OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
Názov výzvy:

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná
na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická úprava zmesového
komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v
najmenej rozvinutých okresoch

Kód výzvy:

OPKZP-PO1-SC111-2017-32

Prioritná os

1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej
infraštruktúry

Investičná priorita:

1.1 Investovanie do sektora odpadového 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:

1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné
použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Schéma pomoci de
minimis:

Schéma štátnej pomoci na miestne infraštruktúry v oblasti nakladania s komunálnym
odpadom pre programové obdobie 2014 – 2020

Typ výzvy:

Otvorená

Termín vyhlásenia:

29.11.2017

Spôsob hodnotenia:
uzavretie hodnotiaceho
kola 1

uzavretie hodnotiaceho
kola 2

13.04.2018

15.08.2018

uzavretie hodnotiaceho
kola 3. – n.
V intervale 4 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.

Trvanie projektu

Nie je stanovené

Výška NFP na 1 projekt

Min. nie je stanovená
Max. 6 000 000 EUR

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 25 000 000 EUR.

Financovanie projektu
Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu bude v rámci tejto výzvy realizované v súlade s pravidlami
stanovenými v platnej Stratégii financovania EŠIF, a to nasledovne:

Žiadateľ

Kohézny fond
Všetci oprávnení žiadatelia v rámci tejto
výzvy

Štátny rozpočet

Miera
spolufinancovania
zo zdrojov
prijímateľa v %

10

5

Miera príspevku z OP KŽP v % v rozdelení
podľa zdrojov

85

Vzhľadom na skutočnosť, že výzva je zameraná na aktivity, ktoré za určitých okolností môžu podliehať pravidlám
schémy štátnej pomoci, uvádzame zjednodušený prehľad kombinácií aktivita a žiadateľ, kedy ŽoNFP spadá pod
pravidlá štátnej pomoci. Označenie žiadateľa zodpovedá rozdeleniu uvedenému v podmienke poskytnutia príspevku
č. 1.
3. Zhodnocovanie
1. Triedený zber
2. Mechanicko-biologická
právna forma žiadateľa /
biologicky rozložiteľného
komunálnych
úprava zmesových
aktivita
komunálneho
odpadov
komunálnych odpadov
odpadu
A. obec alebo združenie obcí
mimo schémy
mimo schémy štátnej
schéma štátnej pomoci
štátnej pomoci
pomoci
B. príspevková alebo rozpočtová
schéma štátnej
schéma štátnej pomoci
schéma štátnej pomoci
organizácia obce
pomoci
C. právnická osoba oprávnená
schéma štátnej
schéma štátnej pomoci
schéma štátnej pomoci
na podnikanie
pomoci
D. nezisková organizácia
schéma štátnej
schéma štátnej pomoci
schéma štátnej pomoci
pomoci
E. združenie právnických osôb
schéma štátnej
schéma štátnej pomoci
schéma štátnej pomoci
pomoci

Oprávnenosť žiadateľa
Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú subjekty zabezpečujúce výkon verejnoprospešných úloh v oblasti
nakladania s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom.
A. obec1 alebo združenie obcí2
B. príspevková alebo rozpočtová organizácia obce,
C. právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá je v 100 % vlastníctve
obce/obcí, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom,
D. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia,
ktorá je v 100% vlastníctve obce/obcí;
E. združenie právnických osôb3, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100% vlastníctve obce/obcí.
Žiadateľmi nemôžu byť v súlade s čl. 2 ods. 2, písm. e) nariadenia o KF podniky v ťažkostiach „ako sú vymedzené v
právnych predpisoch Únie o štátnej pomoci“.
Žiadateľ, ktorým je obec, musí mať schválený program rozvoja obce/spoločný program rozvoja obcí a príslušnú
územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 8 ods. 6 / § 8a ods. 4 zákona o podpore regionálneho
rozvoja.

