
 

Operačný program Kvalita životného prostredia 

 
Názov výzvy:  Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia 

Kód výzvy:               OPKZP-PO3-SC311-2017-25 

Operačný program:       Operačný program Kvalita životného prostredia 

Špecifický cieľ:               1.4.1. Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality  
Alokácia:                          20 000 000 EUR 

C.1 Zlepšenie a skvalitnenie Národného monitorovacieho systému kvality ovzdušia 14 000 000 Eur 

C.2 Zlepšenie úrovne Národného emisného informačného systému      300 000 Eur 

C.3 Zlepšenie úrovne Národného registra znečisťovania  1 000 000 Eur 

C.4 Podpora modelových výpočtov znečistenia ovzdušia a chemických analýz  4 700 000 Eur 

 

Riadiaci orgán a implementačný orgán (SO/RO) 

• Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (RO)  

 

Termín vyhlásenia výzvy:   14.7.2017 

 

Typ výzvy:        Otvorená výzva  

 

Termíny jednotlivých hodnotiacich kôl: 

• Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola: 16.10.2017 

• Termín uzavretia druhého hodnotiaceho kola: 31.12.2017 

 

Ďalšie hodnotiace kolá sa budú uzatvárať v intervale 3 mesiacov, pričom tento interval zohľadňuje 

predpokladaný počet prijatých žiadostí o NFP a primeraný časový limit na schvaľovanie žiadostí o NFP.  

 
Oprávnení žiadatelia:  

• Príspevková organizácia MŽP SR poverená činnosťami v oblasti ochrany ovzdušia 

• Subjekty územnej samosprávy (obce, VÚC, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou 
a VÚC, združenie s výlučnou účasťou obce) 

• Subjekty ústrednej správy (ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové a štátne príspevkové 
organizácie) 

• Subjekty ústrednej správy (iné ako ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové a štátne 
príspevkové organizácie) – verejná vysoká škola, subjekty zapísané a zaradené v Registri organizácií 
vedenom Štatistickým úradom SR v ústrednej správe  

• Združenia fyzických alebo právnických osôb (z verejného sektora) 

• Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby 

• Ministerstvo vnútra SR - okresné úrady (naplnenie úloh podľa zákona o ovzduší) 
 
 
 



 

 
Financovanie projektu: 

Žiadateľ/partner Výška 

spolufinancovania 

z príspevku v % (NFP) 

Výška spolufinancovania zo 

zdrojov prijímateľa v % 

Príspevková organizácia MŽP SR poverená 
činnosťami v oblasti ochrany ovzdušia 

100 0 

Subjekty územnej samosprávy 95 0 

Subjekty ústrednej správy (ústredné orgány 
štátnej správy, štátne rozpočtové a štátne 
príspevkové organizácie) 

100 0 

Subjekty ústrednej správy (iné ako ústredné 
orgány štátnej správy, štátne rozpočtové a 
štátne príspevkové organizácie) 

95 5 

Združenia fyzických alebo právnických osôb 
(z verejného sektora) 

95 5 

Neziskové organizácie poskytujúce 
všeobecne prospešné služby 

95 5 

Ministerstvo vnútra SR - okresné úrady 
(naplnenie úloh podľa zákona o ovzduší) 

100 0 

 

Oprávnené územie: 

Celé územie Slovenskej republiky (celý región NUTS I). 

 

Oprávnené aktivity: 

• C.1 Zlepšenie a skvalitnenie Národného monitorovacieho systému kvality ovzdušia (ďalej aj 
„NMSKO“) vrátane jeho obnovy, údržby, rozšírenia a akreditácií, ako aj odbornej podpory. Predmet 
podpory sa vzťahuje na: 
a) existujúce odberné miesta NMSKO; 
b) vytvorenie odberných miest na novovybudovaných monitorovacích staniciach, ktoré sa stanú 

súčasťou NMSKO; 

• C.2 Zlepšenie úrovne Národného emisného informačného systému (ďalej aj „NEIS“), vrátane 
zabezpečenia predkladania správ a informácií v elektronickej podobe povinnými osobami; najmä 
zavedenie nových aplikovaných modulov NEIS podľa požiadaviek na informovanie verejnosti a 
reportingových povinností. 

