
OdpadovOdpadovéé hospodhospodáárstvo v rrstvo v ráámci OPmci OPŽŽPP
(Opera(Operaččný program ný program ŽŽivotnivotnéé prostredie) prostredie) 



OperaOperaččný program ný program ŽŽivotnivotnéé prostredieprostredie

Riadiaci orgRiadiaci orgáán:  n:  Ministerstvo Ministerstvo žživotnivotnéého prostredia SRho prostredia SR

Globálny cieľ: Zlepšenie stavu životného prostredia 
a racionálneho využívania zdrojov prostredníctvom dobudovania a 
skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry SR v zmysle predpisov 
EÚ a SR  a posilnenie environmentálnej zložky TUR



Operačný program
Životné prostredie

Prioritná os 1:
Integrovaná ochrana a 

racionálne využívanie vôd

Prioritná os 2:
Ochrana pred povodňami

Prioritná os 3:
Ochrana ovzdušia  a 

minimalizácia nepriaznivých 
vplyvov zmeny klímy

Prioritná os 4:
Odpadové hospodárstvo

Prioritná os 7:
Budovanie POVAPSYS

Prioritná os 6:
Technická pomoc

Prioritná os 5:
Ochrana a regenerácia 

prírodného prostredia a krajiny



Ciele prioritných osCiele prioritných osíí OP OP ŽŽPP

PO 1 znižovanie znečistenia vôd a zvýšenie kvality života obyvateľstva 
SR dobudovaním a skvalitnením infraštruktúry vodného hospodárstva SR

PO 2 zabezpečenie komplexnej ochrany územia SR pred povodňami

PO 3 znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok, 
minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory OZE

PO 4 dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva SR, 
znižovanie a eliminácia negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží
a skládok odpadov na zdravie ľudí a ekosystémy



Ciele prioritných osCiele prioritných osíí OP OP ŽŽPP

PO 5 dobudovanie sústavy chránených území NATURA 2000 a 
infraštruktúry ochrany prírody SR

PO 6 zabezpečenie efektívneho procesu riadenia a implementácie OPŽP

PO 7 zabezpečenie prevencie a zníženie rizika ohrozenia obyvateľstva 
povodňami a vzniku povodňových škôd



23 529 4123 529 412 20 000 000 / ERDFPO  7

2 141 176 471321 176 4711 820 000 000celkom

57 176 4708 576 47048 600 000 / KFPO 6

Prioritná os EÚ zdroje / fond Národné zdroje Celkom

PO  1 915 643 065 / KF 161 584 071 1 077 227 136

PO  2 120 000 000 / KF 21 176 471 141 176 471

PO  3 180 000 000 / ERDF 31 764 706 211 764 706

PO  4 485 000 000 / KF 85 588 235 570 588 235

PO  5 50 756 935 / ERDF 8 957 106 59 714 041

FinanFinanččný plný pláán OPn OPŽŽP (v EUR) P (v EUR) 



PrioritnPrioritnáá os 4. Odpadovos 4. Odpadovéé hospodhospodáárstvo rstvo 

OperaOperaččný ciený cieľľ 4.1 Podpora aktiv4.1 Podpora aktivíít v oblasti separovant v oblasti separovanéého zberuho zberu

OperaOperaččný ciený cieľľ 4.2 Podpora aktiv4.2 Podpora aktivíít na zhodnocovanie odpadovt na zhodnocovanie odpadov

OperaOperaččný ciený cieľľ 4.3 Nakladanie s nebezpe4.3 Nakladanie s nebezpeččnými odpadmi spôsobom priaznivým nými odpadmi spôsobom priaznivým 
pre pre žživotnivotnéé prostredieprostredie

OperaOperaččný ciený cieľľ 4.44.4 RieRieššenie problematiky environmentenie problematiky environmentáálnych zlnych zááťťaažžíí vrvráátane ich tane ich 
odstraodstraňňovaniaovania

OperaOperaččný ciený cieľľ 4.5 Uzatv4.5 Uzatvááranie a rekultivranie a rekultiváácia sklcia skláádok odpadovdok odpadov



OperaOperaččný ciený cieľľ 4.1 Podpora aktiv4.1 Podpora aktivíít v oblasti separovant v oblasti separovanéého zberuho zberu

Zameranie: zavádzanie nových a zefektívňovanie jestvujúcich systémov separovaného 
zberu KO na základe vytvorenia koncepčných východísk separovaného zberu, 
dotrieďovanie vysep. zložiek z KO a zmesového KO

