
 

 

Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov – pre 
podnikateľské subjekty podľa schémy štátnej pomoci 

(regionálna investičná pomoc) 
 

Kód výzvy:  OPKZP-PO1-SC111-2018-38 

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia   

Výzvu vyhlásil:                 Ministerstvo životného prostredia  

Vyčlenené finančné prostriedky na celú výzvu: 10 000 000 EUR 

 
Oprávnené subjekty – žiadatelia:   

• Fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s odpadom  
 
Podporované aktivity v rámci výzvy:  
Podpora systémov triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu 

• Vybudovanie/modernizácia (za účelom zvýšenia kapacity) dotrieďovacích liniek na vytriedené 
zložky komunálneho odpadu.  

• Oprávnené výdavky sú stavebné práce a nákup technológie týkajúce sa zabezpečenia funkčnosti 
zariadenia na dotrieďovanie komunálnych odpadov.  

• Oprávnené výdavky sú aj na zariadenie na mechanickú úpravu odpadov (napr. lis), určené na 
zmenšenie objemu dotriedených zložiek za účelom ich efektívnejšej dopravy na miesto 
zhodnotenia. 

 

Termín na podanie projektov:                                                          

 

Územie,  kde sa môže projekt realizovať:  

• Trnavský samosprávny kraj  

• Nitriansky samosprávny kraj  

• Trenčiansky samosprávny kraj  

• Žilinský samosprávny kraj  

• Banskobystrický samosprávny kraj  

• Košický samosprávny kraj 

• Prešovský samosprávny kraj  
 

 

15.5.2018 
Prvé 

hodnotiace 
kolo  

 

15.10.2018 
 Druhé 

hodnotiace 
kolo  

 

o 5 
mesiacov  

Ďalšie 
hodnotiace kolá 

do uzavretia 
výzvy  



 

 

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 % 

Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj 

Malý podnik  45 55 

Stredný podnik 35 65 

Veľký podnik  25 75 

Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj,  
Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj 

Malý podnik  55 45 

Stredný podnik 45 55 

Veľký podnik  35 65 

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

• Vyhlásené verejné obstarávanie na všetky zákazky okrem zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek, 
ktoré podliehajú výnimkám v zmysle § 1 ods.2 až 12 zákona o verejnom obstarávaní 

• Preukázať vzťah/právo, na základe ktorého je možné užívať veci, na ktorých má byť projekt 
realizovaný  

• Povinnosť disponovať právoplatným povolením na realizáciu projektu vydaným príslušným 
povoľovacím orgánom (napr. stavebné povolenie), vrátane príslušnej projektovej dokumentácie  

• Projekt nesmie mať pravdepodobne významný nepriaznivý vplyv na územie sústavy NATURA 2000v 
 
 
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:  

Nestanovuje sa   Maximálny príspevok:  

1 500 000 Eur 
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