
 

 

  

Informačný materiál k dotáciám – Envirofond na rok 2020 

 

 

Termín na predloženie žiadostí:    31.10.2019 

Výška podpory:      95 % 

 

Oblasti:   A. Ochrana ovzdušia 

   B. Ochrana a využívanie vôd 

C. Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu 

odpadov 

 

 

A. Ochrana ovzdušia: 

A1: Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov 

• modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody.  

A2: Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania 

obnoviteľných zdrojov 

• budovanie/modernizácia/výmena zdroja tepla s využitím obnoviteľných zdrojov energie (v 

prípade biomasy, iba mimo oblastí so zhoršenou kvalitou ovzdušia, spôsobenou zvýšenou 

koncentráciou prachových častíc) a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody.  

 

Oprávnení žiadatelia pre A1 a A2: 

a. Rozpočtová organizácia  

b. Obec  

c. Samosprávny kraj  

d. Príspevková organizácia 

e. Občianske združenie  

f. Záujmové združenie právnických osôb  

g. Nadácia  

h. Neinvestičný fond  



 

 

  

i. Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym 

zameraním  

 

Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosti A1 a A2:  

• 200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených 

nákladov projektu zo strany žiadateľa. 

 

A3: Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných 

opatrení, najmä v oblastiach riadenia kvality ovzdušia 

• nákup komunálneho vozidla na umývanie plôch a komunikácií (ďalej len „komunálne 
vozidlo“),  

• výsadba zelene (stromy v kombinácii s: kríkmi, trávou alebo zatrávňovacími dlažbami) (ďalej 
len „výsadba zelene“),  

• kombinácia vyššie uvedených aktivít.  

 

Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť A3:  

• 200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených 

nákladov projektu zo strany žiadateľa.  

 

Oprávnení žiadatelia pre činnosť A3:  

1. Obec  

2. Samosprávny kraj   

 

• a to za podmienky, že dotácia má byť poskytnutá vo vzťahu k:  

a) zakúpeniu komunálneho vozidla -bude zakúpené komunálne vozidlo využívať na činnosti 

nehospodárskeho charakteru, vo verejnom záujme a v súvislosti s umývaním a čistením 

plôch a komunikácií v správe žiadateľa,  

b) výsadbe zelene na mieste, ktoré je vo vlastníctve alebo v správe subjektu pričom miesto 

má povahu všeobecnej infraštruktúry a je určené pre verejnosť bez obmedzení, na 

verejnoprospešný účel.  

  



 

 

  

B. Ochrana a využívanie vôd: 

Táto oblasť je zameraná na podporu realizácie aktivít v najmenej rozvinutých okresov Slovenskej 

republiky -  Bardejov, Gelnica, Kežmarok, Košice – okolie, Levoča, Lučenec, Medzilaborce, 

Michalovce, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Snina, Sobrance, Stropkov, 

Svidník, Trebišov, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou.  

 

BK1AP: Rozšírenie a intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd 

• rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcej čistiarne odpadových vôd 

 

BK2AP: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov 

• budovanie stokovej siete,  

• budovanie čistiarne odpadových vôd,  

• budovanie kanalizačnej prípojky, ktorá je uložená na verejnom priestranstve až po miesto, 

kde toto verejné priestranstvo prvý raz opúšťa (ďalej len „kanalizačná prípojka“),  

• kombinácia vyššie uvedených aktivít.  

 
BK3AP: Ochrana vodných zdrojov 

• budovanie stokovej siete,  

• budovanie čistiarne odpadových vôd,  

• budovanie kanalizačnej prípojky,  

• kombinácia vyššie uvedených aktivít.  

 

BK4AP: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov 

• budovanie stokovej siete,  

• budovanie čistiarne odpadových vôd,  

• budovanie kanalizačnej prípojky,  

• kombinácia vyššie uvedených aktivít.  

