
 

Intenzifikácia a modernizácia existujúcich úpravní povrchových vôd za 
účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody 

 
Kód výzvy:  OPKZP-PO1-SC122-2018-47 

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia   

Výzvu vyhlásil:                 Ministerstvo životného prostredia  

Vyčlenené finančné prostriedky na celú výzvu: 25 370 000 EUR 

 
Oprávnené subjekty – žiadatelia:   

• obce; 

• združenia obcí;  

• vlastníci verejných vodovodov podľa zákona o verejných vodovodov a verejných kanalizáciách 
v 100% vlastníctve obce; 

• právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných vodovodov vymedzené v zákone 
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v 100% vlastníctve obce. 

 
Podporované aktivity v rámci výzvy:  
Zabezpečenie podmienok v oblasti zásobovania obyvateľov SR bezpečnou pitnou vodou z verejných 
vodovodov: 
Intenzifikácia a modernizácia existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej 

pitnej vody so zameraním najmä na riešenie problémov s eutrofizáciou vôd, arzénom, antimónom, 

mikrobiológiou a biológiou.  

 

Oprávnené na poskytnutie nenávratného finančného príspevku budú výlučne existujúce úpravne 

povrchových vôd, ktoré upravujú vodu z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd a zásobujú pitnou 

vodou nad 30 000 obyvateľov. 

 

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 % 

Obce 95 5 

Združenia obcí  95 5 

Vlastníci verejných vodovodov 
podľa zákona o verejných 
vodovodov a verejných 
kanalizáciách  

90 10 

Právnické osoby oprávnené na 
podnikanie v oblasti verejných 
vodovodov vymedzené v zákone 
o verejných vodovodoch 
a verejných kanalizáciách. 

90 10 



 

Termín na podanie projektov:                                                          

 

Územie,  kde sa môže projekt realizovať:  

• Celé územie SR  
 

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

 

 

Špeciálne podmienky výzvy: 
- VO v stave po podpise zmluvy, alebo pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom  (po 

vyhodnotení ponúk a ukončení prípadných revíznych postupov). VO na zákazky s nízkou hodnotu 
a na zákazky, ktoré podliehajú výnimkám, nie je potrebné mať VO v danom stave.  

 

 
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 

 

28.2.2019 
Prvé 

hodnotiace 
kolo  

 

30.4.2019 
 Druhé 

hodnotiace 
kolo  

 

o 2 
mesiace  

Ďalšie 
hodnotiace kolá 

do uzavretia 
výzvy  

mailto:lanakova@octigon.sk

