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REPRIK združenie právnických osôb ponúka spracovanie: 
 
VÝZVA OPKZP-PO2-SC211-2020-62 na vodozádržné opatrenia naplnením environmnetálnych 
politík národnej legislatívy, prezentovaných stratégií Adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny 
klímy, naplnením 6.tich základných mestských výziev: 
 

 
Miestna mikroklíma      Obnova biodiverzity 
Nakladanie s vodami       Energetický potenciál riešeného územia 
Kvalita ovzdušia       Environmentálna hodnota realizácie 
 
Jej naplnenie predstavuje zníženie tepelnej záťaže územia, zlepšenie tepelného komfortu, tepelnej 
akumulácie, nakladanie s vodami a vstrebávanie CO2 pre dosiahnutie zlepšenia kvality života, 
zníženie okolitej teploty, zníženie tepelných ostrovov, zníženie hluku, zlepšenie tepelného výkonu, 
optimálna návratnosť investície, úsporu času a nákladov pre sociálne udržateľné prostredie. 
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REPRIK pri spracovaní predmetnej výzvy zohľadňuje ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja pre 
agendu 2030, ktorá je súhrnom globálnych záväzkov, ktorými medzinárodne spoločenstvo reaguje 
na najzávažnejšie výzvy súčasnosti. 
 

 
 
REPRIK prostredníctvom svojich odborníkov a spolupracujúcich organizácií napĺňa hlavné 
ukazovatele udržateľného rozvoja ekonomicky-environmentálne-sociálne. 
 

Ponúka: 
Zelené a sociálne verejné obstarávanie 

- Využívanie uzavretého cyklu v hierarchiii nakladania s odpadmi v uzavretom cykle obehové 
hospodárstva pre udržateľný rozvoj. 

- V riešeniach sú aplikované materiály zo zhodnotených odpadov a skladby overené 
aplikovaným výskumom 

- Predpokladaná hodnota zákazky je určená na základe Environmentálnej hodnoty riešenia, 
ktorá zahrňuje celú čiaru života – vznik produktu – realizácia – údržba – likvidácia 

- Environmentálna hodnota zohľadňuje i sociálny dopad na regionálnu zamestnanosť 
a spoluprácu s registrovanými sociálnymi podnikmi 

- Pre výber najlepšieho zhotoviteľa je použité viackriteriálne hodnotenie, ktoré hľadá 
peniaze pre tvorené hodnoty ( MONEY FOR VALUE a nie VALUE FOR MONEY) 

 
REPRIK ponúka pre plánované/zrealizované hodnoty Environmentálne hodnotenie dopadov na 
obyvateľa – zdravé sociálne životné prostredie - GREENPASS  
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VÝZVA OPKZP-PO2-SC211-2020-62 

 
 

C. Vodozádrţné opatrenia v urbanizovanej krajine 

 

Predmetom podpory budú vodozádrţné opatrenia, ktoré zachytávajú zráţkovúvodu s 

cieľom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ktoré sav urbanizovanej krajine 

prejavujú vo forme sucha a letných horúčav: 

 

 budovanie bioretenčných systémov na zadrţiavanie zráţkovej vody, 

akonapr. daţďové záhrady, zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade, 

 budovanie zberných systémov na zadrţanie zráţkovej vody, ako napr.nádrţe 

(podzemné alebo nadzemné) za účelom vyuţitia zráţkovej vodyna vytváranie 

vodných prvkov, na polievanie zelene, 

 budovanie vsakovacíchprielahov, vsakovacíchprielahov s 

rigolom,vsakovacích rýh, vsakovacích pásov, infiltračných priekop, 

 realizácia intenzívnych a extenzívnych vegetačných striech, 

 realizácia vegetačných stien s moţným vyuţitím zráţkovej vody nazálievku 

(osobitný konštrukčný systém, treláţe a podporné konštrukcieako aj 

"samopnúce"), 

 náhrada nepriepustných povrchov za plnevegetačnézatrávňovacietvárnice, 

za polovegetačnézatrávňovacie tvárnice alebo za iné priepustnépovrchy s 

vododozádrţnou funkciou (v prípade plochy vodozádrţnéhoopatrenia nad 

50 m2 musí byť výmena nepriepustných povrchov za inépriepustné povrchy 

v kombinácii s funkčnou vegetáciou podporujúcouzadrţanie a výpar 

zráţkovej vody alebo v kombinácii s plnevegetačnýmialebo 

polovegetačnýmizatrávňovacími tvárnicami). 