 

BK5AP: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete 

• rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete,  



 

 

  

• budovanie kanalizačnej prípojky,  

• kombinácia vyššie uvedených aktivít.  

 

BV1AP: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity 

• budovanie vodovodnej siete,  

• budovanie prívodných vodovodných radov,  

• budovanie vodovodnej prípojky, ktorá je uložená na verejnom priestranstve až po miesto, 

kde toto verejné priestranstvo prvý raz opúšťa (ďalej len „vodovodná prípojka“),  

• kombinácia vyššie uvedených aktivít.  

 

BV2AP: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov 

• budovanie vodovodnej siete,  

• budovanie prívodných vodovodných radov,  

• budovanie vodárenských zdrojov,  

• budovanie vodovodnej prípojky,  

• kombinácia vyššie uvedených aktivít.  

 

BV3AP: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu 

• rozšírenie alebo rekonštrukcia vodovodnej siete,  

• budovanie vodovodnej prípojky,  

• kombinácia vyššie uvedených aktivít.  

 

BV4AP: Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení 

• úprava a rekonštrukcia vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení.  

 

Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosti BK1AP až BK5AP a BV1AP až BV4AP:  

• 200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených 

nákladov projektu zo strany žiadateľa. 

 



 

 

  

 

Oprávnení žiadatelia pre činnosti BK1AP až BK5AP a BV1AP až BV4AP:  

1. Rozpočtová organizácia  

2. Obec  

3. Samosprávny kraj  

4. Príspevková organizácia  

5. Občianske združenie  

6. Záujmové združenie právnických osôb  

7. Nadácia  

8. Neinvestičný fond  

9. Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym 

zameraním  

 

BK1a: Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpad. vôd rozostavanosť od 85,01 % 

BK1b: Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd rozostavanosť od 60,01 

% do 85,00 % 

BK1c: Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpad. vôd rozostavanosť do 60,00 % 

 

V rámci činnosti BK1a, BK1b a BK1c je možné realizovať nasledovnú aktivitu:  

1. rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcej čistiarne odpadových vôd.  

 

BK2a: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov 

rozostavanosť od 85,01 % 

BK2b: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov 

rozostavanosť od 60,01 % do 85,00 % 

BK2c: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov 

rozostavanosť do 60,00 % 

 

V rámci činnosti BK2a, BK2b a BK2c je možné realizovať nasledovné aktivity:  

1. budovanie stokovej siete,  

2. budovanie čistiarne odpadových vôd,  

3. budovanie kanalizačnej prípojky,  



 

 

  

4. kombinácia vyššie uvedených aktivít.  

 

BK3a: Ochrana vodných zdrojov rozostavanosť od 85,01 % 

BK3b: Ochrana vodných zdrojov rozostavanosť od 60,01 % do 85,00 % 

BK4b: Ochrana vodných zdrojov rozostavanosť do 60,00 % 

 

V rámci činnosti BK3a, BK3b a BK3c je možné realizovať nasledovné aktivity:  

1. budovanie stokovej siete,  

2. budovanie čistiarne odpadových vôd,  

3. budovanie kanalizačnej prípojky,  

4. kombinácia vyššie uvedených aktivít.  

 

 

BK4a: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov 

rozostavanosť od 85,01 % 

BK4b Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov 

rozostavanosť od 60,01 % do 85,00 % 

BK4c: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov 

rozostavanosť do 60,00 % 

 

V rámci činnosti BK4a, BK4b a BK4c je možné realizovať nasledovné aktivity:  

1. budovanie stokovej siete,  

2. budovanie čistiarne odpadových vôd,  

3. budovanie kanalizačnej prípojky,  

4. kombinácia vyššie uvedených aktivít.  

 

BK5a: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete rozostavanosť od 85,01 % 

BK5b: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stok. siete rozostavanosť od 60,01 % do 85,00 % 

BK5c: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete rozostavanosť do 60,00 % 

 

V rámci činnosti BK5a, BK5b a BK5c je možné realizovať nasledovné aktivity:  

1. rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete,  



 

 

  

2. budovanie kanalizačnej prípojky,  

3. kombinácia vyššie uvedených aktivít.  

