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Legislatíva EÚ v oblasti čerpania
eurofondov
•
•
•

•

•

Zmluva o EÚ
Zmluva o fungovaní EÚ (čl. 107 a 108)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2017 o vyhlásení určitých
kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108
zmluvy v platnom znení (tzv. „nariadenie o skupinových výnimkách“)
Nariadenie Rady (EÚ) č. 1589/2015 z 13. júna 2015 stanovujúce podrobné
pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v
platnom znení (tzv. „nariadenie o podrobných pravidlách“)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra
2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde,
Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom
námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o
Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde,
Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa
zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (tzv. „všeobecné nariadenie“)

Legislatíva EÚ a SR v oblasti čerpania
eurofondov
•

•

•

•
•

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 zo 17. decembra
2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006
(„nariadenie o Kohéznom fonde“)
Zákon č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov („zákon o EŠIF“)
Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a
minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o štátnej
pomoci“)
Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na
programové obdobie 2014 – 2020 („systém riadenia“)
Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a
Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 –
2020.

Európske štrukturálne a investičné fondy
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 stanovuje spoločné a
všeobecné ustanovenia platné pre Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR),
Európsky sociálny fond (ESF), Kohézny fond (KF), Európsky poľnohospodársky
fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky námorný a rybársky fond (ENRF),
ktoré spolu tvoria Európske štrukturálne a investičné fondy – EŠIF
Osobitné ustanovenia o jednotlivých fondoch sú upravené v nasledujúcich
nariadeniach:
1) nariadenie (EÚ) č. 1301/2013 (ďalej len „nariadenie o EFRR“),
2) nariadenie (EÚ) č. 1304/2013 (ďalej len „nariadenie o ESF“),
3) nariadenie (EÚ) č. 1300/2013 (ďalej len „nariadenie o KF“),
4) nariadenie (EÚ) č. 1299/2013 (ďalej len „nariadenie o EÚS“),
5) nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 (ďalej len „nariadenie o EPFRV“),

Európske štrukturálne a investičné fondy
- EŠIF
V nariadení Európskeho parlamentu a Rady č. 1303/22013 sa určuje jedenásť
tematických cieľov, ktoré zodpovedajú prioritám stratégie Únie na zabezpečenie
inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu dostávajúcim podporu z EŠIF:
1) posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií,
2) zlepšenie prístupu k informáciám a IKT a zlepšenie ich využívania a kvality,
3) zvýšenie konkurencieschopnosti MSP, sektora poľnohospodárstva (v prípade EPFRV) a
sektora rybárstva a akvakultúry (v prípade ENRF),
4) podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch,
5) podpora prispôsobovania sa zmene klímy, predchádzanie a riadenie rizika,
6) zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov,
7) podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových
infraštruktúrach,
8) podpora udržateľnosti a kvality zamestnanosti a mobility pracovnej sily,
9) podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii,
10) investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností a celoživotného
vzdelávania,
11) posilnenie inštitucionálnych kapacít orgánov verejnej správy a zainteresovaných strán a
efektivity verejnej správy

Európske štrukturálne a investičné fondy
- EŠIF
Tematické ciele sa prevedú do priorít špecifických pre každý EŠIF a stanovia sa
pravidlá pre jednotlivé fondy.
EŠIF sa vykonávajú prostredníctvom programov v súlade s partnerskou dohodou.
Každý program sa vzťahuje na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020.

V každom programe sa vymedzia priority, pričom sa stanovia konkrétne ciele,
finančné rozpočtové prostriedky na podporu z EŠIF a zodpovedajúce národné
spolufinancovanie vrátane súm týkajúcich sa výkonnostnej rezervy, ktoré môže
byť verejné alebo súkromné v súlade s pravidlami pre jednotlivé fondy.
Komisia posúdi súlad programov s týmto nariadením a s pravidlami pre jednotlivé
fondy, ich skutočný prínos pre vybrané tematické ciele a pre priority Únie
špecifické pre každý EŠIF, ako aj súlad s partnerskou dohodou.