1

V prípade príspevku poskytovaného na realizáciu aktivity č. 1 alebo 2, t.j. na zabezpečenie výkonu verejných úloh (t. j. nakladanie s
komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom, ktoré predstavuje plnenie samosprávnych úloh obce), žiadateľ, ktorým je obec, môže
realizovať projekt na území iných obcí výlučne na základe zmlúv uzavretých podľa § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov - Zmluva uzavretá na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti.
2
Na účely aktivít oprávnených v rámci tejto výzvy sa združením obcí rozumie združenie obcí s výlučnou účasťou obcí, ktoré vzniklo na základe
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov alebo na základe § 20f až §21 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka. V zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov musia mať takéto združenia zároveň v Registri organizácií vedenom Štatistickým registrom Slovenskej republiky v
rámci druhu vlastníctva evidované „Vlastníctvo územnej samosprávy“.
3
Na účely aktivít oprávnených v rámci tejto výzvy sa združením právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce rozumie združenie
právnických osôb s výlučnou účasťou obcí, ktoré vzniklo na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
alebo na základe § 20f až §21 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. V zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musia mať takéto združenia zároveň v Registri
organizácií vedenom Štatistickým registrom Slovenskej republiky v rámci druhu vlastníctva evidované iný druh vlastníctva ako je „Vlastníctvo
územnej samosprávy“.

Oprávnenosť aktivít realizácie
Hlavná aktivita projektu musí byť vo vecnom súlade s nasledovným typom oprávnenej aktivity OP KŽP:
B. Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov
vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov, v rámci špecifického cieľa 1.1.1: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov
so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.
V rámci uvedeného typu aktivity sa príspevok poskytuje na nasledovné hlavné aktivity projektu:
1. Triedený zber komunálnych odpadov, t.j.:
• Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zber odpadov/zberných dvorov za účelom
zvýšenia kapacity triedeného zberu KO (primárne na odpady, za ktorých zber a nakladanie s nimi je v súlade so
zákonom o odpadoch zodpovedná obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona
o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa
kuchyne).
• Nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu - napr. zberné nádoby podľa § 81 ods. 5 zákona o odpadoch,
zberové vozidlá a iné stroje pre zvoz a nakladanie s odpadmi za nakladanie s ktorými zodpovedá podľa zákona o
odpadoch obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým
nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne (napr. nákladné
vozidlá, traktory a vlečky, ťahače, pracovné stroje).
• Nákup zariadení na mechanickú úpravu (zmenšovanie objemu) vybraných vytriedených zložiek KO za nakladanie
s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov
podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od
prevádzkovateľa kuchyne (napr. drvič drobného stavebného odpadu, drvič biologicky rozložiteľného KO (ďalej
aj „BRKO“), ktorých výstupom je upravený odpad).
2. Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov, t.j.:
• Výstavba a nákup nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov za
účelom dodatočného dotriedenia a biologickej stabilizácie zvyškového, výlučne zmesového komunálneho odpadu
prostredníctvom systémov, tzv. mechanicko-biologickej úpravy odpadu, pri ktorých výsledným produktom po
mechanicko-biologickej úprave je výlučne upravený, resp. biologicky stabilizovaný odpad.
• Nákup hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadení na mechanicko-biologickú
úpravu zmesových komunálnych odpadov (s výnimkou zberných nádob na zmesový komunálny odpad a zberových
vozidiel na zmesový komunálny odpad a iných dopravných prostriedkov).
3. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu25, t.j.:
• Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie BRKO, okrem biologicky
rozložiteľných kuchynských odpadov a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne (napr. kompostárne
alebo iné zariadenia na aeróbny alebo anaeróbny rozklad), vrátane nákupu hygienizačných jednotiek.
• Výstavba nových a rekonštrukcia existujúcich malých kompostární v obciach (t.j. kompostárne určené výlučne
na zelený odpad, ktorých ročná kapacita neprevyšuje 100t).
• Nákup hnuteľných vecí na zhodnocovanie BRKO – napr. drviče, nakladače a prekopávače nevyhnutne potrebné
pre prevádzku zariadenia na zhodnocovanie BRKO, mulčovače so zberným košom, zberové vozidlá a zberné
nádoby na BRKO, ak nie je v súčasnosti dostatočne zabezpečený zber BRKO.
Žiadateľ definuje v ŽoNFP hlavnú aktivitu projektu, ktorou môže byť len jedna z aktivít uvedených pod bodmi 1
až 3.
Žiadateľ nesmie začať práce na projekte pred predložením ŽoNFP. Splnením tejto podmienky poskytnutia príspevku
bude preukázaný stimulačný účinok pomoci podľa príslušnej schémy štátnej pomoci uplatňovanej v rámci tejto výzvy.
Podmienka sa vzťahuje výlučne na ŽoNFP oprávnených subjektov B – E pre aktivity č. 1 a 2, resp. ŽoNFP akéhokoľvek
oprávneného subjektu pre aktivitu č. 3.