Skupiny oprávnených aktivít:

I. skupina: Zavádzanie nových a zefektívňovanie jestvujúcich systémov separovaného 
zberu KO na základe vytvorenia koncepčných východísk separovaného zberu, 
napr.: budovanie zberných miest a dvorov, zavedenie separovaného zberu najmä pre 
papier, sklo, plasty, kovy a BRO, intenzifikácia exist. separ. zberu, zavedenie 
komplexného systému separ. zberu BRKO, a iné (podľa PM OPŽP) 

II. skupina: Dotrieďovanie vyseparovaných zložiek z KO a zmesového KO, napr.:
zariadenia na úpravu zložiek KO, dotrieďovanie zložiek KO a ZKO a iné (podľa PM 
OPŽP)



OperaOperaččný ciený cieľľ 4.2 Podpora aktiv4.2 Podpora aktivíít na zhodnocovanie odpadov t na zhodnocovanie odpadov 

Zameranie: zvýšenie množstva zhodnocovaných odpadov, pričom z hľadiska spôsobu využitia 
pôvodných vlastností odpadov budú mať prioritu projekty zamerané na materiálové
zhodnocovanie odpadov

Skupiny oprávnených aktivít:
I. skupina: Úprava vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením alebo 
environmentálne vhodným zneškodnením
II. skupina: Zhodnoc. odpadov vrátane ich mechanicko- biolog. alebo termickej úpravy

zhodnocovanie stavebných odpadov, BRO, plastov, skla, šatstva, jedlých tukov a olejov, a 
iné (podľa PM OPŽP)

III. skupina: Zvýšenie miery recyklácie podporou nových alebo zvýšenie kvality 
výstupných produktov dobudovaním exist. BAT technológií v oblasti zhodnoc. odpadov
IV. skupina: Podpora aktivít zameraných na energetické zhodnocovanie odpadov



OperaOperaččný ciený cieľľ 4.4.33 Nakladanie s nebezpeNakladanie s nebezpeččnými odpadmi spôsobom nými odpadmi spôsobom 
priaznivým pre priaznivým pre žživotnivotnéé prostredie prostredie 

Zameranie: znižovanie nebezpeč. vlastností odpadov na základe zodpoved.
koncepčných východísk a nakladanie s NO vrátane výstavby a moder. zariadení
na nakladanie s NO s cieľom ich zneškodnenia environ. vhodným spôsobom
Skupiny oprávnených aktivít:
I. skupina: Znižovanie nebezpečných vlastností odpadov na základe zodpovedajúcich 
koncepčných východísk
II. skupina: Nakladanie s NO vrátane výstavby a rekonštrukcie zariadení s cieľom 
zhodnotenia a zneškodnenia NO environmentálne vhodným spôsobom
III. skupina: Environmentálne vhodné zneškodnenie POPs odpadov vrátane prestárlych
pesticídov



OperaOperaččný ciený cieľľ 4.5 Uzatv4.5 Uzatvááranie a rekultivranie a rekultiváácia sklcia skláádok odpadu dok odpadu 

Zameranie: uzatváranie a rekultivácia skládok odpadu, kt. v dostatočnej miere 
nevytvorili účelovú finančnú rezervu 

Skupiny oprávnených aktivít:
I. skupina: Uzatváranie a rekultiváciu skládok odpadov:
A. prevádzkovaných podľa osobitných podmienok (Z. č. 238/1991), kt. ukončili prevádzku 
najneskôr k 31.7.2000,
B. povolených a prevádzkovaných podľa zákona o odpadoch, ktorej vlastníkom a 
prevádzkovateľom  počas celej doby je alebo bolo mesto / obec príspevková / rozpočtová
organizácia v 100% vlastníctve obce,
´C. povolené v zmysle zákona č. 50/1976 a celkové množstvo uloženého odpadu je min. 
100 000 m3



OperaOperaččný ciený cieľľ 4.4.44 RieRieššenie problematiky environmentenie problematiky environmentáálnych zlnych zááťťaažžíí
vrvráátane ich odstratane ich odstraňňovania ovania 

Zameranie: vychádza zo základného právneho rámca problematiky
EZ, vytvoreného Z. č. 384/2009 Z. z., kt. sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. 
z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) 
znení Z. č. 515/2008 Z.z. 