 

BV1a: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity 

rozostavanosť od 85,01 % 

BV1b: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity 

rozostavanosť od 60,01 % do 85,00 % 

BV1c: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity 

rozostavanosť do 60,00 % 

 

V rámci činnosti BV1a, BV1b a BV1c je možné realizovať nasledovné aktivity:  

1. budovanie vodovodnej siete,  

2. budovanie prívodných vodovodných radov,  

3. budovanie vodovodnej prípojky, ktorá je uložená na verejnom priestranstve až po miesto, 

kde toto verejné priestranstvo prvý raz opúšťa (ďalej len „vodovodná prípojka“),  

4. kombinácia vyššie uvedených aktivít.  

 

BV2a: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov rozostavanosť od 

85,01 % 

BV2b: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov rozostavanosť od 

60,01 % do 85,00 % 

BV2c: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov rozostavanosť do 

60,00 % 

 

V rámci činnosti BV2a, BV2b a BV2c je možné realizovať nasledovné aktivity:  

1. budovanie vodovodnej siete,  

2. budovanie prívodných vodovodných radov,  

3. budovanie vodárenských zdrojov,  

4. budovanie vodovodnej prípojky,  

5. kombinácia vyššie uvedených aktivít.  

 

BV3a: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu rozostavanosť od 85,01 % 



 

 

  

BV3b: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu rozostavanosť od 60,01 % 

do 85,00 % 

BV3c: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu rozostavanosť do 60,00 % 

 

V rámci činnosti BV3a, BV3b a BV3c je možné realizovať nasledovné aktivity:  

1. rozšírenie alebo rekonštrukcia vodovodnej siete,  

2. budovanie vodovodnej prípojky,  

3. kombinácia vyššie uvedených aktivít.  

 

BV4a: Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení 

rozostavanosť od 85,01 % 

BV4b: Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení 

rozostavanosť od 60,01 % do 85,00 % 

BV4c: Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení 

rozostavanosť do 60,00 % 

 

V rámci činnosti BV4a, BV4b a BV4c je možné realizovať nasledovné aktivity:  

1. úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení  

 

Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosti BK1a, BK1b, BK1c až BK5a, BK5b, 

BK5c a BV1a, BV1b, BV1c až BV4a, BV4b, BV4c:  

• 200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených 

nákladov projektu zo strany žiadateľa. 

 

Oprávnení žiadatelia pre činnosti BK1a, BK1b, BK1c až BK5a, BK5b, BK5c a BV1a, BV1b, BV1c až 

BV4a, BV4b, BV4c:  

1. Rozpočtová organizácia  

2. Obec  

3. Samosprávny kraj  

4. Príspevková organizácia  

5. Občianske združenie  



 

 

  

6. Záujmové združenie právnických osôb  

7. Nadácia  

8. Neinvestičný fond  

9. Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním  

 

 

BR1: Rybárstvo 

1. vytváranie vhodných podmienok na reprodukciu najmä pôvodných druhov rýb,  

2. reintrodukcia pôvodných druhov rýb prostredníctvom vysadzovania ikier a rýb vo všetkých 

vekových kategóriách do vodných tokov,  

3. revitalizáciu vodných tokov (prečistenie, prehĺbenie, úpravu koryta, zvýšenie prietoku a 

pod.),  

4. revitalizáciu rybársky využívaných ostatných vodných plôch,  

5. rekonštrukcia alebo dobudovanie rybníkov a rybochovných zariadení slúžiacich na odchov 

násad pôvodných druhov rýb určených na zarybnenie vodných plôch s rybárskym využitím,  

6. regulačný lov inváznych nepôvodných druhov rýb  

7. zarybnenie v dôsledku mimoriadnej udalosti,  

8. ichtyologický prieskum vykonávaný v súvislosti s niektorou z aktivít,  

9. monitoring vybraných druhov rýb a rybích populácií vo vodných tokoch nachádzajúcich sa v 

chránenom území  

10. kombinácia vyššie uvedených aktivít 

 

Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť BR1:  

• 200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených 

nákladov projektu zo strany žiadateľa.  