Oprávnenosť výdavkov realizácie
Výdavky projektu musia byť preukázateľne oprávnené na financovanie z OP KŽP, to znamená, že sú v súlade s
podmienkami oprávnenosti podrobne definovanými v dokumente Príručka k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo
orientované projekty OP KŽP a sú v súlade s podmienkami upravenými v dokumente Osobitné podmienky

oprávnenosti výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 4 výzvy, pri zachovaní podmienok oprávnenosti výdavkov uvedených v
schéme štátnej pomoci.
V prípadoch, v ktorých sa uplatňuje princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov, bude podpora projektov podmienená
jeho dôsledným dodržiavaním s cieľom zamedziť duplicitnému financovaniu výdavkov, t.j. výdavky, ktoré majú podľa
zákona o odpadoch31 znášať výrobcovia, sú neoprávnené na financovanie v rámci projektu.

Oprávnenosť miesta realizácie
Pre túto výzvu sú oprávneným miestom realizácie projektu najmenej rozvinuté okresy, t. j. okresy, ktoré:
1. boli najneskôr deň predchádzajúci začiatku príslušného hodnotiaceho kola výzvy zapísané v zozname najmenej
rozvinutých okresov podľa § 1 ods. 1 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a zároveň
2. mali k termínu podľa predchádzajúceho bodu vládou SR schválený akčný plán rozvoja najmenej rozvinutého
okresu.
Najmenej rozvinuté regióny: Kežmarok, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Sabinov, Svidník,
Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Gelnica, Bardejov, Medzilaborce. Zdrojom informácií pre posúdenie
zaradenia okresu do zoznamu najmenej rozvinutých okresov je zoznam vedený Ústredím práce, sociálnych vecí
a rodiny.

Podstatné podmienky poskytnutia príspevku
Spôsob podania ŽoNFP
Žiadateľ predkladá formulár ŽoNFP a všetky prílohy (s výnimkou tých, ktoré z technických príčin, napr. z dôvodu
obmedzení veľkosti predkladaných príloh, nie je možné predložiť) elektronicky prostredníctvom ITMS 2014+ a zároveň
predkladá formulár ŽoNFP (po jeho odoslaní spolu s prílohami prostredníctvom ITMS 2014+):
1. prostredníctvom e-schránky4 a prílohy ŽoNFP, ktoré z technických príčin nie je možné predložiť elektronicky
prostredníctvom ITMS 2014+, v listinnej podobe na doručovaciu adresu uvedenú nižšie alebo
2. v listinnej podobe spolu s prílohami ŽoNFP, ktoré z technických príčin nie je možné predložiť elektronicky
prostredníctvom ITMS 2014+) na doručovaciu adresu MŽP SR.
Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov
V rámci hodnotiacich kritérií boli zohľadnené aj nasledujúce usmerňujúce zásady výberu projektov definované v OP
KŽP (podrobnejšie popísané vo výzve a v Príručke pre žiadateľa).
Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, musí byť zahrnutý (vo forme projektového zámeru) v schválenom akčnom pláne
príslušného najmenej rozvinutého okresu.
V prípade, ak žiadateľ pristúpi k prevádzkovaniu predmetu projektu, ktorý nadobudol z NFP, tretím subjektom, je
povinný zabezpečiť jeho prevádzkovanie plne v súlade s podmienkami definovanými RO. Podmienky výberu
prevádzkovateľa a prevádzkovania infraštruktúry sú bližšie uvedené v príručke pre žiadateľa.
Podmienka vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov
Žiadateľ musí preukázať vzťah / právo (vlastnícke alebo iné), na základe ktorého je oprávnený užívať všetky veci, na
ktorých má byť projekt realizovaný. Veci (hnuteľné a nehnuteľnosti), ktoré majú byť nadobudnuté alebo zhodnotené
z NFP, musia byť vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, zároveň na týchto veciach nesmie viaznuť záložné právo36. Túto
podmienku poskytnutia príspevku musí žiadateľ spĺňať počas realizácie projektu a zároveň počas obdobia udržateľnosti
projektu, t.j. 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu.
Podmienka mať povolenie na realizáciu aktivít projektu
Žiadateľ je povinný disponovať právoplatným povolením na realizáciu projektu vydaným príslušným povoľovacím
orgánom (napr. stavebné povolenie) resp. iným povolením/vyjadrením v súlade s platnou právnou úpravou (napr.
ohlásenie drobnej stavby), vrátane príslušnej projektovej dokumentácie (ak relevantné).
Výstupy/výsledky, ktoré majú byť dosiahnuté realizáciou aktivít projektu, musia byť kvantifikované prostredníctvom
merateľných ukazovateľov definovaných v dokumente Zoznam povinných merateľných ukazovateľov, vrátane
ukazovateľov relevantných k horizontálnym princípom, ktorý tvorí prílohu č. 3 výzvy a v ktorom je uvedený aj
spôsob, akým je určovaná plánovaná hodnota merateľných ukazovateľov, vrátane povinného stanovenia nenulových
cieľových hodnôt relevantných merateľných ukazovateľov.

