka relevantného
spôsobu financovania

Spôsob financovania jednotlivých projektov, t. j. predfinancovanie  a
refundácia, alebo kombinácia  uvedených systémov, bude  stanovený v
zmluve o poskytnutí NFP v súlade s  platným Systémom  finančného
riadenia štrukturálnych  fondov, Kohézneho fondu a  Európskeho
námorného   a   rybárskeho   fondu   na   programové obdobie 2014 –
2020, ktorý je zverejnený na internetovej  stránke
www.  f      i      nan  c      e.go  v  .  sk      /D  e  f      a  u  l      t  .  a  s      p  x      ?CatID=934  8      .  

Forma poskytovaného príspevku: nenávratný finančný príspevok.

http://www.mpsr.sk/
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9348


Splnenie podmienok ustanovených v osobitných predpisoch:

P.č. Podmienka poskytnutia

príspevku

Popis podmienky poskytnutia príspevku

21 Podmienky týkajúce sa štátnej
pomoci a vyplývajúce zo  schém
štátnej pomoci/pomoci de minimis

Oprávnené  aktivity tak, ako sú stanovené touto výzvou nie sú
poskytovaním   štátnej   pomoci,   a  teda   vo   vzťahu   k   oprávneným
aktivitám  sa neuplatňujú pravidlá štátnej pomoci. Ak  žiadateľ/prijímateľ
uvedené   pravidlo   poruší   a   nezachová   striktne  charakter  svojho
projektu, ktorý svojimi aktivitami nepredstavuje  štátnu pomoc, nesie za
svoje konanie plnú právnu zodpovednosť  v  súvislosti s porušením
pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci.  Žiadateľ/prijímateľ  zároveň berie
na vedomie, že rovnaké právne následky nastanú  aj   v   prípade,   ak   v
rámci  jeho  projektu  dôjde k poskytnutiu, tzv. nepriamej štátnej pomoci
alebo k poskytnutiu inej  formy výhody, ktorá na základe Zmluvy o
fungovaní EÚ znamená porušenie pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci.
Žiadateľ/prijímateľ  si je zároveň vedomý,  že štátnou pomocou  sa v tejto
súvislosti  rozumie každá pomoc v akejkoľvek  forme, ktorú poskytovateľ
poskytuje  na  podnikanie  alebo  v  súvislosti  s  ním  priamo  alebo
nepriamo  z  prostriedkov  štátneho  rozpočtu,  zo  svojho  rozpočtu alebo
z vlastných  zdrojov  podniku, pričom  však nezáleží na právnej  forme
žiadateľa/prijímateľa a spôsobe jeho financovania.

22 Podmienka neporušenia  zákazu
nelegálnej práce a  nelegálneho
zamestnávania

Žiadateľ musí preukázať, že neporušil zákaz nelegálnej  práce a
nelegálneho  zamestnávania43 za obdobie 5 rokov predchádzajúcich
podaniu ŽoNFP.



Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku:

P.č. Podmienka poskytnutia

príspevku

Popis podmienky poskytnutia príspevku

23 Podmienka, že žiadateľ má
vysporiadané majetkovo-  právne
vzťahy a povolenia na  realizáciu
aktivít projektu

Nehnuteľnosti (pozemky a stavby) a hnuteľné veci, prostredníctvom ktorých
dochádza k realizácii projektu, musia byť vo výlučnom vlastníctve žiadateľa,
alebo žiadateľ musí mať k predmetným  nehnuteľnostiam a hnuteľným
veciam iné právo, na základe ktorého  je   oprávnený   užívať   všetky
nehnuteľnosti  a  hnuteľné  veci,  na ktorých má  byť  projekt realizovaný.
Túto podmienku poskytnutia  príspevku  musí žiadateľ spĺňať počas
realizácie  projektu a zároveň  počas obdobia udržateľnosti pro jektu, t. j.
minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu.

Na nehnuteľnom majetku/hnuteľnom majetku, ktorý má byť  zhodnotený z
prostriedkov  NFP alebo jeho časti, alebo na  nehnuteľnom
majetku/hnuteľnom majetku, ktorý má byť z prostriedkov NFP  alebo  jeho
časti  nadobudnutý (kúpna  zmluva,  zmluva o budúcej  kúpnej zmluve a
pod.) nesmie viaznuť záložné právo v čase pred predložením  ŽoNFP až do
uzavretia zmluvy o NFP.

Osobitné povolenie na realizáciu aktivít:

V prípade investícií, pri ktorých sa vyžaduje vydanie stavebného povolenia
alebo iného povolenia na realizáciu  stavby, je žiadateľ povinný predložiť v
súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom   plánovaní   a
stavebnom  poriadku  (stavebný  zákon) v znení  neskorších  predpisov  k
ŽoNFP   právoplatné   rozhodnutie  príslušného  stavebného  úradu, resp.
oznámenie stavebného  úradu,  že nemá námietky voči predloženému
stavebnému ohláseniu,  vrátane príslušnej projektovej dokumentácie (ak
relevantné).



24 Podmienka oprávnenosti z
hľadiska plnenia požiadaviek  v
oblasti posudzovania  vplyvov na
životné prostredie

Projekt,    ktorý   je    predmetom   ŽoNFP,    musí    byť    z    hľadiska
navrhovanej činnosti  v   súlade  s   požiadavkami v   oblasti posudzovania
vplyvu navrhovanej činnosti v súlade so zákonom č.
24/2006   Z. z.   o   posudzovaní   vplyvov   na   životné   prostredie a o
zmene   a doplnení   niektorých   zákonov   v znení   neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“).