Oprávnení žiadatelia pre činnosť BR1:  

1. Rozpočtová organizácia  

2. Obec  

3. Občianske združenie  

 

 

 



 

 

  

C. Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov 

C1: Triedený zber komunálneho odpadu 

• zakúpenie traktorov, malotraktorov, vlečiek a čelných nakladačov a hákového nosiča 

kontajnerov (ďalej len „zakúpené vozidlo“), zakúpenie kontajnerov určených na triedený 

zber zložiek odpadu, ktoré nespadajú pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov (ďalej len 

„zakúpené kontajnery“).  

 

Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť C1:  

• 80.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených 

nákladov projektu zo strany žiadateľa, pričom na zakúpenie kontajnerov môže byť 

použitých maximálne 10 % zo žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť C1. Uvedené 

obmedzenie sa nevzťahuje na kontajnery určené na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 

z domácnosti  

 

Oprávnení žiadatelia pre činnosť C1:  

1. Obec  

 

C2: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie 

biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 

1. výstavba malej kompostárne 

2. zakúpenie kompostérov, mulčovačov, drviča drevnej hmoty, rotačných triedičov,  

3. osveta vo forme letákov v kombinácii s aktivitou 1, alebo 2,  

4. kombinácia vyššie uvedených aktivít.  

 

Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť C2:  

• 150.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených 

nákladov projektu zo strany žiadateľa, pričom na účely výstavby malej kompostárne je 

maximálna výška žiadanej dotácie 50.000,00 EUR, pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % 

spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa. 

 

 



 

 

  

Oprávnení žiadatelia pre činnosť C2:  

1. Rozpočtová organizácia  

2. Obec  

3. Samosprávny kraj  

4. Príspevková organizácia  

5. Občianske združenie  

6. Záujmové združenie právnických osôb  

7. Nadácia  

8. Neinvestičný fond  

9. Nezisková organizácia  

 

 

C3: Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier 

opätovného používania 

1. vybudovanie zberných dvorov vrátane priestoru na prípravu na opätovné použitie a opätovné 

použitie,  

2. dobudovanie/rekonštrukcia zberných dvorov vrátane priestoru na prípravu na opätovné použitie 

a opätovné použitie,  

3. nákup zberných nádob a kontajnerov pre zberný dvor na triedený zber zložiek komunálnych 

odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,  

4. zriadenie a činnosť centier opätovného používania týkajúce sa zberu, triedenia a opätovného 

používania a informačnej kampane,  

5. kombinácia vyššie uvedených aktivít.  

 

Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť C3:  

• 150.000,00 EUR, pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených 

nákladov projektu zo strany žiadateľa, pričom na účely dobudovania/rekonštrukcie priestoru 

na prípravu na opätovné použitie a opätovné použitie na existujúcom zbernom dvore 

40.000,00 EUR, pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených 

nákladov projektu zo strany žiadateľa a na účely zriadenia a činnosť centra opätovného 

používania týkajúce sa zberu, triedenia a opätovného používania a informačnej kampane 



 

 

  

30.000,00 EUR, pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených 

nákladov projektu zo strany žiadateľa. 

 

Oprávnení žiadatelia pre činnosť C3:  

1. Rozpočtová organizácia  

2. Obec  

3. Samosprávny kraj  

4. Príspevková organizácia  

5. Občianske združenie  

6. Záujmové združenie právnických osôb  

7. Nadácia  

8. Neinvestičný fond  

9. Nezisková organizácia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




