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ROZHODNUTIE KOMISIE 

z 5. 2. 2014 

o veľkom projekte „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v 
okrese Bytča“, ktorý tvorí súčasť operačného programu „Životné prostredie“ pre 

štrukturálnu pomoc z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v 
rámci cieľa konvergencie v regiónoch na Slovensku 

CCI 2013SK161PR001 

(IBA SLOVENSKÉ ZNENIE JE AUTENTICKÉ) 

EURÓPSKA KOMISIA, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, 

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú 
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 
fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/19991, a najmä na jeho 
článok 41 ods. 2,  

keďže: 

(1) Rozhodnutím K(2007) 5500 z 8.novembra 2007 naposledy zmeneným a doplneným 
rozhodnutím Komisie K(2011) 3978 z 9.júna 2011, Komisia prijala operačný program 
„Životné prostredie” na pomoc z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a 
Kohézneho fondu v rámci cieľa konvergencie v regiónoch na Slovensku.  

(2) 2.apríla 2013 riadiaci orgán predložil Komisii veľký projekt „Zásobovanie vodou, 
odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča”, v ktorom sa plánuje 
príspevok z Kohézneho fondu v rámci prioritnej osi 1 „ochrana a racionálne 
využívanie vôd“ operačného programu. Na požiadanie Komisie riadiaci orgán 
predložil 22.októbra 2013 dodatočné informácie. Podrobnosti o veľkom projekte boli 
zaslané podľa formulára uvedeného pre investície do infraštruktúry v prílohe XXI 
nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú 
vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú 
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom 
sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja2. 

(3) Riadiaci orgán poskytol Komisii všetky potrebné informácie o veľkom projekte v 
súlade s článkom 40 nariadenia (ES) č. 1083/2006.  

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25. 
2 Ú. v. EÚ L 371, 27.12.2006, s. 1. 
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(4) Komisia posúdila veľký projekt so zreteľom na faktory stanovené v článku 40 
nariadenia (ES) č. 1083/2006 a domnieva sa, že je v súlade s prioritami operačného 
programu, že prispieva k dosiahnutiu cieľov v týchto prioritách a že je v súlade 
s ostatnými politikami Únie.  

(5) V súlade s článkom 55 ods.1 a 2 nariadenia (ES) č. 1083/2006, odhadovaná súčasná 
hodnota čistého príjmu, ktorý má tento veľký projekt vygenerovať, sa zobrala do 
úvahy pri stanovovaní sumy, na ktorú sa vzťahuje podiel spolufinancovania pre 
prioritnú os operačného programu.  

(6) Finančný príspevok veľkému projektu z Kohézneho fondu by preto mal byť 
schválený,  

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE: 

Článok 1 

1. Finančný príspevok z Kohézneho fondu veľkému projektu „Zásobovanie vodou, 
odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča”, ktorý tvorí časť 
operačného programu „Životné prostredie” na pomoc z EFRR a Kohézneho fondu v 
rámci cieľa konvergencie v regiónoch na Slovensku, sa týmto schvaľuje. 

2. Fyzický opis veľkého projektu je definovaný v prílohe I.  

3. Suma, na ktorú sa vzťahuje miera spolufinancovania danej prioritnej osi 1 „ochrana 
a racionálne využívanie vôd“ operačného programu pre veľký projekt, je stanovená 
na 32 392 826 EUR.  

4. Ročný plán finančného príspevku z Kohézneho fondu pre veľký projekt je stanovený 
v prílohe II. 



 

SK 4   SK 

Článok 2 

Toto rozhodnutie je určené Slovenskej republike. 

V Bruseli 5. 2. 2014 

 Za Komisiu 
 Johannes HAHN 
 člen Komisie 
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