OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
Názov výzvy:

Intenzifikácia a modernizácia existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia
bezpečnej pitnej vody

Kód výzvy:

OPKZP-PO1-SC122-2018-47

Prioritná os

1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej
infraštruktúry

Investičná priorita:

1.2 Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky
environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v
súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

Špecifický cieľ:

1.2.2 Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov
povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi

Schéma pomoci de
minimis / Schéma
štátnej pomoci:

Neuplatňuje sa

Typ výzvy:

Otvorená

Termín vyhlásenia:

21.12.2018

Spôsob hodnotenia:
uzavretie hodnotiaceho
kola 1

uzavretie hodnotiaceho
kola 2

28.02.2019

30.04.2019

uzavretie hodnotiaceho
kola 3. – n.
v intervale 2 mesiacov od termínu
uzavretia predchádzajúceho
hodnotiaceho kola

Možnosť priebežného predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) nie je obmedzená stanovenými konečnými termínmi jednotlivých hodnotiacich
kôl.

Výška NFP na 1 projekt

Minimálna výška NFP na projekt sa nestanovuje.
Maximálna výška žiadaného príspevku sa nestanovuje.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 25 370 000 EUR, ku ktorým je
vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych
štrukturálnych.

Financovanie projektu

Žiadateľ

Obce
Združenie obcí
Vlastníci verejných vodovodov podľa
zákona o verejných vodovodoch a
verejných kanalizáciách

Miera príspevku z OP KŽP
v% v rozdelení podľa
zdrojov
Kohézny
Štátny
fond
rozpočet

Výška spolufinancovania
zo zdrojov prijímateľa v %

85

10

5

85

10

5

85

5

10

Právnické
osoby
oprávnené
na
podnikanie
v
oblasti
verejných
vodovodov vymedzené v zákone o
verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách

85

5

15

Oprávnenosť žiadateľa
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty:
A. obec,
B. združenie obcí
C. právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných vodovodov vymedzené v zákone o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách
D. vlastníci verejných vodovodov podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa, ak je odlišná od štatutárneho orgánu žiadateľa, musí byť riadne
splnomocnená na výkon predmetných úkonov.

Oprávnenosť aktivít realizácie
Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s nasledovným typom oprávnenej aktivity OP KŽP :
A. Zabezpečenie podmienok v oblasti zásobovania obyvateľov SR bezpečnou pitnou vodou z verejných
vodovodov,
konkrétne s podaktivitou intenzifikácia a modernizácia existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom
zabezpečenia bezpečnej pitnej vody so zameraním najmä na riešenie problémov s eutrofizáciou vôd,
arzénom, antimónom, mikrobiológiou a biológiou;
v rámci špecifického cieľa 1.2.2: Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov
povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi.
Oprávnené na poskytnutie nenávratného finančného príspevku budú výlučne existujúce úpravne povrchových
vôd, ktoré upravujú vodu z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd a zásobujú pitnou vodou nad 30 000
obyvateľov.
Aktivity projektu musia byť v súlade s cieľom smernice rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú
spotrebu ako aj zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), zákonom č. 335/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoja verejného zdravia v znení neskorších predpisov a zákonom č. 442/2002 Z. z. o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v
sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
Zároveň musia byť navrhované aktivity projektu v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie
kvality vody vo verejných vodovodoch v platnom znení a vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a
manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z ako aj s vyhláškou Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č. 684/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických
požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
Oprávnené na poskytnutie nenávratného finančného príspevku sú úpravne povrchových vôd v súlade s Plánom
rozvoja verejných vodovodov pre územie Slovenskej republiky alebo s jednotlivými plánmi rozvoja územia
kraja a s cieľmi Vodného plánu Slovenska.
Výstavba a rozšírenie obecných verejných vodovodov nebude v rámci výzvy predmetom podpory.

Oprávnenosť výdavkov realizácie
Výdavky projektu musia byť preukázateľne oprávnené na financovanie z OP KŽP, čo znamená, že sú v súlade s
podmienkami oprávnenosti výdavkov podrobne definovanými v dokumente Príručka k oprávnenosti výdavkov pre
dopytovo orientované projekty OP KŽP , ako aj podmienkami upravenými v prílohe č. 4 výzvy - Osobitné podmienky
oprávnenosti výdavkov.

Oprávnenosť miesta realizácie
Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území. Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu
celé územie Slovenskej republiky (celý región NUTS I).

Podstatné podmienky poskytnutia príspevku
Spôsob podania ŽoNFP
Žiadateľ predkladá formulár ŽoNFP a všetky prílohy elektronicky prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň predkladá
formulár ŽoNFP (po jeho odoslaní spolu s prílohami prostredníctvom ITMS2014+):
1.
2.

prostredníctvom e-schránky
alebo
2. v listinnej podobe

V prípade, ak niektoré z príloh ŽoNFP nebolo možné z technických príčin, (napr. z dôvodu obmedzení veľkosti
predkladaných príloh) predložiť cez ITMS2014+, tieto je žiadateľ povinný zaslať v listinnej podobe spolu s formulárom
ŽoNFP (ak postupuje podľa bodu 2) alebo osobitne (ak postupuje podľa bodu 1)
Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov
Hodnotiace kritériá sú aplikované odbornými hodnotiteľmi v procese odborného hodnotenia ŽoNFP. Prostredníctvom
hodnotiacich kritérií posudzuje RO kvalitatívnu úroveň projektu predloženého prostredníctvom ŽoNFP. Usmerňujúce
zásady výberu projektov definované v OP KŽP, zohľadnené v rámci hodnotiacich kritérií sú uvedené v Príručke pre
žiadateľa.
Výberové kritériá aplikuje RO iba v prípade, keď z disponibilnej alokácie určenej na výzvu nie je možné podporiť
všetky ŽoNFP, ktoré splnili kritériá odborného hodnotenia. Na základe výberových kritérií RO vyberá ŽoNFP, ktoré sú
najvhodnejšie z pohľadu napĺňania stratégie OP. V prípade dostatočnej alokácie sa výberové kritériá neuplatňujú.
Podmienka vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov:
Nehnuteľnosti (pozemky a stavby) a hnuteľné veci, na ktorých dochádza k realizácii projektu, musia byť vo výlučnom
vlastníctve žiadateľa, resp. 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 aj počas realizácie projektu a obdobia udržateľnosti
projektu, t.j. 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu. 31 Na verejné obstarávania začaté do 17. apríla 2016
sa vzťahuje zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Na nehnuteľnostiach/hnuteľných veciach, na ktorých dochádza k realizácii projektu a ktoré sú vo
vlastníctve žiadateľa, nesmie viaznuť záložné právo .
Žiadateľ je povinný disponovať právoplatným povolením na realizáciu projektu vydaným príslušným povoľovacím
orgánom (napr. stavebné povolenie) vrátane príslušnej projektovej dokumentácie.
Podmienka mať povolenie na realizáciu aktivít projektu:
Žiadateľ je povinný disponovať právoplatným povolením na realizáciu projektu vydaným príslušným povoľovacím
orgánom (napr. stavebné povolenie) vrátane príslušnej projektovej dokumentácie.
Oprávnenosť z hľadiska preukázania plnenia súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej
činnosti na životné prostredie
Projekt, ktorý je predmetom žiadosti o poskytnutie NFP, musí byť z hľadiska navrhovanej činnosti v súlade s
požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie ustanovenými zákonom o
posudzovaní vplyvov.

