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Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného 
prostredia vyhlásilo dňa 20. apríla 2018 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok (NFP) s kódom: OPKZP-PO2-SC211-2020-62 zameranú na: 
 

„Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine“ 
(súvisle zastavané územie v intraviláne a/alebo extraviláne obce) 

 
Hodnotiace kolá: 31.8.2020. 31.12.2020, následne každé 4 mesiace 
Alokácia: 10 mil. Eur 
Na projekt: min. 25 000 Eur NFP, max. 200 000 Eur na 1 opatrenie, max. výška nie je určená 
 
OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA:  
1. subjekty verejnej správy:  

a) ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy),  
b) štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie,  
c) ostatné subjekty verejnej správy,  
d) obce a vyššie územné celky,  
e) rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo VÚC,  
f) združenia s výlučnou účasťou obcí, ktoré vznikli na základe zákona č. 369/1990 zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov (§ 20b až § 20f) alebo na základe zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (§ 20f až §21). V Registri organizácií vedenom 
Štatistickým registrom SR musia mať takéto združenia zároveň v rámci druhu vlastníctva evidované 
„Vlastníctvo územnej samosprávy“ 

2. združenia právnických osôb 
3. združenia fyzických osôb a združenia fyzických a právnických osôb 
4. neziskové org. poskytujúce všeobecne prospešné služby vrátane cirkví a náboženských spoločností 
 
OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT:   
Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine - opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu za 
účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ako napr.:  

• budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr. dažďové 
záhrady, zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade,  

• budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako napr. nádrže (podzemné alebo 
povrchové) za účelom využitia zrážkovej vody na vytváranie vodných prvkov, na polievanie 
zelene,  

• budovanie vsakovacích prielahov, vsakovacích prielahov s rigolom, vsakovacích rýh, 
vsakovacích pásov, infiltračných priekop,  

• realizácia intenzívnych a extenzívnych vegetačných striech,  

• realizácia vegetačných stien využívajúcich na zálievku zrážkovú vodu zo strechy budovy 
(osobitný konštrukčný systém, treláže a podporné konštrukcie ako aj "samopnúce"),  

• náhrada nepriepustných povrchov za plnevegetačné zatrávňovacie tvárnice, za polovegetačné 
zatrávňovacie tvárnice alebo za iné priepustné povrchy s vododozádržnou funkciou (v prípade 
plochy vodozádržného opatrenia nad 50 m2 musí byť výmena nepriepustných povrchov za iné 
priepustné povrchy v kombinácii s funkčnou vegetáciou podporujúcou zadržanie a výpar 
zrážkovej vody alebo v kombinácii s plnevegetačnými alebo polovegetačnými zatrávňovacími 
tvárnicami),  

• výmena nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar 
za účelom zdržania zrážkovej vody v danom území,  
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• podpovrchové vsakovacie a retenčné systémy v kombinácii s vodozádržnými opatreniami, ktoré 
majú pozitívny vplyv na zmenu mikroklímy.  

 
Nebudú podporované opatrenia, ktoré zachytávajú vodu z vodného toku (napr. POLDRE) a ktoré 
zrážkovú vodu odvádzajú do vodného toku. Oprávnené nie sú projekty zamerané na realizáciu 
vodozádržných prvkov v intraviláne miest, ktoré sú realizované na území v rámci udržateľného 
mestského rozvoja (UMR) s výnimkou mestskej funkčnej oblasti na území Bratislavského kraja.  
 