4

Elektronické úložisko podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov. Postupy súvisiace s e-schránkou sú popísané v kapitole 2 Príručky
pre žiadateľa.

Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoc/pomoci de minimis
V prípade aktivity č. 1 a 2 realizovanej oprávneným subjektom A
Oprávnené aktivity tak, ako sú stanovené touto výzvou, nie sú poskytovaním štátnej pomoci za podmienky, že žiadateľ
nevykonáva a počas obdobia realizácie projektu a v období jeho udržateľnosti nebude vykonávať podnikateľské
aktivity 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 poskytuje
na podnikanie alebo v súvislosti s ním poskytovateľ 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.
V súvislosti s oprávnenými aktivitami, tak ako sú definované touto výzvou, je žiadateľ / prijímateľ povinný s odpadom,
ktorý bude ako výstup projektu poskytovať na ďalšie zhodnotenie alebo zneškodnenie nakladať za trhových
podmienok. Zároveň je žiadateľ/prijímateľ povinný prípadný príjem zohľadniť v súlade s podmienkou poskytnutia
príspevku týkajúcou sa projektov generujúcich príjem.
V prípade aktivity č. 1 až 3 realizovanej oprávneným subjektom B – E, resp. aktivity č. 3 realizovanej oprávneným
subjektom A
Poskytnutie pomoci v rámci tejto výzvy je poskytnutím štátnej pomoci z OP KŽP (v prípade realizácie aktivít
žiadateľom/prijímateľom B – E, resp. aktivity č. 3 realizovanej žiadateľom/prijímateľom A), a teda žiadateľ musí
okrem podmienok poskytnutia príspevku definovaných touto výzvou spĺňať zároveň podmienky poskytnutia príspevku
vyplývajúce zo schémy štátnej pomoci.
Ak žiadateľ/prijímateľ nedodrží všetky podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúce zo Schémy štátnej pomoci, nesie
za svoje konanie plnú právnu zodpovednosť. 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.
Verejné obstarávanie
Žiadateľ je povinný mať verejné obstarávanie na všetky zákazky hlavnej aktivity projektu v stave pred podpisom
zmluvy s úspešným uchádzačom (po vyhodnotení ponúk a ukončení revíznych postupov). V prípade zákazky
realizovanej cez elektronické trhovisko postupom podlimitnej zákazky je žiadateľ povinný mať VO v stave po podpise
zmluvy s úspešným uchádzačom.
Žiadateľ nie je povinný mať ukončené, resp. ani začaté VO na:
• zákazky s nízkou hodnotou podľa § 5 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní), na zadávanie
ktorých sa vzťahuje postup podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní,
• zákazky, ktoré podliehajú niektorej z výnimiek v zmysle § 1 ods. 2 až 12 zákona o verejnom obstarávaní.
Zároveň žiadateľ nie je povinný mať ukončené, resp. ani začaté VO na podporné aktivity projektu.
RO vykoná kontrolu VO po ukončení konania o ŽoNFP. RO následne na základe výsledku kontroly VO pristúpi k
uzavretiu, resp. neuzavretiu zmluvy o NFP.