Operačný program Kvalita životného
prostredia (2014 – 2020)
OP KŽP predstavuje programový dokument SR pre čerpanie pomoci zo
štrukturálnych fondov EÚ a Kohézneho fondu v programovom období 2014 – 2020
v oblasti udržateľného a efektívneho využívania prírodných zdrojov,
zabezpečujúceho ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy
a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva.
Základnými východiskami pri identifikovaní relevantných tematických cieľov (TC) a
investičných priorít (IP) OP KŽP boli:
•
strategické dokumenty na úrovni EÚ a SR v oblasti politiky súdržnosti
(Stratégia Európa 2020 a Národný program reforiem SR - NPR SR);
• požiadavky, záväzky, priority a ciele vyplývajúce z koncepčných dokumentov a
príslušných právnych predpisov EÚ a SR v oblasti energetickej efektívnosti a
využívania obnoviteľných zdrojov energie, ako aj ochrany ŽP (tzv.
environmentálne acquis);
• vykonané analýzy súčasného stavu ŽP a energetiky na národnej, resp.
regionálnej úrovni;

Operačný program Kvalita životného
prostredia (2014 – 2020)
Riadiaci orgán
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom
Slovenská agentúra životného prostredia
Slovenská energetická a inovačná agentúra
Ministerstvo vnútra SR
Schválený Európskou komisiou dňa 28. októbra 2014

Operačný program Kvalita životného
prostredia (2014 – 2020)
Globálnym cieľom OP KŽP je podporiť udržateľné a efektívne využívanie
prírodných zdrojov, zabezpečujúce ochranu životného prostredia, aktívnu
adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového
hospodárstva.
Pre dosiahnutie uvedeného globálneho cieľa boli do investičnej stratégie OP KŽP
zahrnuté tri základné tematické ciele:
1) Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch (TC4)
2) Podpora prispôsobovania sa zmene klímy, predchádzanie a riadenie rizika (TC5)
3) Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania
zdrojov (TC6)
Za základné východisko investičnej stratégie OP KŽP možno považovať priority
definované v Stratégii Európa 2020:  Inteligentný rast: vytvorenie hospodárstva
založeného na znalostiach a inovácii  Udržateľný rast: podporovanie
ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho hospodárstva, ktoré efektívnejšie
využíva zdroje  Inkluzívny rast: podporovanie hospodárstva s vysokou mierou
zamestnanosti, ktoré zabezpečí sociálnu a územnú súdržnosť

Operačný program Kvalita životného
prostredia (2014 – 2020)
Rozdelenie na prioritné osi a prislúchajúce alokácie
Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných
zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej
štruktúry

1 441 766 000 KF

Prioritná os 2: Adaptácia na nepriaznivé
dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu
pred povodňami

419 346 261 KF

Prioritná os 3: Podpora riadenia rizík a odolnosti
proti katastrofám v súvislosti so zmenou klímy

260 901 369 EFRR

Prioritná os 4: Energeticky efektívne
nízkouhlíkové hospodárstvo

938 886 480 EFRR

Prioritná os 5: Technická pomoc
Celková alokácia (Eur):

77 000 000 EFRR
3 137 900 110 KF+EFRR

Operačný program Kvalita životného
prostredia (2014 – 2020)
Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov
prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
INVESTIČNÁ PRIORITA 1
Prioritnej osi 1:

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

INVESTIČNÁ PRIORITA 2
Prioritnej osi 1:

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

INVESTIČNÁ PRIORITA 3
Prioritnej osi 1:

1.3 Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpora
ekosystémových služieb, a to aj prostredníctvom sústavy Natura
2000 a zelenej infraštruktúry

INVESTIČNÁ PRIORITA 4
Prioritnej osi 1:

1.4 Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia,
revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených
priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú
zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení
na zníženie hluku

Operačný program Kvalita životného
prostredia (2014 – 2020)
Investičná priorita 4 Prioritnej osi 1: 1.4 Prijatie opatrení na zlepšenie
mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie
opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú
zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na
zníženie hluku
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.4.1:

Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie
jeho kvality

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.4.2:

Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží
v mestskom prostredí, ako aj v opustených
priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré
prechádzajú zmenou)