V prípade, ak v rámci navrhovanej  činnosti došlo k zmene, zmena
navrhovanej  činnosti musí byť rovnako v súlade s požiadavkami v oblasti
posudzovania vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie v súlade so
zákonom o posudzovaní vplyvov.

Závery uvedené v záverečnom stanovisku z posudzovania vplyvov na životné
prostredie  (ak navrhovaná  činnosť alebo jej zmena podlieha   povinnému
hodnoteniu  alebo  z  rozhodnutia  zo zisťovacieho konania vyplynulo, že sa
navrhovaná činnosť alebo jej zmena  bude  ďalej  posudzovať  podľa  zákona
o   posudzovaní  vplyvov) musia byť zohľadnené  v povolení na realizáciu
projektu, resp. v zmene takéhoto povolenia (t.j. uvedené platí rovnako aj v
prípade zmien v povolení na realizáciu projektu).

25 Podmienka oprávnenosti z
hľadiska preukázania súladu s
požiadavkami v oblasti
dopadu plánov a projektov na
územia sústavy NATURA 2000

Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, a ktorý z hľadiska svojich aktivít
zasahuje do územia sústavy  NATURA 2000, nesmie mať významný
nepriaznivý vplyv na územia sústavy NATURA 2000.

26 Podmienka oprávnenosti z
hľadiska súladu s
horizontálnymi princípmi

Projekt, ktorý je predmetom konania o žiadosti o NFP musí byť v súlade  s
horizontálnymi  princípmi  udržateľný  rozvoj,  podpora rovnosti mužov a
žien a  nediskriminácia, ktoré sú  definované v Partnerskej dohode SR na
roky  2014 – 2020, čl. 7 a 8 všeobecného  nariadenia a  v Príručke pre
žiadateľa v kapitole 5.

Žiadateľ po ukončení realizácie aktivít projektu informuje RO/SO pre IROP, či
boli voči nemu uplatnené ekonomické  alebo fiškálne  nástroje, najmä
pokuty a  poplatky, resp. iné sankčné mechanizmy  podľa uplatňovania
zásady „znečisťovateľ platí“.

27 Maximálna a minimálna výška
príspevku

Minimálna výška pomoci: nie je stanovená.

Maximálna výška pomoci: nie je stanovená.

28 Časová oprávnenosť
realizácie projektu

V rámci výzvy nie je stanovená maximálna ani   minimálna dĺžka
realizácie projektu, pri dodržaní časovej oprávnenosti výdavkov  projektu,
ktorá je uvedená v Príručke pre žiadateľa – Príloha č. 2a: Pravidlá OV

29 Podmienka poskytnutia
príspevku z  hľadiska
definovania merateľných
ukazovateľov projektu

Výstupy,   ktoré  majú  byť   dosiahnuté  realizáciou  aktivít   projektu musia
byť   kvantifikované   prostredníctvom   merateľných  ukazovateľov
definovaných v  prílohe   č.   4   tejto   výzvy   –   Zoznam  merateľných
ukazovateľov.



30 Podmienka zamedzenia 
duplicitného financovania

Žiadateľ   na   oprávnené   výdavky   uvedené   v projekte   nemôže
súčasne žiadať ich financovanie z iných verejných zdrojov.

Výdavky,  na ktoré boli v minulosti po skytnuté finančné  prostriedky z
verejných   zdrojov,   sú   v  rámci   projektu   neoprávnené.   Oprávnení
žiadatelia, ktorí získali finančné prostriedky z verejných zdrojov na výdavky
definované  vo výzve, môžu predložiť ŽoNFP len za  podmienky,     že
predmetom   projektu    sú    iba    výdavky,    na ktoré v  minulosti nebol
poskytnutý príspevok z verejných zdrojov ani z Recyklačného fondu.

31 Podmienka, že na  verejné
práce je vykonaná štátna
expertíza

Ak  ide  o  verejnú  prácu  v  zmysle  zákona  č.  254/1998  Z.  z.  o verejných
prácach v znení neskorších predpisov, žiadateľ je povinný predložiť protokol
o vykonaní štátnej expertízy  spolu s aktualizáciou  údajov expertízy  do
cenovej úrovne aktuálneho  roka. Žiadateľ  predloží aj presný prepočet s
informáciou, odkiaľ čerpal údaje k prepočtu.

32 Podmienka zabezpečenia
prevádzkovania
vodohospodárskej
infraštruktúry

Žiadateľ je povinný zabezpečiť prevádzkovanie  vodohospodárskej
infraštruktúry  plne v súlade s podmienkami definovanými RO pre  IROP,
ktoré sú uvedené v dokumente Podmienky pre prevádzkové a   koncesné
zmluvy   v   rámci   Integrovaného   regionálneho operačného programu –
špecifického cieľa 4.2.1, ktoré tvoria prílohu výzvy č. 10.

33 Podmienka oprávnenosti
budovania /  intenzifikácie
vodárenských zdrojov

Žiadateľ je povinný preukázať, že v prípade realizácie typu aktivity f. a/alebo
g. nie je technicky a/alebo ekonomicky efektívne zásobovať obyvateľov obce
pitnou vodou z existujúcich  vodárenských sústav v  ich preukázanom
bilančnom dosahu.



                                       

 


