
 

 

Výstavba stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v 
aglomeráciách do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených 

vodohospodárskych oblastí s veľkokapacitnými zdrojmi 
podzemných vôd 

 

 
Kód výzvy:  OPKZP-PO1-SC121-2018-43 

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia   

Výzvu vyhlásil:                 Ministerstvo životného prostredia  

Vyčlenené finančné prostriedky na celú výzvu: 24 600 000 EUR 

 
Oprávnené subjekty – žiadatelia:   

• Obce 

• Združenia obcí  

• Vlastníci verejných kanalizácií podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
100% vlastné obcou  

• Právnické osoby opravené na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií vymedzené v zákone  
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 100% vlastné obcou 
 

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 (aktualizácia 
2015), vrátane obcí Veľké dvorníka a Jahodná. 
 
Podporované aktivity v rámci výzvy:  
Podpora realizácie infraštruktúry v oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd, ktoré prispejú k 
zlepšeniu kvality vody v chránených vodohospodárskych oblastiach, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje 
podzemných vôd, kde nebol identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný útvar ako 
rizikový,  
konkrétne s podaktivitou Výstavba stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 
EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje 
podzemných vôd a ktoré smerujú k zamedzeniu ohrozenia kvality a kvantity podzemných vôd tak, aby 
nebolo ohrozené ich využívanie,  
 
Príspevok v rámci tejto výzvy bude poskytovaný na nasledovné hlavné aktivity projektu:  

1. Stoková sieť  
výstavba, resp. dobudovanie stokovej siete (vrátane vybudovania samostatného zberača),  

2. Čistiareň odpadových vôd  
výstavba, resp. dobudovanie čistiarní odpadových vôd  

 
 



 

 

Termín na podanie projektov:                                                          

 

 

Územie,  kde sa môže projekt realizovať:  

Oprávneným územím sú aglomerácie v chránených vodohospodárskych oblastiach vyšpecifikované v 
Prílohe 8.5 Opatrenia v aglomeráciách pod 2000 ekvivalentných obyvateľov situovaných v CHVO Žitný 
ostrov - Príloha Správneho územia povodia Dunaja Vodného plánu Slovenska (aktualizácia 2015), vrátane 
obcí Veľké dvorníka a Jahodná ako aj priľahlé územie v prípade intenzifikácie existujúcej čistiarne 
odpadových vôd v súlade s podmienkou poskytnutia príspevku.  
 

 

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 % 

Obec 95 5 

Združenie obcí 95 5 

Vlastníci verejných kanalizácií 
podľa zákona o verejných 
vodovodoch a verejných 
kanalizáciách 

90 10 

Právnické osoby opravené na 
podnikanie v oblasti verejných 
kanalizácií vymedzené v zákone  
o verejných vodovodoch 
a verejných kanalizáciách 

90 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15.9.2018 
Prvé 

hodnotiace 
kolo  

 

15.12.2018 
 Druhé 

hodnotiace 
kolo  

 

o 3 
mesiace  

Ďalšie 
hodnotiace kolá 

do uzavretia 
výzvy  



 

 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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