Predmet podpory OP KŽP v oblasti
prieskumu, sanácie a monitorovania EZ
Očakávaným výsledkom vyššie uvedeného cieľa bude zvýšený podiel sanovaných
lokalít s evidovanými environmentálnymi záťažami, z ktorých vyplýva permanentné
riziko negatívneho vplyvu na zdravie človeka a životné prostredie.
Hlavným kritériom výberu lokality na sanáciu, evidovanú v ISEZ, je jej rizikovosť,
pričom prioritne budú riešené práve vysokorizikové lokality. Stanovenie hodnoty
rizikovosti zohľadňuje výsledky prieskumu environmentálnych záťaží, ktorých
súčasťou je analýza rizika a návrh sanačných limitov.
Prostriedky OP KŽP sú cielené na sanáciu EZ s najvyššou mierou rizika a to najmä
s ohľadom na blízkosť ľudského obydlia, povrchového toku, zdrojov pitnej vody a
prítomnosti chránených území.

Predmet podpory OP KŽP v oblasti prieskumu,
sanácie a monitorovania EZ
Uvedený špecifický cieľ v oblasti sanácie environmentálnych záťaží bude napĺňaný
prostredníctvom dvoch nasledujúcich aktivít:
A) prieskum, sanácia a monitorovanie environmentálnych záťaží v mestskom
prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré
prechádzajú zmenou);
Oprávnení prijímatelia (aktivita A):
• subjekty, na ktoré prechádza povinnosť odstrániť environmentálnu záťaž
v prípade, ak pôvodca environmentálnej záťaže zanikol alebo zomrel a nie je
možné určiť povinnú osobu (podľa zákona č. 409/2011 Z. z.) v súlade
s princípom „znečisťovateľ platí“ (v súčasnosti je v súlade s uvedeným
zákonom takýmto subjektom príslušné ministerstvo určené uznesením vlády
SR),
• organizácia poverená výkonom národného monitorovania geologických
faktorov životného prostredia podľa geologického zákona – ŠGÚDŠ.

Predmet podpory OP KŽP v oblasti
prieskumu, sanácie a monitorovania EZ
V rámci predmetnej aktivity bude predmetom podpory najmä:
•
•

•

•
•

realizácia prieskumu prioritných environmentálnych záťaží, vrátane
vypracovania analýzy rizika znečisteného územia,
v prípade náročnejšej alebo rozsiahlejšej sanácie zabezpečenie vypracovania
prípravnej štúdie sanácie environmentálnej záťaže,
zabezpečenie realizácie sanačných prác v súlade s princípom „znečisťovateľ
platí“ a v súlade s pravidlami pre poskytovanie štátnej pomoci subjektom
zúčastňujúcim sa hospodárskej súťaže,
zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží,
priebežná aktualizácia Informačného systému environmentálnych záťaží.
Alokácia:

prieskum a monitorovanie = 28 426 689 Eur
sanácia = 149 240 120 Eur
+ 15 % financovanie zo ŠR

Predmet podpory OP KŽP v oblasti
prieskumu, sanácie a monitorovania EZ
B) zlepšenie informovanosti o problematike environmentálnych záťaží.
V rámci Národného projektu 1 - Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie
poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku,
ktorého súčasťou sú aj aktivity zamerané na problematiku environmentálnych
záťaží (hlavná aktivita HA 5).

Aktivity zlepšenia informovanosti o problematike environmentálnych záťaží
budú priamo nadväzovať na aktivity prieskumu, sanácie a monitorovania
environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených
priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou).
Cieľom informačných aktivít je zvýšenie povedomia širokej verejnosti
o problematike environmentálnych záťaží, vrátane ich sanácie a neskoršieho
monitorovania (medzinárodné konferencie, semináre, workshopy, webseminare
pre odbornú verejnosť, prednáškové a terénne exkurzie a festivaly pre vysoké
školy a univerzity, školské programy, metodické dní pre učiteľov základných
škôl a celý rad letákov a publikácií rozvrhnutých na obdobie rokov 2017-2021).

Predmet podpory OP KŽP v oblasti
prieskumu, sanácie a monitorovania EZ
Oprávnení prijímatelia sú (aktivita B):
•
•
•
•
•
•

Slovenská agentúra životného prostredia v rámci národného projektu,
subjekty ústrednej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany
životného prostredia,
subjekty územnej samosprávy,
neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia,
nadácie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia,
združenia fyzických alebo právnických osôb v oblasti tvorby
a ochrany životného prostredia.