OperaOperaččný ciený cieľľ 4.4.44 RieRieššenie problematiky environmentenie problematiky environmentáálnych zlnych zááťťaažžíí
vrvráátane ich odstratane ich odstraňňovania ovania 

Skupiny oprávnených aktivít:
I. skupina: Monitorovanie a prieskum EZ a spracovanie rizikových analýz:
A. projekty zamerané na vypracovanie rizikových analýz, štúdií uskutočniteľnosti 
sanácie, programy sanácie a audity EZ,
B. projekty zamerané na prieskum prioritných pravdepodobných EZ,
C. projekty zamerané na podrobný a doplnkový prieskum najrizikovejších EZ v súlade 
s určenými prioritami,
D. regionálne štúdie hodnotenia dopadov EZ na životné prostredie,
E. projekty zamerané na vybudovanie monitorovacích systémov pre najrizikovejšie EZ 
v súlade s určenými prioritami.



II. skupina: Sanácia najrizikovejších environmentálnych záťaží:
A. projekty zamerané na sanáciu environmentálnych záťaží, predstavujúcich vysoké
riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie, v súlade s určenými prioritami.

III. skupina: Dobudovanie informačného systému environmentálnych záťaží
A. dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží ako súčasti 
informačného systému verejnej správy,
B. vypracovanie Atlasu sanačných metód ako súčasti Informačného systému 
environmentálnych záťaží,
C. projekty zamerané na prácu s verejnosťou, osvetu a propagáciu aktivít týkajúcich sa
sanácie EZ.



Pod environmentálnou záťažou sa v súlade s § 3 písm. s) zákona č. 569/2007 Z. z. o 
geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z a zákona č. 384/2009 Z. 
z. rozumie znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné
riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou 
environmentálnej škody podľa zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych 
škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pravdepodobná environmentálna záťaž predstavuje v súlade s § 3 písm. t) zákona č. 569/2007 
Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z. a zákona č. 
384/2009 Z. z. stav územia, kde sa dôvodne predpokladá prítomnosť environmentálnej 
záťaže.

Pod sanáciou environmentálnej záťaže sa v súlade s § 3 písm. r) zákona č. 569/2007 Z. z. o 
geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z. a zákona č. 384/2009 Z. 
z. rozumejú práce vykonávané v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde, ktorých 
cieľom je odstrániť, znížiť alebo obmedziť kontamináciu na úroveň akceptovateľného rizika 
s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia.



5%95%Skupina I.  A, C, E
Skupina II. A

Fyzické al. právnické osoby 
oprávnené na podnikanie

5%95%Skupina I. A, C, E
Skupina II. A

Združenia miest a obcí

5%95%Skupina I. A, C, E
Skupina II. A

VUC al. nimi zriadené
rozpočtové al. príspevkové
organizácie

5%95%Skupina I. A, C, E
Skupina II. A

Obce al. nimi zriadené
rozpočtové al. príspevkové
organizácie

0%100%Skupina I. A, C, D, E
Skupina II. A

Ostatné ministerstvá (okrem 
MŽP SR alebo nimi zriadené
rozpočtové al. príspevkové
organizácie

0%100%Skupina I. A, B, C, D, E
Skupina II. A
Skupina III. A, B, C

MŽP SR al. ním zriadené
rozpočtové al. príspevkové
organizácie

Min. výška 
spolufinancovanie zo zdrojov 
prijímateľa

Max. výška príspevku zo 
zdrojov EÚ a ŠR

Vymedzenie skupín 
oprávnených aktivít

Presné vymedzenie



V prípade projektov zameraných na sanáciu environmentálnych záťaží platí, že v 
súlade s Usmernením spoločenstva o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia 
sanačné práce vykonávané orgánmi verejnej moci, t.j. orgánmi štátnej správy 
alebo orgánmi územnej samosprávy, na vlastnom pozemku nepodliehajú ako 
také pravidlám štátnej pomoci.

Vo všetkých ostatných prípadoch sa pri projektoch sanácie environmentálnych záťaží
bude postupovať v súlade s pravidlami štátnej pomoci (Usmernenie spoločenstva o 
štátnej pomoci na ochranu životného prostredia), a to spôsobom individuálnej 
notifikácie jednotlivých žiadostí o nenávratný finančný príspevok Európskou 
komisiou



Všeobecné zásady oprávnenosti výdavkov na úrovni OC 4.4
- časový rámec oprávnenosti výdavkov sa stanovuje tak, že za oprávnené sa považujú
výdavky, ktoré vznikli v období od 1.1. 2007 do 31.12. 2015
- minimálna a maximálna doba realizácie projektu sa nestanovuje
- minimálna výška nenávratného finančného príspevku na projekt sa nestanovuje
- oprávnené výdavky sa ďalej presnejšie a podrobnejšie stanovujú v Usmernení
riadiaceho orgánu k oprávnenosti výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF
v rámci OP ŽP na programové obdobie 2007 – 2013

oprávneným územím je celý región NUTS I , celé územie Slovenskej republiky.