 výmena nepriepustných povrchov a menej priepustných povrchov 

(napr.kameninový, štrkový povrch uloţený na nízko priepustnom lôţku) 

zaplochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar za 

účelomzadrţania zráţkovej vody v danom území, 

 podpovrchové vsakovacie a retenčné systémy, ktoré pozitívne 

ovplyvňujúmikroklímu. 

 

 

Dátum vyhlásenia výzvy:27. 04. 2020- otvorená výzva 
 

 

 
I

n

d

i

katívna výška finančných prostriedkov 

Termín uzavretia 

hodnotiaceho kola 1 

Termín uzavretia 

hodnotiaceho kola 2 
Termín uzavretia hodnotiaceho kola n 

31. 08. 2020 31. 12. 2020 

v intervale 4 mesiacov od termínu 

uzavretia predchádzajúceho 

hodnotiaceho kola 
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Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt 
 

Minimálna výška príspevku 25 000,00 € 

Maximálna výška celkových výdavkov nie je stanovená 

Maximálna výška celkových výdavkov na 1 

vodozádrţné opatrenie 
200 000,00 € 

 
 

Spôsob financovania - Grant (nenávratný finančný príspevok) 
 

Intenzita pomoci  

Subjekty ústrednej správy (napr. 

štátne rozpočtové a príspevkové 

organizácie) 

Výška príspevku zo 

zdrojov OP KŢP 
100 % z celkových oprávnených 

výdavkov (NFP) 

Výška 

spolufinancovania zo 

zdrojov prijímateľa 

0 % z celkových oprávnených 

výdavkov 

Ostatné subjekty verejnej správy 

(verejné vysoké školy 

a verejnoprávne ustanovizne) 

Výška príspevku zo 

zdrojov OP KŢP 
95 % z celkových oprávnených 

výdavkov (NFP) 

Výška 

spolufinancovania zo 

zdrojov prijímateľa 

5 % z celkových oprávnených 

výdavkov 

Subjekty územnej samosprávy 

(obce, vyššie územné celky, nimi 

zriadené rozpočtové 

a príspevkové organizácie) 

Výška príspevku zo 

zdrojov OP KŢP 
95 % z celkových oprávnených 

výdavkov (NFP) 

Výška 

spolufinancovania zo 

zdrojov prijímateľa 

5 % z celkových oprávnených 

výdavkov 

Neziskové organizácie 

poskytujúce všeobecne prospešné 

sluţby, zdruţenia fyzických osôb 

a pod. 

Výška príspevku zo 

zdrojov OP KŢP 
95 % z celkových oprávnených 

výdavkov (NFP) 

Výška 

spolufinancovania zo 

zdrojov prijímateľa 

5 % z celkových oprávnených 

výdavkov 

Spolu indikatívna výška finančných prostriedkov 10 000 000,00 € 
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zdruţenia právnických 

osôb (ak členomzdruţeniam nie 

je subjekt ústrednejsprávy,ostatný 

subjektverejnejsprávy, 

subjektúzemnejsamosprávy alebo 

nezisková 

organizáciaposkytujúcavšeobecne 

prospešné sluţby) 

Výška príspevku zo 

zdrojov OP KŢP 
90 % z celkových oprávnených 

výdavkov (NFP) 

Výška 

spolufinancovania zo 

zdrojov prijímateľa 

10 % z celkových oprávnených 

výdavkov 

 
Oprávnenosť ţiadateľa (prijímateľa) 
 

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) obcea vyššie územné celky,  

e) rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším 

územným celkom,  

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 aţ §21). V Registri organizácií vedenom Štatistickým registrom Slovenskej 

republiky musia mať takéto zdruţenia zároveň v rámci druhu vlastníctva 

evidované „Vlastníctvo územnej samosprávy“.  
 