Štátna pomoc
Čl. 107 ods. 1 ZFEÚ – ak nie je zmluvami ustanovené inak, pomoc poskytovaná v
akejkoľvek forme členským štátom alebo zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša
hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že
zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovaru, je nezlučiteľná s
vnútorným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi.
Podnik je v zmysle Čl. 107 ZFEÚ akýkoľvek isubjekt, ktorý vykonáva hospodársku
(nielen podnikateľskú) činnosť, je účastníkom hospodárskej súťaže (umiestňuje
tovary alebo služby na trh) bez ohľadu na jeho právnu formu a spôsob
financovania. Za podnik sa nepovažujú fyzické osoby, ktoré nie sú oprávnené na
podnikanie, orgány štátnej správy, subjekty územnej samosprávy alebo subjekty
vykonávajúce úlohy podľa osobitného právneho predpisu, ak nimi vlastnené
pozemky, na ktorých prebiehajú sanačné práce sú využívané výlučne na plnenie
im prislúchajúcich úloh, a teda nie sú využívané na hospodársku činnosť
Čl. 107 ods. 3 ZFEÚ vymedzuje kategórie pomoci zlučiteľné s vnútorným trhom
(Rada môže vymedziť aj iné druhy pomoci zlučiteľné s vnútorným trhom)

Štátna pomoc
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórii
pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkom 107 a 108 Zmluvy
(„nariadenie o skupinových výnimkách“)

Nariadenie o skupinových výnimkách stanovuje kategórie pomoci, pre ktoré sa
uplatňuje (regionálna pomoc, pomoc pre MSP, na výskum, vývoj a inovácie,
pomoc na ochranu životného prostredia a ďalšie).

V kapitole III – Osobitné ustanovenia pre rôzne kategórie pomoci zlučiteľné s
vnútorným trhom, Oddiel 7– Pomoc na ochranu životného prostredia je v Čl. 45
zadefinovaná aj Investičná pomoc na rekultiváciu znečistených plôch nasledovne:

Štátna pomoc
Článok 45
Investičná pomoc na rekultiváciu znečistených plôch
1. Investičná pomoc podnikom naprávajúcim škody na životnom prostredí rekultiváciou znečistených
plôch je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od
notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy za predpokladu, že sú splnené podmienky
stanovené v tomto článku a kapitole I.
2. Investícia musí viesť k náprave škody na životnom prostredí vrátane poškodenia kvality pôdy,
povrchovej vody alebo podzemnej vody.
3. Ak sa identifikuje právnická alebo fyzická osoba zodpovedná za environmentálnu škodu podľa
práva uplatniteľného v každom členskom štáte bez toho, aby boli dotknuté pravidlá Únie v tejto veci
táto osoba musí financovať rekultiváciu v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ a neposkytne sa
žiadna štátna pomoc. Ak osoba zodpovedná za škodu podľa uplatniteľného práva nie je identifikovaná
alebo nemôže znášať náklady, osoba zodpovedná za rekultiváciu alebo dekontamináciu môže dostať
štátnu pomoc.
4.
Oprávnené náklady sú náklady vynaložené na rekultivačné práce mínus zvýšená hodnota
pozemku. Všetky výdavky, ktoré vzniknú podniku pri rekultivácii jeho plochy, bez ohľadu na to, či tieto
výdavky môže vo svojej súvahe vykazovať ako stále aktívum, sa v prípade rekultivácie znečistených
plôch môžu pokladať za oprávnenú investíciu.
5. Odhad zvýšenej hodnoty pozemku v dôsledku jeho rekultivácie musí vykonať nezávislý odborník.
6. Intenzita pomoci nepresahuje 100 % oprávnených nákladov.
–

Štátna pomoc
Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a
minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o štátnej
pomoci“)

•

Štátnu pomoc možno poskytnúť na zákonom stanovené účely (napr. na rozvoj
regiónov, pre malý a stredný podnik, na vývoj, výskum a inovácie, na
vzdelávanie, na kultúru a zachovanie kultúrneho dedičstva a tiež na ochranu
životného prostredia a ďalšie), ak sú v súlade s pravidlami EÚ na štátnu pomoc
(napr. čl. 107 ods. 3 ZFEÚ, „všeobecné nariadenie“, „nariadenie o skupinových
výnimkách)

•

Na schému štátnej pomoci, ktorá je v súlade s osobitnými predpismi pre
skupinové výnimky sa nevzťahuje povinnosť notifikácie Európskou komisiou.

