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Environmentálny fond je známou a navštevovanou 
organizáciou hlavne pre starostov obcí a primátorov 
miest, ktorým poskytuje prostriedky na realizáciu inves-
tičných akcií obecnej vybavenosti na uskutočňovanie 
cieľov štátnej environmentálnej politiky. Znovu vznikol 
zákonom č. 587/2004 Z. z. a po 2,5 ročnom pôsobe-
ní od 1. júla tohto roku v zmysle zákona č. 276/2007 
pracuje po novom.

Príjmy v r. 2007
Na tento rok má Environmentálny fond predpoklada-

ný zdroj príjmu na dotácie približne miliardu sedemsto 
miliónov slovenských korún a na úvery necelú miliardu 
slovenských korún. Všetky zdroje príjmu prichádzajú 
z poplatkov za znečisťovanie životného prostredia, za 
odber podzemných vôd a za sankčné postihy z poru-
šovania platných legislatívnych predpisov. Zo štátneho 
rozpočtu nedostávame žiadne dotácie. Prijatím nového 
zákona sa zdroje rozšírili o úhrady za nerasty vydobyté 
z výhradného ložiska, na ktoré bol dobývací priestor ur-
čený, o úhradu za uskladňovanie plynov alebo kvapalín 
v prírodných horninových štruktúrach a v podzemných 
priestoroch a úhradu za prieskumné územia (banský a 
geologický zákon). Okrem toho ďalším novým zdrojom 
príjmu Environmentálneho fondu je úhrada za odber 
prírodnej liečivej vody a úhrada za odber prírodnej mi-
nerálnej vody. Ostatné zdroje príjmu zostali bez zmeny. 
Zdroje príjmu fondu sú pracovníkmi Environmentálneho 
fondu v spolupráci s pracovníkmi úradov životného 
prostredia, Slovenským vodohospodárskym podnikom 
a Slovenskou inšpekciou životného prostredia prísne 
sledované a v prípade neuhrádzania platieb okamžite 
vymáhané.

Dotácie v r. 2007
V roku 2007 minister životného prostredia SR roz-

hodol o poskytnutí dotácií podľa jednotlivých oblastí 
takto:

• ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme, 24 ak-
cií, dotácie 38 340 980 Sk

• ochrana a využívanie vôd, 304 akcií, dotácie 
1 214 024 000 Sk, z toho: ČOV a kanalizácie, 187 
akcií, dotácie 845 423 000 Sk; vodovody, 106 akcií, 
dotácie 327 069 000 Sk; protipovodňové opatrenia, 11 
akcií, dotácie 41 532 000 Sk

• rozvoj odpadového hospodárstva, 72 akcií, dotá-
cie 176 109 000 Sk

• ochrana prírody a krajiny, 20 akcií, dotácie 
30 140 000 Sk

• environmentálna výchova, vzdelávanie a propagá-
cia, 37 akcií, dotácie 66 968 000 Sk

• prieskum, výskum a vývoj, 8 akcií, dotácie 
66 700 000 Sk.

Okrem týchto dotácií poskytol minister životného 
prostredia dotácie na mimoriadne závažné environmen-
tálne situácie vo výške 102 140 075 Sk na 23 akcií. 
Na odstránenie následkov mimoriadneho zhoršenia 
kvality vôd alebo mimoriadneho ohrozenia životného 
prostredia bolo poskytnutých 3 273 700 Sk Slovenskej 
inšpekcii životného prostredia SR a Krajskému úradu 
životného prostredia Trenčín.

Podpora formou dotácie bola poskytnutá právnic-

kým aj fyzickým osobám. Pri poskytnutí podpo-
ry sa vychádzalo z kritérií, ktoré sú uvedené pri 
členení jednotlivých oblastí a aktivít platných pre 
rok 2007. Hodnotenie projektov predložených na 
poskytnutie podpory vykonali odborné komisie 
a pracovníci Environmentálneho fondu, ktorí 
predložili návrh Rade fondu a následne po odpo-
rúčaní Rady fondu minister životného prostredia 
rozhodol.

Prednostne boli dotácie poskytnuté malým 
obciam do 2 000 obyvateľov, ktoré nemajú 
možnosť získať prostriedky zo štrukturálneho 
a kohézneho fondu a z prostriedkov Európskej 
únie. Asi 85 % prostriedkov Environmentálneho 
fondu bolo poskytnutých obciam a mestám. 
Zásadnými podmienkami poskytnutia dotácie bolo 
predloženie žiadosti v termíne do 31. 10. 2006 na 
Environmentálny fond, v prípade jej nekompletnosti - 
doplnenie v požadovanom termíne a preukázanie 5 % 
vlastných prostriedkov k poskytnutej dotácii.

