Ponuka na vypracovanie projektu
Výzva z Operačného programu Kvalita životného prostredia
Špecifický cieľ: 1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách
nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ

Výstavba stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO,
ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí
s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd
Termín podávania projektov:

16.09.2020

Finančná alokácia:

24,6 mil. EUR

Minimálna výška pomoci:

nestanovuje sa

Maximálna výška pomoci:

nestanovuje sa (z časti obmedzené stanoveným benchmarkom)

Intenzita pomoci (miera dotácie): 95 % z celkových oprávnených výdavkov projektu (obec, združenie obcí)
90 % z celkových oprávnených výdavkov projektu (iný žiadateľ)
Miesto realizácie projektu:

Oprávnené na poskytnutie nenávratného finančného príspevku budú
výlučne aglomerácie, menovite uvedené v Prílohe 8.5 Opatrenia
v aglomeráciách pod 2000 ekvivalentných obyvateľov situovaných v CHVO
Žitný ostrov – Príloha Správneho územia povodia Dunaja Vodného plánu
Slovenska

Oprávnení žiadatelia:

• obec alebo združenie obcí s výlučnou účasťou obcí;
• právnická osoba oprávnená na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií
(v 100 % vlastníctve obce);
• vlastníci verejných kanalizácií podľa zákona o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách (v 100 % vlastníctve obce)

Oprávnené aktivity:
1. Stoková sieť - výstavba, resp. dobudovanie stokovej siete (vrátane vybudovania samostatného zberača)
2. Čistiareň odpadových vôd - výstavba, resp. dobudovanie čistiarní odpadových vôd
•
•
•

Realizáciou projektu musí dôjsť k zabezpečeniu odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd z celej
riešenej aglomerácie (v odôvodnených prípadoch minimálne na 85 % z celej riešenej aglomerácie).
Realizáciou projektu musí dôjsť k zníženiu vypúšťaného znečistenia do recipientu.
Rekonštrukcia a modernizácia stavieb, prístavby, resp. stavebné úpravy súvisiace s dobudovaním stokovej
siete, alebo dobudovaním/intenzifikáciou ČOV – oprávnená výlučne za účelom zvýšenia kapacity stokovej
siete a/alebo zvýšenia kapacity a intenzifikácie ČOV (dodržanie prísnejších limitov pre vypúšťané
znečistenie).
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Doplňujúce informácie:
• Žiadateľ bude preukazovať schopnosť spolufinancovať projekt (rozdiel celkových oprávnených výdavkov
projektu a žiadaného príspevku).
• Žiadateľ musí všetky investície obstarať v zmysle platnej legislatívy (podľa zákona č. 343/2015 Z. z. – Zákon
o verejnom obstarávaní).
Žiadateľ je povinný (okrem výnimiek – zákazky s nízkou hodnotou) mať verejné obstarávanie/-a
na oprávnené výdavky zahrnuté do hlavnej aktivity projektu ukončené v čase predloženia ŽoNFP,
t. j. v stave pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (po vyhlásení výsledku a ukončení všetkých
revíznych postupov), alebo v stave po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom (EKS).
• 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.
• V prípade, že predmetom predkladanej žiadosti bude stavebná investícia – vyžaduje sa predložiť
právoplatné stavebné povolenie, resp. Ohlásenie stavebnému úradu a Oznámenie stavebného úradu, že
nemá námietky.
• Doba udržateľnosti projektu je 5 rokov od finančného ukončenia projektu.
• Daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) je oprávneným výdavkom v prípade, ak žiadateľ nie je zdaniteľnou
osobou podľa § 3 ods. 4 zákona o DPH a zároveň:
1. zabezpečuje prevádzku infraštruktúry ako regulovaný subjekt vo vlastnej réžii, pričom na stočné
neúčtuje konečnému spotrebiteľovi DPH alebo
2. zabezpečuje prevádzku infraštruktúry prostredníctvom prevádzkovateľa, ktorý je regulovaným
subjektom, pričom na hodnotu nájomného, ktorú hradí prevádzkovateľ žiadateľovi/prijímateľovi
za prevádzku infraštruktúry, neúčtuje DPH v súlade s ustanovením § 38 ods. 3 zákona o DPH.
Príklady neoprávnených výdavkov:
• výdavky na výstavbu kanalizačných prípojok;
• výdavky na individuálne čistenie odpadových vôd realizované v rámci nehnuteľností fyzických osôb, vrátane
výdavkov na odvoz odpadových vôd;
• výdavky na obnovu ostatných inžinierskych sietí z dôvodu ich nevyhovujúceho technického stavu;
• výdavky na výstavbu alebo obnovu dažďovej kanalizácie, či vodovodu (uvedené nebráni paralelným
stavebným prácam na iných inžinierskych sieťach, pokiaľ sa jednoznačne oddelia výdavky na tieto ostatné
siete);
• výdavky na rekonštrukciu stokovej siete a/alebo ČOV (okrem prípadov, kedy dochádza k zvýšeniu kapacity
stokovej siete a/alebo zvýšeniu kapacity a intenzifikácii ČOV);
• výdavky na pravidelné obnovovacie investície zamerané na modernizáciu existujúcej a funkčnej
infraštruktúry/technológie (stoková sieť a/alebo ČOV);
• akékoľvek prevádzkové výdavky (napr. výdavky na prevádzku vodohospodárskej infraštruktúry, vrátane
skúšobnej prevádzky);
• nákup nehmotného majetku (napr. softvér, licencie a pod.);
• nákup dopravných prostriedkov;
• DPH ak nespĺňa podmienky uvedené vyššie.
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