Schéma štátnej pomoci na sanáciu EZ
v prípadoch, kedy zodpovednosť za sanáciu
prechádza na štát
Predmetom schémy štátnej pomoci na sanáciu EZ ako súčasti opatrení
definovaných v špecifickom cieli 1.4.2 OP KŽP je poskytovanie štátnej pomoci na
odstraňovanie environmentálnych záťaží evidovaných v ISEZ na pozemkoch, ktoré
sú vo vlastníctve podniku a to v prípadoch, kedy povinnosť odstrániť
environmentálnu záťaž prechádza na štát zastúpený príslušným ministerstvom, v
dôsledku čoho vlastník pozemku nemusí znášať náklady na sanáciu za podmienok
uvedených v schéme.
Oprávnenými aktivitami na štátnu pomoc podľa tejto schémy sú výlučne aktivity
sanácie environmentálnych záťaží na lokalitách identifikovaných v príslušnom
uznesení vlády SR, ktoré spadajú do oprávnených aktivít OP KŽP v rámci
špecifického cieľa 1.4.2 a zahŕňajú rekultivačné práce na pozemkoch vo vlastníctve
podniku.

Schéma štátnej pomoci na sanáciu EZ
v prípadoch, kedy zodpovednosť za sanáciu
prechádza na štát
•

Pomoc nie je smerovaná na sanáciu EZ, ktorá by mala byť realizovaná ako
súčasť investičných projektov komerčného využitia sanovaného územia.
Cieľom sanácie podľa tejto schémy nie je zmena využitia sanovaných
pozemkov.

•

Sanáciu podľa tejto schémy budú realizovať príslušné ministerstvá, pričom
vlastník pozemku nemusí znášať náklady na vykonanie sanačných prác.
Vlastník pozemku (ak ide o podnik) musí znášať tzv. zvýšenú hodnotu pozemku
po sanácii v súlade s čl. J ods. 5 až 7 tejto schémy.

•

V súlade s čl. 45 ods. 4 nariadenia o skupinových výnimkách oprávnené
výdavky na aktivity podľa čl. G tejto schémy predstavujú celkové výdavky
vynaložené na sanáciu environmentálnej záťaže (rekultivačné práce) na
pozemku príjemcu pomoci mínus zvýšená hodnota pozemku príjemcu pomoci.

Schéma štátnej pomoci na sanáciu EZ
v prípadoch, kedy zodpovednosť za sanáciu
prechádza na štát
Pomoc podľa tejto schémy sa poskytuje formou realizácie sanácie
environmentálnej záťaže na pozemku príjemcu pomoci (nepeňažná pomoc).
Zvýšená hodnota pozemku sa stanovuje znaleckým posudkom. Znalecký posudok
vypracúva znalec vybratý príslušným ministerstvom v rámci otvoreného,
transparentného a nediskriminačného postupu v súlade s ustanoveniami zákona o
verejnom obstarávaní, čím je zabezpečená jeho nezávislosť.
Pokiaľ počas obdobia do piaich rokov od záverečnej platby poskytnutej
príslušnému ministerstvu zabezpečujúcemu vykonanie sanačných prác dôjde k
predaju sanovaného pozemku príjemcu pomoci, príjemca pomoci je povinný vrátiť
nadmernú pomoc.

Uznesenia vlády SR – určenie
príslušného ministerstva
Uznesenie vlády SR

MŽP SR

MO SR

150/2013

13

6

356/2015

2

38/2015

26

153/2016

3

2

515/2016

4

2

397/2017

4

1

93/2018

10

124/2019

3

Spolu

65

MH SR

3
11

3

Aktuálny stav projektov OP KŽP –
prieskum, sanácie EZ
Prebiehajúce projekty
MŽP SR a MO SR

Vestník (UVO)

Dátum zverejnenie vo
Vestníku UVO

GPEZ (1)

182/2016

20.09.2016

GPEZ (2)

15/2018

22.01.2018

SAN (1)