Pre rok 2007 minister životného prostredia rozhodol 
o poskytnutí 30 mil. Sk na Program obnovy dediny, kto-
ré na základe žiadostí predložených Slovenskej agentú-
re životného prostredia boli po zhodnotení menovanou 
komisiou poskytnuté obciam a združeniam obcí na 
drobné akcie obecnej vybavenosti.

Podpora právnických osôb
Právnické osoby – podnikatelia v zmysle zákona 

môžu získať podporu na realizáciu ekologických sta-
vieb iba formou úveru. Podmienky získania úveru sú: 
predloženie žiadosti s požadovanými prílohami; bonita 
klienta, bonita projektu, bonita záruky; splácanie úveru 
maximálne 15 rokov; záruka do výšky 130 % poskyt-
nutého úveru a úroková sadzba 1 %.

O úver môžu okrem podnikateľov požiadať aj obce, 
mestá, záujmové združenia, resp. iné organizácie, ktoré 
môžu použiť prostriedky jednak na ukončenie rozosta-
vaných environmentálnych stavieb, resp. na zabezpe-
čenie vlastných 5 % spoluúčasti na dotácie, alebo pri 
pomoci zahraničných fondov, samozrejme, za splnenia 
horeuvedených podmienok.

Pre informáciu, doteraz bolo predložených 27 žia-
dostí o úver vo výške 808 157 279 Sk, väčšinou od 
podnikateľských subjektov, no v malej miere od obcí a 
miest. Žiadosti o úver sú predložené do oblasti ochrany 
ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme v počte 8 vo výške 
126 657 279 Sk, do oblasti ČOV a kanalizácie 7 žia-
dostí vo výške 26 150 000 Sk, do oblasti rozvoja od-
padového hospodárstva 7 žiadostí vo výške 646 805 
000 Sk a v oblasti ochrany prírody a krajiny 2 žiadosti 
vo výške 8 545 000 Sk. V súčasnosti je podpísaných 
7 zmlúv o poskytnutí úveru vo výške 101 579 000 Sk.

Nový zákon
No a nakoniec to, čo som uviedla v názve článku. 

Na základe uznesenia vlády SR č. 856/ z 11. októbra 
2006 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2007 
až 2009 bolo uložené ministrovi životného prostredia 
predložiť návrh novely zákona č. 587/2004 Z. z. o 
Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení zákona č. 277/2005 Z. z., ktorým 

by sa tento zákon (§ 4 odsek 4) zosúladil so zákonom 
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne-
ní neskorších predpisov a so zákonmi, ktoré upravujú 
pôsobenie ostatných štátnych fondov tak, aby návrh 
rozpočtu fondu s uvedením predpokladanej výšky zdro-
jov fondu a predpokladanej výšky poskytnutia a pou-
žitia prostriedkov fondu, ako aj zmeny v schválenom 
rozpočte fondu schvaľovala vláda SR na návrh ministra 
životného prostredia.

Nový zákon č. 276/2007 Z. z. bol schválený 17. 
mája 2007 s účinnosťou od 1. júla 2007. V zmysle no-
vého zákona: 

• rozpočet fondu schvaľuje vláda SR na návrh mi-
nistra životného prostredia, doteraz rozpočet schvaľo-
val minister na návrh riaditeľa fondu,

• rozšírili sa zdroje príjmu,
• na návrh poslancov Národnej rady SR bol zdroj 

príjmu rozšírený ešte o úhradu za odber prírodnej lie-
čivej vody a úhradu za odber prírodnej minerálnej vody

• za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpove-
dá riaditeľ, doteraz zodpovedal minister,

• žiadosti o úvery na realizáciu environmentálnych 
projektov sa predkladajú v priebehu celého roka, do-
teraz bolo možné predkladať žiadosti do 31. októbra 
predchádzajúceho roka, čo bolo nepružné.

Vyhláška č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zostáva v 
platnosti v plnom rozsahu. Novoprijatý zákon uložil 
Environmentálnemu fondu najneskôr do 31. augusta 
2007 zverejniť na internetovej stránke špecifikácie čin-
ností podľa oblastí a aktivít, na ktoré možno predložiť 
žiadosť o podporu na rok 2008, čo sme zabezpečili, 
vrátene tlačív na predloženie žiadostí.

Predpokladáme, že prijatím novely zákona bude spo-
lupráca so žiadateľmi o podporu pokračovať a neustále 
sa zlepšovať tak zo strany pracovníkov fondu odborný-
mi radami pri spracovávaní žiadostí, ako aj zo strany 
žiadateľov predkladaním kompletných žiadostí o dotá-
cie v termíne do 31. 10. 2007 pre budúci rok a žiadostí 
o úvery priebežne počas celého roku.
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Environmentálny fond pracuje od júla 2007 
podľa nového zákona




