
 

 

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne 
obcí) 

 
Kód výzvy:  OPKZP-PO2-SC211-2018-40 

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia   

Výzvu vyhlásil:                 Ministerstvo životného prostredia  

Vyčlenené finančné prostriedky na celú výzvu: 17 000 000 EUR 

 
Oprávnené subjekty – žiadatelia:   

• Subjekty verejnej správy (ústredné orgány štátnej správy,  štátne rozpočtové a štátne príspevkové 
organizácia, ostatné subjekty verejnej správy, obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové 
a príspevkové organizácie, združenie s výlučnou účasťou obcí) 

• Združenie fyzických alebo právnických osôb 

• Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby  
 
Podporované aktivity v rámci výzvy:  
Predmetom podpory budú opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu za účelom zmiernenia 
negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ako napr.:  

• budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr. dažďové záhrady, 
zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade,  

• budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako napr. nádrže (podzemné alebo 
povrchové) za účelom využitia zrážkovej vody na vytváranie vodných prvkov, na polievanie zelene 

• budovanie vsakovacích prielahov, vsakovacích prielahov s rigolom, vsakovacích rýh, vsakovacích 
pásov, infiltračných priekop, 

• realizácia intenzívnych a extenzívnych vegetačných striech, 

• realizácia vegetačných stien využívajúcich na zálievku zrážkovú vodu zo strechy budovy (osobitný 
konštrukčný systém, treláže a podporné konštrukcie ako aj "samopnúce"), 

• náhrada nepriepustných povrchov za plne vegetačné zatrávňovacie tvárnice, za polovegetačné za 
trávňovacie (betónové) tvárnice, 

• výmena nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar za 
účelom zdržania zrážkovej vody v danom území,  

• podpovrchové vsakovacie a retenčné systémy v kombinácii s vodozádržnými opatreniami, ktoré 
majú pozitívny vplyv na zmenu mikroklímy. 

 
Do intravilánu obce nespadajú osamelé sídla (roztrúsené osady, samoty, chalupy a pod.) a priemyselné 
alebo hospodárske stavby, ktoré nie sú územne spojené s jeho centrálnou časťou.  

 



 

 

Termín na podanie projektov:                                                          

 

Územie,  kde sa môže projekt realizovať:  

Celé územie Slovenskej republiky s výnimkou mestských častí  

 

Percento poskytnutých finančných prostriedkov na realizáciu projektu:  

Žiadateľ 

Výška príspevku zo zdrojov OP 
KŽP z celkových oprávnených 
výdavkov projektu v % (NFP) 

Výška spolufinancovania zo 
zdrojov prijímateľa v % 

• Subjekty ústrednej správy  100 0 

• Ostatné subjekty verejnej 
správy  

95 5 

• Subjekty územnej samosprávy 95 5 

• Združenie fyzických osôb  

• Neziskové organizácii 
poskytujúce všeobecne 
prospešné služby  

95 5 

• Združenie fyzických 
a právnických osôb podľa 
občianskeho zákonníka 

90 10 

 
 
Špecifické podmienky, ktoré treba splniť, ak máte záujem o danú výzvu: 

- Ukončené VO v stave pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (bez EKS) 
- VO v stave po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom (EKS) 
- Vysporiadané majetko-právnych vzťahov  
- Právoplatné povolenie na realizáciou projektu vydané príslušným povoľovacím orgánom 
- Maximálna výška celkový výdavkov na opatrenie nesmie prekročiť 200 000 Eur, pričom sa môže 

realizovať aj viac opatrení.  
 
 
 
 
 
 
 

 

31.7.2018 
Prvé 

hodnotiace 
kolo  

 

30.9.2018 
 Druhé 

hodnotiace 
kolo  

 

o 2 
mesiace  

Ďalšie 
hodnotiace kolá 

do uzavretia 
výzvy  



 

 

Podmienky, ktoré treba splniť, ak máte záujem o danú výzvu: 

 

 
  

Výška finančných prostriedkov, o ktoré je možné žiadať: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kontakt pre bližšie informácie:   
Octigon, a.s. 
Lucia Lanáková  
Mobil: +421 948 271 757 
Tel.: +421 2 4464 53 84, 
E-mail: lanakova@octigon.sk 

Minimálny príspevok:  

25 000 Eur   Maximálny príspevok:  

600 000 Eur 
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