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Veličná - odpoved'

s problémom likvidácie splaškových vÓd
poruba
párnica,
a veličná, s ktorou ste sa obrátili na ministra životného
oravská
v obciach Žaškov,
na to, že žiadost' o nenávratný finanČný
vzhl'adom
Vám
prostredia Slovenskej republiky,
príspevok (d'alej len ŽoNFP") s kódom NFP310010A105 na zabezpeěenie odvádzania
komunálnych odpadových vód vo Vašich obciach sa nachádza v zásobníku ŽoNFP v rámci
I. výzvy z operiěnélro programu Kvalita životnéhoprostredia (d'alej len ,,OP IÚP"), zasielame
odpoveď z úrovne sekcie environmentálnych programov a projektov, ktorá plní funkcie riadiacelro

Na základe Vašej žiadosti o riešenie sitrrácie

orgánu pre OP

KZP.

Vzhl'adom na existujúce závdzky Slovenskej reprrbliky (d'alej len ,,SR") voblasti
odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vód má Ministerstvo životnéhoprostredia SR
záujem opakovane podporiť túto oblasť z európskych štrukturálnych a investičných fondov,
Z to|tto dóvodu boli prostredníctvom zmeny OP KŽP presunuté finančnéprostriedky z prioritnej
osi 2, ktorá nezískala výkonnostnít rezervu, do prioritnej osi 1, Súrčast'ouprioritnej osi l je aj
špecifický ciel' zameraný na zlepšenie odvádzania ačistenia komunálnych oclpadových vÓd

v aglomeráciách nad 2000 ekvivalentných obyvatel'ov v zmysle závázkov SR voči Európske.| únri,
Týnrto píesunom finančných prostrieclkov sa vytvorila možnost', aby riadiaci orgán pre OP KZP
pristťrpil k aplikácii inštitútuzásobnfta projektov v rámci I. výzvy na predkladanie Žiadostí
o nenávratný finančný príspevok (d'alej len ,,ZoNFP") z OP KZP,

Listom zo dňa 26, augusta 2O2O riadíaci orgán pre OP KŽP vyzval žiaclatel'ov, ktorýcl-t
ŽoNFP boli v rámci predmetnej výzvy neschválené z dóvodu nedostatku finančných prostriedkov
alokovaných na výzvu anachádzajú sa v zásobníku, na vyjadrenie ich súrhlasr,r (alebo nesúlrlasr"r)
so zmenou rozhodrrutia o neschválení ŽoNFP, V prípade, ak žiadatel' so zmenoll rozhodntttia
o neschválení ŽoNFP sírhlasí,bol zároveň vyzvaný na prer.rkázanie spInenia podrnienok pre zmenLl
rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP, a to fbrmou predloženia požadovarrých príloh v súllade
s ustanoveniami Príručkyk zásobníkr,r v lehote do 15 pracovných dní od doručenia r"rvedenej výzvy
žiadateťovi. Podrobnosti pre splnenie podmienok boli uvedené v predmetnom liste. V prípade
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potreby podrobnejšíchinfornrácií Yám odporťlěame kontaktovat' priamo Žiadatel'a, Oravskú
vodárenská spoločnost', a. s., ktorej bol predmetný list zasilattý v súrvislosti s jej ŽoNFP
,,odkanalizovanie obcí dolnej Oravy - Žaškov, Párnica, Oravská Porttba, VeliČná",

na Vami v liste r-rvádzanír inťOrmircir"r, Že
_
2014 Slovenská repr,rblika vrátila tJurópskej únií800 rnil, E[JR,
,,v programovom clbdobí 2007
ktoré boli urěené na odkanalizovanie obcí a miest sR". z operačnéhoprogramtr Životné
prostredie (2oO1 _ 2013) bola v rámci prioritnej osi l Integrovaná ochrana a racionálne vYuŽÍvanie
vód určená na oblast' odvádzania a čistenia kornunálnycli odpaclových vód alokácia 796 181 500
EUR (za zdroj EÚ), ktorá bola vplnonr objeme zazmluvená.Zo strany žiadatel'ov sa poclarilo
vyčerpat, 792 493167 EUR (za zďoj EÚ), pričonr celková suma necločerpaných finanČných
piostriedkov za oblast' odvádzania a čistenia komunálnych odpaclových vÓcl predstavujc menej
áto + mil. EUR (zazdrojaÚ).
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.. Ing, Katarína Nováková
.,''poverená vykonávaním furnkcie
generálneho riaclitel'a sekcie

Rozdel'ovník

Yážený pán
Milan pavlovčft
StaroSta

obec Žaškov

Yážený pán
Ján Hančiak
starosta

obec párnica

Yážený pátt
Ing, Daniel Laura
StaroSta

obec veličná

Yážený pán
JUDr. Vladimír Kubišta
StaroSta

obec oravská poruba

Ministeřstvo životného prostředia sR I Námestie ludovíta Štúía35/1 l 812 35 Bratislava I slovenská repUblika
www minžp 5k
tel,] +421 906 314 227 ] e mail,jěna rolinova@enviro,gov,5k