2.  Zdruţenia právnických osôb.  
 

3. Zdruţenia fyzických osôb a zdruţenia fyzických a právnických osôb20  
 

4. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné sluţby vrátane cirkví a 

náboţenských spoločností 
 
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 
 

 V rámci navrhovaných opatrení nebudú podporované opatrenia, ktoré 

zachytávajú vodu z vodného toku a ktoré zráţkovú vodu odvádzajú do vodného 

toku.  

 Navrhované vodozádrţné opatrenia musia byť v súlade s aktuálnou Stratégiou 

adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.  

 Oprávnené sú výlučne aktivity projektu, v rámci ktorých (alebo pri realizácii 

ktorých) ţiadateľ nie je účastníkom hospodárskej súťaţe.  

 Oprávnené nie sú projekty zamerané na realizáciu vodozádrţných prvkov, ktoré 

sú realizované na území v rámci udrţateľného mestského rozvoja (UMR) s 

výnimkou mestskej funkčnej oblasti na území Bratislavského kraja.  
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 Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré svojimi 

aktivitami spadajú do vyššie definovaného rámca oprávnenej aktivity.  

 

Maximálna dĺţka realizácie projektu je stanovená na 24 mesiacov. 

 

Oprávnenosť miesta realizácie projektu: 
 

Celé územie Slovenskejrepubliky (celý región NUTS I), s výnimkou mestských oblastí 

uvedenýchv prílohe 1 Príručky pre ţiadateľa, ktoré sú podporené 

prostredníctvomIntegrovaného regionálneho operačného programu. 
 

 

Verejné obstarávanie 
 

Ţiadateľ je povinný (okrem výnimiek uvedených niţšie) mať najneskôr ku dňu doplnenia 

chýbajúcich náleţitostí ŢoNFP (v rámci administratívneho overovania ŢoNFP) vyhlásené 

verejné obstarávanie (ďalej len „VO“) na všetky zákazky hlavnej aktivity projektu s 

výnimkou:  

 podlimitných zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie sluţieb beţne dostupných 

na trhu, ktoré bude realizovať prostredníctvom elektronického trhoviska, 

 zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona o VO, 

 zákaziek, ktoré podliehajú niektorej z výnimiek v zmysle § 1 zákona o VO 
 

 

Majetkovo-právne vzťahy 

 

Pozemky a stavby, ktoré sa nezapisujú do katastra nehnuteľností, na ktorých dochádza k 

realizácii projektu, musia byť vo vlastníctve ţiadateľa alebo v správe ţiadateľa, resp. ţiadateľ 

musí mať k predmetným nehnuteľnostiam iné právo, na základe ktorého je oprávnený ich 

uţívať. Budovy, na ktorých dochádza k realizáciiprojektu, musia byť vo vlastníctve ţiadateľa 

alebo v správe ţiadateľa. Ţiadateľ musí byť oprávnený uţívať všetky nehnuteľnosti, ktoré sú 

priamo dotknuté realizáciou projektu. Túto podmienku poskytnutia príspevku musí ţiadateľ 

spĺňať počas realizácie projektu a zároveň počas obdobia udrţateľnosti projektu, t. j. 5 rokov 

po ukončení realizácie aktivít projektu. 

 

Ţiadateľ je povinný disponovať právoplatným povolením na realizáciu projektu vydaným 

príslušným povoľovacím orgánom (napr. vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 28 

vodného zákona alebo povolenie na osobitné uţívanie vôd a povolenie na vodnú stavbu podľa 

§ 21 a § 26 vodného zákona, stavebné povolenie, ohlásenie stavby (oznámenie stavebného 

úradu, ţe nemá námietky voči predloţenému stavebnému ohláseniu), rozhodnutie o vyuţívaní 

územia, vrátane príslušnej projektovej dokumentácie (ak relevantné). 

 

Pre bližšie informácie týkajúce sa špecifických podmienok Výzvy i Vašich konkrétnych 

možností získania nenávratného finančného príspevku z OP KŽP, prosím, kontaktujte: 
 

OP KŢP   Štefan Ilko   0904 499 723  ilko@prounion.sk 

OP KŢP Tomáš Kozolka 0911 709 581  kozolka@prounion.sk 

mailto:ilko@prounion.sk
mailto:kozolka@prounion.sk