252/2015

22.12.2015

OGD (1)

105/2017

29.05.2017

SAN (2)

193/2017

02.10.2017

OGD (2)

15/2018

22.01.2 018

SAN (3) - zrušené VO

27/2018

07.02.2018

SAN (4)

146/2018

25.07.2018

OGD (4)

23/2019

1.2.2019

SAN (5)

66/2019

03.04.2019

OGD (5)

nezačalo VO

SAN-Vrakuňa

84/2017

28.4.2017

OGD-Vrakuňa

27/2018

07.02.2018

SAN-Predajná

254/2018

31.12.2018

Aktuálny stav riešenia projektov OP KŽP –
prieskum, sanácie EZ
Projekty OPKŽP

Vestník (UVO)/
dátum
zverejnenia

PEZ (1)

182/ 2016
20.09.2016
15/2018
22.01.2018
84/2017
28.04.2017

55 lokalít (sú uvedené v rámcovom projekte na UVO)

OGD - Vrakuňa

27/2018
07.02.2018

Odborný geologický dohľad pri sanácie EZ Bratislava – Vrakuňa – Vrakunská
cesta – skládka CHZJD

SAN (1)

252/2015
22.12.2015

OGD – (1)

105/2017
29.05.2017
193/2017
02.10.2017

Časť 1: Nové Zámky, Komárno, Štúrovo
Časť 2: Leopoldov, Prievidza, Púchov
Časť 3: Prešov, Spišská Nová Ves
Časť 4: Humenné, Košice, Poproč
Časť 5: Čadca, Kraľovany, Vrútky
Časť 6a: Dolný Kubín
Časť 6b: Sliač - letisko
Časť 7: Brezno, Zlaté Moravce
Odborný geologický dohľad pri Sanácii environmentálnych záťaží na
vybraných lokalitách SR - 7 častí podľa SAN (1)
Časť 1: KN(012)/Komárno - Harčáš
Časť 2: MY(006)/Myjava – Skládka galvanických kalov –
Holičov vrch
Časť 3: MT (002)/ Martin – Kasárne SNP
Časť 4: MI(1905)/Michalovce – Mestské kasárne - autopark

PEZ (2)
SAN – Vrakuňa –

SAN (2)

MŽP SR

Lokality

45 lokalít (sú uvedené v rámcovom projekte na UVO)
Sanácia EZ Bratislava – Vrakuňa – Vrakunská cesta – skládka CHZJD

MO SR

OGD (2)
SAN (3)
SAN (4)

15/2018
22.01.2018
27/2018
07.02.2018
146/2018
25.07.2018
MŽP SR

OGD (4)
SAN (5)

Časť 5: PN(010)/ Piešťany - Kasárne
Odborný geologický dohľad pri Sanácii environmentálnych záťaží na
vybraných lokalitách SR (2)
Zrušené VO
Časť 1: KK(2003)/Kežmarok – bývalé kasárne
Časť 2: DS(025)/Zlaté Klasy – skládka PO a TKO
Časť 3: ZM(001)/Čierne Kľačany – skládka PO a TKO

MO SR

Časť 4: B5(006)/Bratislava – Petržalka – Kopčianska –
pri vojenskom cintoríne
Časť 5: BN(001)/Horné Naštice – skládka popolčeka
Časť 6: ZV(2051)/Sliač – letecké kasárne
Časť 7: LM(1909)/Jamník – kasárne Mokraď

23/2019
01.02.2019
66/2019
03.04.2019

Odborný geologický dohľad pri Sanácii environmentálnych záťaží na
vybraných lokalitách SR (4)
Časť 1: PE(001)/Bošany – skládka koželužní I
PE(1874)/Bošany – skládka koželužní II
Časť 2: NM (013)/ Stará Turá – skládka KO Drahý vrch
Časť 3: LV(012)/Nová Dedina – sklad pesticídov
GA(018)/Veľké Úľany – obecná skládka PO a KO
Časť 4: LV(008)/Levice – práčovne a čistiarne
PT(1786)/Utekáč – sklárne Clara
TV(004)/Čeľovce – sklad pesticídov
Časť 5: KM(005)/Kysucké Nové Mesto – NN Slovakia
NO(004)/ Zubrohlava – kalové pole – ZŤS Námestovo
Časť 6: SL(009)/Stará Ľubovňa – skládka Skalka
SK(003)/Giraltovce – skládka TKO

