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31. októbra 2016, bola vyhlásená zaujímavá výzva OPKZP-PO1-SC111-2016-16, zameraná na 
zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov. 
 
Zaradenie výzvy a základné limity: 

 ide o štátnu pomoc, takže projekty v zmysle vyhlásenej výzvy sa nezapočítavajú do limitu deminimis, 
 minimálna výška grantu nie je stanovená, 
 maximálna výška grantu je 12,5 mil. EUR, pre oblasť mechanicko-biologickej úpravy zmesových 

komunálnych odpadov, je maximálna výška grantu  4 mil. EUR,  
 minimálna a maximálna dĺžka realizácie projektu nie sú stanovené, 
 uzávierka najbližšieho kola výzvy 30.06.2021, ďalšie kolá nasledujú  
 Oprávnení žiadatelia: obce alebo ich združenia, združenia fyzických osôb, alebo právnických osôb, 

neziskové organizácie, podnikatelia 
 Oprávneným územím sú všetky kraje, bratislavského 

 
 

Intenzita grantu:  

 

 
 
Podmienky: 

 
 verejné obstarávanie sa realizuje v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a ku dňu podania 

žiadosti o grant, musí byť už vyhlásené. Dá sa však využiť lehota na klarifikáciu. Zjednodušená 
metóda VO, sa dá použiť ak výška grantu bude 50 % a menej.  

 žiadateľ nesmie byť dlžníkom, ani mať schválený splátkový kalendár na Sociálnej poisťovni, 
Zdravotných poisťovniach, ani na Daňovom úrade, 

 žiadateľ nesmel za posledných 5 rokov, porušiť zákon o nelegálnom zamestnávaní, 
 ak je žiadateľom obec, musí mať schválený program rozvoja obce, 
 Nehnuteľnosti (pozemky a stavby), na ktorých dochádza k realizácii projektu, musia byť vo 

výlučnom vlastníctve žiadateľa, resp. žiadateľ musí mať k predmetným nehnuteľnostiam iné 
právo, na základe ktorého je oprávnený užívať všetky nehnuteľnosti, na ktorých má byť 
projekt realizovaný.   

 Na nehnuteľnostiach a hnuteľných veciach vo vlastníctve žiadateľa, ktoré majú byť  
zhodnotené z NFP alebo z jeho časti, nesmie ku dňu uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP 
viaznuť záložné právo.  

 Na nehnuteľnostiach, ktoré majú byť počas realizácie projektu nadobudnuté do vlastníctva 
žiadateľa za účelom realizácie projektu nesmie v čase nadobudnutia nehnuteľnosti do 
vlastníctva žiadateľa viaznuť záložné právo.  
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 Žiadateľ je povinný disponovať právoplatným povolením na realizáciu projektu vydaným 
príslušným povoľovacím orgánom (napr. stavebné povolenie), resp. iným 
povolením/vyjadrením v súlade s platnou právnou úpravou (napr. ohlásenie drobnej stavby), 
vrátane príslušnej projektovej dokumentácie (ak relevantné).    

 Ku dňu podania žiadosť (resp. do doby klarifikácie), musí byť schválená EJA, alebo treba 
predložiť doklad z príslušného okresného úradu, odbor životného prostredia, že EJA nie je zo 
zákona potrebná, 

 Projekt nesmie mať nepriaznivý vplav na sústavu území NATURA 2000 – potvrdenie 
príslušného okresného úradu, odbor životného prostredia. 

 
 
Oprávnené výdavky (predmet projektu): 

 
a. Príprava na opätovné použitie nie nebezpečných odpadov, t.j.:   

• Výstavba nových zariadení pre prípravu na opätovné použitie odpadov;   
• Nákup technológií a hnuteľných vecí pre prípravu na opätovné použitie odpadov;   

b. Recyklácia nie nebezpečných odpadov, t.j.:  
• Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na recykláciu nie 

nebezpečných odpadov;   
• Nákup technológií a hnuteľných vecí na recykláciu nie nebezpečných odpadov 

vrátane technológií a hnuteľných vecí určených na úpravu odpadov ako súčasť 
technológie recyklácie;  

 
c. Materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na palivá, t.j.:  

• Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na materiálové 
zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa dajú použiť ako 
palivo;  

• Nákup technológií a hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou 
zariadení na materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, 
ktoré sa dajú použiť ako palivo;  

 
d. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, t.j.:  

• Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie 
biologicky rozložiteľného odpadu (ďalej aj „BRO“), napr. kompostárne alebo iné 
zariadenia na aeróbny alebo anaeróbny rozklad, vrátane nákupu hygienizačných 
jednotiek;   

• Nákup hnuteľných vecí na zhodnocovanie BRO  napr. drviče, nakladače a 
prekopávače nevyhnutne potrebné pre prevádzku zariadenia na zhodnocovanie BRO. 
V rámci tejto aktivity nie je oprávnená výstavba zariadení na produkciu bioplynu na 
výrobu tepla a elektrickej energie.  

 
e. Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov, t.j.:  

• Výstavba a nákup nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových 
komunálnych odpadov za účelom dodatočného dotriedenia a biologickej stabilizácie 
zvyškového, výlučne zmesového komunálneho odpadu prostredníctvom systémov, 
tzv. mechanicko-biologickej úpravy odpadu, pri ktorých výsledným produktom po 
mechanicko-biologickej úprave je výlučne upravený, resp. biologicky stabilizovaný 
odpad;  
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• iné hnuteľné vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadenia na 
mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu (s výnimkou 
zberových vozidiel a zberných nádob na zmesový komunálny odpad).  

 
Predkladané projekty musia byť v súlade so záväznou časťou Programu odpadového 
hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020 (t. j. neoprávnenými budú napr. 
projekty zamerané na katalytické chemické štiepenie plastov, projekty zamerané na 
zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií, určených na primárne drvenie). 
V rámci výzvy nie sú oprávnené aktivity zamerané na podporu triedeného zberu 
komunálnych odpadov, z uvedeného dôvodu sú neoprávnené výdavky na obstaranie 
zberných nádob na vytriedené zložky komunálnych odpadov a zberné nádoby na zmesový 
komunálny odpad. Výnimku tvoria veľkoobjemové kontajnery na dočasné zhromažďovanie 
odpadu určeného na ďalšie zhodnotenie. umiestnené v areáli zariadenia na zhodnocovanie 
odpadov. Zároveň sú neoprávnené dopravné prostriedky slúžiace na zber vytriedených 
zložiek komunálnych odpadov ako aj zmesového komunálneho odpadu. 

 

Kompletné informácie o výzve nájdete tu: https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/16-vyzva-na-
predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-pripravu-na-opatovne-pouzitie-a-
zhodnocovanie-nie-nebezpecnych-odpadov-s-kodom-opkzp-po1-sc111-2016-16/  


