
 

 

SUMÁR VÝZVY 

 

 
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
VÝZVA

 
Predmetom podpory je sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom, ktoré sa nachádzajú v katastri obcí, a v prípade 
ktorých príslušné orgány štátnej správy odpadového hospodárstva začali konanie na zistenie zodpovednej osoby. 

 
 
KTO JE OPRÁVNENÝ

 
Oprávnení žiadatelia 
 

 obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;  

 združenie obcí v zmysle § 20b – f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako 

združenie obcí, alebo v zmysle § 20i ods. 2 zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení ako 

záujmové združenie právnických osôb 

 

 
OPRÁVNENÉ AKTIVITY

 
 zber odpadu v miestach s nezákonne umiestneným odpadom,  

 odvoz / zvoz / doprava odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom na riadenú skládku odpadu / do spaľovne 
odpadov,  

 uloženie / zneškodnenie odpadu z miesta s nezákonne umiestneným odpadom na riadenej skládke odpadu / v 
spaľovni odpadov,  

 vytriedenie a zhodnotenie odpadu, ak je to vzhľadom na charakter uloženého odpadu možné alebo účelné,  

 sanácia / úprava miesta s nezákonne umiestneným odpadom do pôvodného stavu, avšak iba v kombinácii a v 
následnosti na vyššie uvedené aktivity,  

 kombinácia vyššie uvedených aktivít.  

 
 
PODMIENKY PRE POSKYTNUTIE POMOCI

 
 jeden žiadateľ môže podať len jednu žiadosť o podporu formu dotácie, pričom v rámci žiadosti môže riešiť 

sanáciu viacerých miest s nezákonne umiestneným odpadom nachádzajúcich sa v katastri obce, resp. obcí (v 

prípade žiadateľov - združení obcí)  

 výška nákladov projektu (celková suma rozpočtu) uvedených v Podrobnej kalkulácii nákladov a ich špecifikácii k 
žiadosti o podporu formou dotácie je konečná a nie je možné ju v prípade schválenia žiadosti ďalej navýšiť,  

 zhodnotenie alebo zneškodnenie všetkého odpadu, ktorý je umiestnený na mieste/ach s nezákonne uloženým 

odpadom, ktoré je/sú predmetom žiadosti o podporu formou dotácie,  

 začatie konania:  

a)  pred 01.01.2016 - na zistenie osoby zodpovednej za nezákonné umiestnenie odpadu pred nadobudnutím úč innosti 
zákona o odpadoch vydaný príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva alebo  

Operačný program:    Environmentálny fond SR 

Činnosť: C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom 

Typ pomoci::       Podpora formou dotácie pre rok 2017 



 

 

b)  po 01.01.2016 - na zistenie osoby zodpovednej za nezákonné umiestnenie odpadu po nadobudnutí účinnosti 
zákona o odpadoch vydaný príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva, resp. orgánom policajného 
zboru,  

 dokladovanie umiestnenia/polohy miesta s nezákonne umiestneným odpadom a jeho umiestnenia v katastri obce 
(kópia snímku z katastrálnej mapy a Výpis z listu vlastníctva),  

 čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu žiadateľa o oprávnenosti žiadateľa realizovať aktivity projektu na dotknutých 
pozemkoch, na ktorých je/sú evidované miesto/a s nezákonne umiestneným odpadom, ktorých sanácia je predmetom 
predkladanej žiadosti (ak relevantné),  

 dokladovanie uloženia odpadu na skládke odpadov / v spaľovni odpadu (napr. faktúrou),  

 dokladovanie vytriedenia a zhodnotenia odpadu v zariadení na to určenom (napr. faktúrou),  

 

 

MIESTO A DĹŽKA REALIZÁCIE PROJEKTOV 
 

Oprávnené územie: celé územie SR 

Realizácia: v období od 01.01.2017 max. do 30.09.2017 

 
 

KOĽKO? 
 

Výška podpory: max. 50.000,- EUR  

Intenzita pomoci: 95% z oprávnených nákladov projektu  

 
 
DÁTUM VYHLÁSENIA A UKONČENIA VÝZVY 

 
 

Dátum vyhlásenia výzvy:  13.12.2016 

Dátum uzavretia výzvy:     15.03.2017 

 
 
 
 
 

 

PONÚKAME VÁM
 

 

Služby v oblasti grantového poradenstva: 
 

 vypracovanie komplexnej projektovej žiadosti  

 implementáciu Vášho projektu - externý projektový manažment 

 zabezpečíme pre Vás celý projektový cyklus, alebo jeho určitú časť podľa Vašich požiadaviek a potrieb 

 

 