• C.3 Zlepšenie úrovne Národného registra znečisťovania (ďalej aj „NRZ“); 

• C.4 Podpora modelových výpočtov znečistenia ovzdušia a chemických analýz. 

 
Projekty musia prispieť k plneniu požiadaviek: 

• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES Z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a 
čistejšom ovzduší v Európe (Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2008),  



 

• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných 
emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (prepracované 
znenie) (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010), 

• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/81/ES z 23. októbra 2001 o národných emisných 
stropoch pre určité znečisťujúce látky (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv.6), 

• Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2011/850/EÚ z 12.decembra 2011, ktorým sa stanovujú pravidlá 
pre smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, pokiaľ ide o vzájomnú 
výmenu informácií a podávanie správ o kvalite okolitého ovzdušia, 

• Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, 

• Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí, 

• Vyhlášky č. 244/2016 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o kvalite 
ovzdušia.  

 
Súhlasné stanovisko gestora (Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia, Odbor ochrany ovzdušia MŽP SR) v 
oblasti ochrany ovzdušia k realizácii hlavných aktivít projektu C1 a C4. 
 
Oprávnené aktivity pre žiadateľov: 
 

Právna forma 

Oprávnená podaktivita OP KŽP 

C.1 Zlepšenie a 

skvalitnenie 

Národného 

monitorovacieho 

systému kvality 

ovzdušia 

C.2 Zlepšenie úrovne 

Národného emisného 

informačného systému 

C.3 Zlepšenie úrovne 

Národného registra 

znečisťovania 

C.4 Podpora 

modelových výpočtov 

znečistenia ovzdušia a 

chemických analýz 

Príspevková 

organizácia MŽP SR 
x x x x 

Subjekty územnej 

samosprávy  
x   x 

Subjekty ústrednej 

správy (Štátne 

rozpočtové 

a príspevkové 

organizácie) 

x x  x 

Subjekty ústrednej 

správy (verejná vysoká 

škola, subjekty 

zapísané v registri 

organizácií vedenom 

ŠÚ SR 

x   x 

Združenie fyzických 

alebo právnických osôb  
x   x 

Neziskové organizácie  x   x 

MV SR – okresné úrady  x x  x 

 



 

 

 

 

Ďalšie dôležité podmienky poskytnutia príspevku: 

• Žiadateľ je povinný mať vyhlásené verejné obstarávanie ku dňu predloženia ŽoNFP na všetky 
zákazky realizované cez vestník verejného obstarávania.  

• Žiadateľ nesmie ukončiť fyzickú realizáciu všetkých hlavných aktivít projektu, t. j. plne zrealizovať 
realizáciu niektorej z hlavných aktivít projektu, pred predložením ŽoNFP. 

• Žiadateľ, ktorým je obec, alebo VÚC musí mať schválený program rozvoja obce/VÚC, resp. spoločný 
program rozvoja obcí a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 8 ods. 
6 (v prípade obce), resp. §7 ods. 6 (v prípade VÚC). 

• Žiadateľ nesmie byť dlžníkom na daniach, sociálnom a zdravotnom poistení. 

• Žiadateľ nesmie porušiť zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného 

predpisu za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP. 

• Voči žiadateľovi nesmie byť vedené konkurzné konanie ani reštrukturalizačné konanie, žiadateľ 

nesmie byť v konkurze alebo v reštrukturalizácii. 

• Voči žiadateľovi nesmie byť vedený výkon rozhodnutia.  

• Žiadateľ musí preukázať finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu.  

• Žiadateľ musí mať vlastnícky vzťah k nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam, pomocou ktorých má 

byť projekt realizovaný.  

 

Časová oprávnenosť realizácie projektu: nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie 
projektu. 
 

Výška pomoci: 

Minimálna výška pomoci na projekt:    nestanovená   
Maximálna výška oprávnených výdavkov: 20 mil. EUR 
 

Spôsob financovania:  zálohové platby, refundácia, predfinancovanie resp. ich 
kombinácia podľa typu žiadateľa  

 
Kontakt pre bližšie informácie:    Octigon, a.s. 

   Lucia Lanáková  
  Mobil: +421 948 271 757 
  Tel.: +421 2 4464 53 84, 5  
  E-mail: lanakova@octigon.sk 

mailto:lanakova@octigon.sk