Vo vzťahu k operačnému cieľu 4.4. sa neuplatňuje princíp územnej koncentrácie
aktivít do inovačných a kohéznych pólov rastu.



Ďalšie obmedzenia vo vzťahu k oprávneným a neoprávneným výdavkom na 
úrovni OC 4.4

- neoprávnené sú projekty a výdavky na nápravu EŠ podľa zákona č. 359/2007 Z. z. 
- v rámci aktivít skupiny I. A,C, E a aktivít II. skupiny budú za oprávnené považované
projekty (a výdavky) v prípade súladu s uplatňovaním zásady „znečisťovateľ platí“ a to v 
prípade ak:
FO /PO, ktorá znečistenie spôsobila alebo jej právny nástupca (s výnimkou orgánov 
štátnej správy) alebo FO/PO, ktorá za znečistenie prevzala zodpovednosť podľa 
osobitných predpisov (§ 15 zákona č. 92/1991 Zb.) nie je známa alebo ju nemožno 
prinútiť, aby znášala náklady na zníženie, obmedzenie alebo odstránenie znečistenia a 
zároveň
kúpna cena tejto nehnuteľnosti bola znížená z dôvodu existencie EZ v tých 
prípadoch, ak nehnuteľnosť, na ktorej sa EZ nachádza, bola nadobudnutá kúpou



- v prípade aktivít II. skupiny budú za oprávnené považované výdavky na sanačné práce
iba na území, vymedzenom v záverečnej správe z prieskumu EZ a zároveň iba výdavky 
na tie činnosti v rámci sanácie EZ, kt. sú súčasťou geologickej úlohy podľa § 11 ods. 2 
zákona č. 569/2007 Z. z. 
- v prípade aktivít II. skupiny, ktoré podliehajú pravidlám ŠP, sa v súlade s Usmernením 
spoločenstva o ŠP na ochranu ŽP (Ú. v. EU, C 82, 1.4.2008, str. 22, bod 134) 
oprávnené náklady rovnajú nákladom na rekultiváciu znečistenej plochy mínus zvýšená
hodnota pozemku
- neoprávnené sú výdavky na podporu podrobného prieskumu podľa § 2 ods. 3 zákona 
č.569/2007 Z. z. a monitoringu lokalít, kde už podrobný prieskum a monitoring boli
realizované



- neoprávnené sú aktivity zamerané na ďalšie využitie sanovaného územia, alebo  
podporu opätovného rozvoja opustených priemyselných lokalít a lokalít, na kt. už
sanácia bola vykonaná, aktivity zamerané na obmenu vyrábaných produktov, výrobných 
liniek, výrobných procesov, existujúcich služieb a iných prebiehajúcich činností budú
považované za neoprávnené, a to aj v prípade, keď takéto zmeny môžu predstavovať
zlepšenie stavu ŽP
- za neoprávnené budú považované tiež investičné projekty zamerané na vybudovanie 
novej environmentálnej infraštruktúry,
- za neoprávnené budú považované aktivity zamerané na likvidáciu jadrových zariadení
a nakladane s jadrovými materiálmi, vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi 
odpadmi alebo špeciálnymi materiálmi podľa zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom 
využívaní jadrovej energie (atómový zákon)



38 300 000 EUR90 dní od
zverejnenia
výzvy

august 2011verejný 2.1 Ochrana pred 
povodňami

indikatívna 
finančná čiastka

limituzávierkazverejneniesektorOPERAČNÝ CIEĽ

P R I O R I T N Á O S 2 OCHRANA PRED POVODŇAMI

Harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP
aktualizácia č.4 k 15.7.2011

34 800 000 EUR90 dní od
zverejnenia
výzvy

december  
2011

Verejný/ 
súkromný 
mimo aj v 
rámci SŠP

3.1 Ochrana ovzdušia
I.,II. III. skupina   
aktivít 

indikatívna 
finančná čiastka

limituzávierkazverejneniesektorOPERAČNÝ CIEĽ

P R I O R I T N Á O S 3 OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH 
VPLYVOV ZMENY KLÍMY