OGD (5)
SAN – Predajná I, II

V príprave
254/2018
31.12.2018

Sanácia environmentálnych záťaží v obci Predajná (BR(015)/ Predajná skládka PO – Predajná I a BR(016)/ Predajná – skládka PO – Predajná II

Geologický prieskum vybraných
pravdepodobných environmentálnych záťaží
Hlavný cieľ: zabezpečenie podrobného geologického prieskumu
environmentálnych záťaží na vybraných 55 prioritných lokalitách, ktoré
na základe predbežného hodnotenia rizika predstavujú riziko pre ľudské
zdravie a životné prostredie v jednotlivých krajoch Slovenskej republiky.
Účelom geologickej úlohy je získanie detailných podkladov o stave
zložiek životného prostredia
a podkladov pre sanáciu tých
environmentálnych záťaží, kde bude potvrdené riziko.
Súčasťou projektu bude aj podaktivita: Geologický prieskum vybraných
pravdepodobných environmentálnych záťaží metódami Diaľkového
prieskumu
zeme
(DPZ)
spresnenie
plošného
rozsahu
environmentálnych záťaží na 55 lokalitách metódami DPZ,  identifikácia
vývoja znečistenia na základe porovnania, analýzy, interpretácie
leteckých a družicových snímok so submetrovým rozlíšením z rozličných
časových období a modelovaním
Zákazka je rozdelená na 5 častí: Zmluvy o dielo č. 5/2019/5, č. 6/2019/5, č.
7/2019/5, č. 8/2019/5, č. 9/2019/5 zverejnené v CRZ.
Celkové oprávnené výdavky na základe schválenej ŽoNFP: 9 127 293,62
Eur

Geologický prieskum vybraných
pravdepodobných environmentálnych záťaží
Tekovské Lužany
- sklad agrochemikálií:

Pôtor - bývalá obaľovačka bitumenových zmesí

Kosorín - sklad pesticídov

Gbely - bývalý sklad chemikálií
Brodzany - obaľovačka bitumenových zmesí:

Málinec – Stupník: fenolová jama

Geologický prieskum vybraných pravdepodobných
environmentálnych záťaží (2)
Hlavný cieľ: zabezpečenie podrobného geologického prieskumu
pravdepodobných environmentálnych záťaží celkovo na vybraných 45
prioritných lokalitách, ktoré na základe predbežného hodnotenia rizika
predstavujú riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie v jednotlivých
krajoch Slovenskej republiky.
Súčasťou projektu bude aj identifikácia, overenie a potvrdenie
pravdepodobných environmentálnych záťaží na 45 lokalitách metódami
Diaľkového prieskumu zeme (DPZ)
Celkové oprávnené výdavky na základe návrhu ŽoNFP: 7 393 458,92 Eur

Sanácia environmentálnej záťaže Bratislava –
Vrakuňa – Vrakunská cesta – skládka CHZJD
Hlavný cieľ: zabezpečenie sanácie environmentálnej záťaže Bratislava –
Vrakuňa – Vrakunská cesta – skládka CHZJD – SK/EZ/B2/136. Sanácia
environmentálnej záťaže bude realizovaná pomocou izolácie znečistenia
a sanácie znečistenej podzemnej vody. Ide o kombináciu pasívneho
a aktívneho sanačného zásahu. Hlavným cieľom pasívneho sanačného
zásahu je uzavretie odpadov na mieste, hlavným cieľom aktívneho
sanačného zásahu je odstránenie intenzívnej kontaminácie podzemnej
vody v blízkom okolí skládky a nevyhnutné odstraňovanie
kontaminovanej vody z priestoru uzatvoreného podzemnou tesniacou
stenou.
Celkové výdavky na základe Zmluvy o dielo: 34 155 120,94 Eur (s DPH)
Súbežne s realizáciou sanácie je zabezpečený OGD:
Odborný geologický dohľad pri sanácií environmentálnej záťaže
Bratislava – Vrakuňa – Vrakunská cesta – skládka CHZJD – SK/EZ/B2/136