OPRÁVNENÉ VÝDAVKY:   
- stavebné práce, napr. realizácia nových stavieb (napr. nadzemné a podzemné nádrže na zadržiavanie 
zrážkovej vody za účelom jej využitia na zavlažovanie v čase sucha); rekonštrukcia stavieb (napr. 
prestavba nepriepustnej4 spevnenej plochy existujúcich parkovísk a námestí, resp. iných verejných 
priestorov, za priepustnú spevnenú plochu vybudovanú z vegetačných zatrávňovacích tvárnic alebo z 
iných priepustných povrchov s vodozádržnou funkciou; prestavba nepriepustných povrchov a menej 
priepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar, prestavba  
obvodových obrubníkov cestných komunikácií a parkovísk za účelom presmerovania odtoku zrážkovej 
vody do koreňového systému vegetácie v priľahlých dažďových záhradách, infiltračných priekopách a 
pod.) za účelom zadržiavania zrážkovej vody, a to pri dodržaní všetkých opatrení (napr. použitie 
odlučovača ropných látok) a predpisov na zamedzenie možnej kontaminácie pôdy, ohrozenia kvality 
podzemných vôd, životného prostredia a zdravia obyvateľstva; realizácia zelenej/vegetačnej strechy 
(vrátane napr. vybudovania prístupu na strechu a ohradenia strechy za účelom dodržiavania 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci počas zabezpečovania starostlivosti o zeleň a údržby 
zelenej/vegetačnej strechy) alebo iného vodozádržného opatrenia na streche budovy, pričom 
stavebné výdavky na rekonštrukciu strechy, ktoré jednoznačne vyplynú zo statického posudku budú 
oprávnené v plnej výške a všetky ostatné výdavky určené na rekonštrukciu strechy nad rámec výdavkov 
zahrnutých do statického posudku budú oprávnené maximálne do výšky 10 % celkových oprávnených 
výdavkov na vodozádržné opatrenie – realizácia zelenej strechy (napr. výdavky súvisiace so zateplením 
strechy), nevyhnutné zariadenie staveniska;  demolácia realizovaná v nevyhnutnom rozsahu a priamej 
väzbe na projekt;  
- prípravná a projektová dokumentácia, napr.: vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane 
zmien, variantných riešení a doplnkov (pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačná 
dokumentácia, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, porealizačné geodetické zameranie, 
statický posudok); prieskumné práce (geologický alebo hydrogeologický prieskum, hydrotechnické 
posúdenie, dendrologický posudok a iné) potrebné pre spracovanie projektu; zameriavacie práce 
(vytýčenie stavby, zameranie súčasného stavu stavby a iné);  
- stavebný dozor,  
- samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, napr. nákup nadzemnej/podzemnej nádrže na 
zadržiavanie zrážkovej vody; nákup mobiliáru (napr. lavičiek a odpadkových košov, avšak s výnimkou 
informačných7 a reklamných tabúľ) a prvkov drobnej architektúry (napr. altánok, fontána) do 
verejných priestorov vo výške maximálne 5 % celkových oprávnených výdavkov príslušného 
vodozádržného opatreni; 
- nákup pozemkov, na ktorých má byť projekt realizovaný, vo výške maximálne 10 % celkových 
oprávnených priamych výdavkov na projekt, vrátane výdavkov na nákup pozemkov. V prípade 
zanedbaných plôch a plôch, ktoré sa v minulosti používali na priemyselné účely a ktorých súčasťou sú 
budovy, sa toto obmedzenie zvyšuje na 15 %; 
- nákup náradia, vrátane príslušenstva (napr. záhradné pracovné náradie, motorová píla, krovinorez, 
vŕtačka s príklepom, uhlová brúska/karbobrúska, búracie kladivo a pod.), používaného zamestnancami 
prijímateľa pri činnostiach vykonávaných v projekte (pozri časť Príklady činností vykonávaných v 
projekte tejto prílohy);  
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- nákup materiálu (napr. sada vrtákov, sada rezných/brúsnych kotúčov, sada sekáčov a pod.) 
používaného zamestnancami prijímateľa pri činnostiach vykonávaných v projekte;  
- nákup materiálu (napr. zemina a osivo, sadenice drevín, stavebný a inštalačný materiál a pod.) za 
účelom realizácie/vytvorenia vodozádržných opatrení;  
- nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov (napr. pracovný odev, pracovné rukavice, 
ochranné okuliare, chrániče sluchu, respirátor) používaných zamestnancami prijímateľa pri činnostiach 
vykonávaných v projekte;  
- nákup mobiliáru (napr. lavičiek a odpadkových košov) a prvkov drobnej architektúry (napr. altánok, 
fontána) do verejných priestorov vo výške maximálne 5 % celkových oprávnených výdavkov 
príslušného vodozádržného opatrenia; 
- palivo ako zdroj energie na iné ako doprav. účely (do píl, krovinorezov, aj propán butánová fľaša); 
- pohonné hmoty, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny a LPG plyny použité výhradne na dopravné účely;  
- externé odborné služby ako napr. realizácia vodozádržných prvkov zelenej infraštruktúry (napr. 
dažďové záhrady, zberné jazierka, vsakovacie pásy, infiltračné priekopy, sadovnícka činnosť a pod.), 
ktoré sú nestavebného charakteru; prieskumné, projektové a geodetické práce nesúvisiace s 
výstavbou; nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia; nájom dopravných 
prostriedkov (formou operatívneho lízingu); znalecký posudok (napr. na určenie hodnoty pozemku, na 
ktorom má byť projekt realizovaný); 
- služby publicity - výroba a osadenie dočasného (veľkoplošného) pútača a stálej tabule alebo plagátu, 
publikovanie článkov o projekte (nepriame výdavky)  
- externé riadenie projektu. 
 
 
 
Všetky ostatné informácie ohľadom výzvy (podmienky oprávnenosti, oprávnené aktivity, podmienky 
poskytnutia pomoci, podmienky spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok a pod.) Vám 
radi poskytneme v kancelárii spoločnosti MEDIINVEST Consulting, Volgogradská 9/B v Prešove alebo 
na tel. čísle: 0948 056 856.  
 
 
Tešíme sa na budúcu spoluprácu                     
 
 
                          

Tím MEDIINVEST Consulting, Prešov 
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