22 937163 EUR90 dní od
zverejnenia
výzvy

november 
2011

Verejný/ súkromný mimo 
aj v rámci SŠP
výzva zameraná na 
podporu projektov, ktoré
sú súčasťou
Schválených lokálnych 
stratégií komplexného
prístupu na realizáciu
horizontálnej priority
Marginalizované rómske 
komunity

4.1 Podpora aktivít v oblasti 
separovaného zberu 
I. a II. skupina aktivít
4.2 Podpora aktivít na 
zhodnocovanie odpadov
I., II., III. a IV. skupina aktivít

indikatívna 
finančná čiastka

limituzávierkazverejnen
ie

sektorOPERAČNÝ CIEĽ

8 000 000 EUR90 dní od
zverejnenia
výzvy

november
2011

Verejný4.3 Nakladanie s nebezpečnými 
odpadmi spôsobom priaznivým pre 
životné prostredie
(I., II. a III. skupina aktivít) 

P R I O R I T N Á O S  4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP
aktualizácia č.4 k 15.7.2011



18 000 000 EUR90 dní od
zverejnenia
výzvy

august  
2011

Verejný4.4 Riešenie problematiky 
environmentálnych záťaží vrátane ich 
odstraňovania
I. skupina aktivít A,B,C a E a 
III. skupina aktivít C

indikatívna 
finančná čiastka

limituzávierkazverejneni
e

sektorOPERAČNÝ CIEĽ

80 000 000 EURMax 49 
mil. EUR

90 dní od
zverejnenia
výzvy

november 
2011

Verejný4.4 Riešenie problematiky 
environmentálnych záťaží vrátane ich 
odstraňovania
II. skupina aktivít

P R I O R I T N Á O S  4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP
aktualizácia č.4 k 15.7.2011



P R I O R I T N Á O S 7  BUDOVANIE POVODŇOVÉHO VAROVNÉHO A PREDPOVEDNÉHO 
SYSTÉMU

23 529 412 
EUR

90 dní od 
zverejnenia
výzvy

október 2011SHMÚ7.1 Budovanie povodňového 
varovného a predpovedného 
systému

indikatívna 
finančná
čiastka

limituzávierkazverejneniesektorOPERAČNÝ CIEĽ

Harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP
aktualizácia č.4 k 15.7.2011



775741 998Spolu
24061PO 5

44222987PO 4
15108333PO 3 
1167190PO 2
5137427PO 1 

početpočetpočet

Úspešne 
ukončené
projekty

SchválenéPrijaté
PROJEKTYPrioritná

os

Stav projektov z OPStav projektov z OPŽŽP k 12.08.2011P k 12.08.2011



REPIS.REPIS. -- podpora implementpodpora implementáácie OPcie OPŽŽP P 
na regionna regionáálnej lnej úúrovni rovni 



REPIS.REPIS.
RegionRegionáálne environmentlne environmentáálne poradensklne poradenskéé a informaa informaččnnéé strediskstrediskáá

Ministerstvo Ministerstvo žživotnivotnéého prostredia SR (Mho prostredia SR (MŽŽP SR) RO pre OPP SR) RO pre OPŽŽPP
- odborné vedenie
- metodické usmernenie

SlovenskSlovenskáá agentagentúúra ra žživotnivotnéého prostredia (SAho prostredia (SAŽŽP)P)
- zriadenie
- technické zabezpečenie

OperaOperaččný program ný program ŽŽivotnivotnéé prostredie (OP prostredie (OP ŽŽP)P)
- Komunikačný plán OP ŽP na programové obdobie 2007-2013
- úspešná implementácia
- transparentnosť a absorpčná kapacita 
- propagácia EÚ
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ÚÚzemnzemnáá pôsobnospôsobnosťť kancelkancelááririíí REPIS.REPIS.



ČČinnosinnosťť kancelkancelááririíí REPIS.REPIS.

Informačná činnosť



ČČinnosinnosťť kancelkancelááririíí REPIS.REPIS.

Konzultačná činnosť



ČČinnosinnosťť kancelkancelááririíí REPIS.REPIS.

Vzdelávacia činnosť



www.repis.sk



www.repis.sk



Ďakujem za pozornosť!

Regionálne environmentálne 
poradenské a informačné strediská

REPIS.