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží
Slovenskej republiky (1)
Hlavný cieľ: zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží na
vybraných 18 prioritných lokalitách, ktoré predstavujú vysoké riziko pre
ľudské zdravie a životné prostredie.
Zákazka je rozdelená na 7 častí.
Celkové oprávnené výdavky na základe schválenej ŽoNFP: časť 1 –
6 664 553,58 Eur, časť 2 – 6 854 061,80 Eur, časť 3 - 6 423 835,69 Eur,
časť 4 – 7 187 744,92 Eur, časť 5 – 6 226 212,20 Eur, časť 6 – 6 809 439,13
Eur, časť 7 – 7 924 290,23 Eur
Súbežne s realizáciou sanácie bude zabezpečený OGD:
Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnych záťaží na
vybraných lokalitách Slovenskej republiky (1)

Sanácia vybraných environmentálnych záťaží
Slovenskej republiky (2)
Hlavný cieľ: zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží na
vybraných 5 prioritných lokalitách, ktoré predstavujú vysoké riziko pre
ľudské zdravie. Zákazka je rozdelená na 5 častí, časť 1 a 2 bude
zabezpečovať MŽP SR a časť 3 – 5 bude zabezpečovať MO SR ako
príslušné ministerstvo podľa § 5 ods. 7 zákona č. 409/2011 Z. z.
Celková odhadovaná hodnota zákazky: 12 550 053,57 Eur bez DPH
Celkové oprávnené výdavky: pre časť 1: 2 136 000,00 Eur (bez DPH), pre
časť 2: 4 732 842,18 Eur (bez DPH)
Súbežne s realizáciou sanácie bude zabezpečený OGD:
Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnych záťaží na
vybraných lokalitách Slovenskej republiky (2)
Celkové oprávnené výdavky: pre časť 1: 68 265,00 Eur (bez DPH), pre
časť 2: 135 054,00Eur (bez DPH)

Sanácia environmentálnych záťaží na
vybraných lokalitách Slovenskej republiky (4)
Hlavný cieľ: zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží na
vybraných 7 prioritných lokalitách, ktoré predstavujú vysoké riziko pre
ľudské zdravie.
Zákazka je rozdelená na 7 častí, časť 1 - 5 bude zabezpečovať MŽP SR
a časť 6 a 7 bude zabezpečovať MO SR ako príslušné ministerstvo podľa
§ 5 ods. 7 zákona č. 409/2011 Z. z.
Celková predpokladaná hodnota zákazky: 14 289 814,74 Eur bez DPH
Celkové oprávnené výdavky: ŽoNFP zatiaľ nebola schválená. ŽoNFP pre
časti 6 a 7 bude predkladať MO SR.
Súbežne s realizáciou sanácie bude zabezpečený OGD:
Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnych záťaží na
vybraných lokalitách Slovenskej republiky (4)

Sanácia environmentálnych záťaží na
vybraných lokalitách Slovenskej republiky (5)
Hlavný cieľ: zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží na
vybraných 12 prioritných lokalitách, ktoré predstavujú vysoké riziko pre
ľudské zdravie.
Zákazka je rozdelená na 6 častí - zabezpečuje MŽP SR ako príslušné
ministerstvo podľa § 5 ods. 7 zákona č. 409/2011 Z. z.
Celková predpokladaná hodnota zákazky: 21 989 448,00 Eur bez DPH
Celkové oprávnené výdavky: ŽoNFP zatiaľ nebola schválená.
Súbežne s realizáciou sanácie bude zabezpečený OGD:
Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnych záťaží na
vybraných lokalitách Slovenskej republiky (4)

Sanácia environmentálnych záťaží v obci
Predajná
Hlavný cieľ: sanácie dvoch environmentálnych záťaží , ktoré predstavujú
vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie BR(015)/Predajná
skládka PO Predajná I a BR (016)/Predajná skládka PO Predajná II.
Celková odhadovaná hodnota zákazky: 39 429 456,67 Eur bez DPH.

Ďakujem za pozornosť

Mgr. Zuzana Hlôšková
Ministerstvo životného prostredia SR
Zuzana.hloskova@enviro.gov.sk
www.minzp.sk
Aktivita sa realizuje v rámci národného projektu
Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.
www.op.kzp.sk

www.minzp.sk

www.sazp.sk

