Príloha č. 1
PRÍLOHY K ŽIADOSTI O PODPORU FORMOU DOTÁCIE NA ROK 2021
Príloha
č.
1

Názov prílohy
Čestné prehlásenie mikroregionálneho združenia obcí k jeho členskej
základni

- predkladá iba žiadateľ – mikroregionálne združenie obcí (tlačivo dostupné
na www.obnovadediny.sk)

Typ /
formát

Spôsob
dodania

jpeg / pdf /
originál

webPOD
alebo poštou

jpeg / pdf /
fotokópia

webPOD
alebo poštou

jpeg / pdf /
fotokópia

webPOD
alebo poštou

jpeg / pdf

iba webPOD

jpeg / pdf /
fotokópia

webPOD aj
poštou

jpeg

iba webPOD

jpeg / pdf /
fotokópia

webPOD aj
poštou

jpeg / pdf /
originál ČV
alebo
fotokópia SP

webPOD aj
poštou

jpeg / pdf /
fotokópia

webPOD
alebo poštou

Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO)
2

- IČO sa používa na jednoznačnú identifikáciu subjektov evidovaných v Registri
organizácií; prideľuje sa každej právnickej osobe a fyzickej osobe podnikateľovi a má evidenčný význam; v prípade, ak žiadateľom je obec,
potvrdenie musí obsahovať správny názov žiadateľa; neakceptuje sa potvrdenie,
na ktorom je uvedený názov žiadateľa – Obecný úrad

Stanovy a aktuálna zápisnica zo zasadnutia mikroregionálneho
združenia obcí (MR)
3

- stanovy predkladá každý žiadateľ mikroregionálenho združenia obcí
- aktuálnu (poslednú) zápisnicu predkladá žiadateľ mikroregionálneho
združenia obcí (MR) iba v prípade, že v rámci MR došlo k zmene štatutárneho
orgánu a túto zmenu z dôvodu aktualizácie údajov ešte nie je možné overiť
v Registri združení obcí na MV SR

4

Grafická identifikácia miesta riešenia

5

Doklad preukazujúci vlastnícky, prípadne iný vzťah k pozemkom
určeným na realizáciu aktivít projektu (zmluva o nájme, dohoda,
súhlas vlastníka a pod.)

- katastrálna mapa s vyznačením plochy, ktorá sa rieši v žiadosti o podporu

- v prípade, že vlastník pozemku / objektu nie je obec, je potrebné predložiť
dokument platný (uzatvorený) min. na 5 ročnú lehotu od podania žiadosti (napr.
nájomná zmluva, dohoda o nájme, kúpna zmluva, súhlas a pod.)

Fotodokumentácia súčasného stavu miesta alebo predmetu riešenia
6

- fotografie je potrebné nahrať cez aplikáciu
- max. veľkosť jedného súboru je 3 Mb

Projektová dokumentácia, resp. podrobný opis činností, resp. iný
relevantný dokument

7

- ak ide o činnosť vyžadujúcu stavebné povolenie / ohlásenie o drobnej stavbe
je potrebné túto dokumentáciu overiť na príslušnom stavebnom úrade a to na
stranu kde sú uvedené náležitosti: kto vypracoval dokument, dátum vypracovania
a názov projektu
- ak sa realizuje len časť projektovej dokumentácie, je potrebné v nej vyznačiť,
o ktorú časť sa jedná (overenie dokumentácie platí na základe potreby
stavebného povolenia)
- ak ide o činnosť nevyžadujúcu stavebné povolenie a žiadateľ predkladá iba
čestné vyhlásenie, nie je potrebné túto dokumentáciu overiť na príslušnom
stavebnom úrade,
- v prípade,že dokument je dátovo príliš veľký a nie je možné ho nahrať do
aplikácie celý, je v takomto prípade postačujúce nahrať titulnú stranu (príp.
textovú časť), ktorá obsahuje: osobu / spoločnosť, ktorá vypracovala projekt;
dátum kedy bol projekt vypracovaný; názovprojektu a doložiť aspoň jeden súbor
(časť dokumentu), ktorý bude obsahovať grafický návrh projektu alebo jeho časť

Stavebné povolenie (SP) / iný doklad povoľujúci realizáciu činnosti
s vyznačením právoplatnosti alebo čestné prehlásenie
8

9

- ak SP/ iný doklad povoľujúci realizáciu činnosti nie je potrebný, žiadateľ
predloží podpísané čestné prehlásenie o nerelevantnosti prílohy so zdôvodnením
(tlačivo dostupné na www.obnovadediny.sk) ako prílohu č. 8

Súlad s právnymi predpismi, strategickými a inými dokumentmi
na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni (ÚPN, PHSR, ÚSES
a pod.)
- žiadateľ predloží iba tú časť dokumentu, ktorá preukazuje súlad projektu
s predmetným dokumentom tzn. nie je potrebné predkladať celý dokument

Položkovitý rozpočet projektu na rok 2021 do výšky požadovanej
dotácie a vlastných zdrojov

10

xls / xlsx
originál

webPOD
aj poštou

Súhlas dotknutého subjektu plánovanej realizovanej aktivity (napr.
súhlas ŠOP SR, orgánu miestnej štátnej správy ŽP a pod.)
- ak súhlas nie je potrebný, žiadateľ predloží podpísané čestné prehlásenie
o nerelevantnosti prílohy so zdôvodnením (tlačivo dostupné na
www.obnovadediny.sk) ako prílohu č. 11

jpeg / pdf /
originál ČV
alebo
fotokópia
súhlasu

webPOD
alebo poštou

Záväzný predpis, ktorý upravuje
odpadom v zmysle platnej legislatívy

jpeg / pdf /
fotokópia

webPOD
alebo poštou

- akceptované bude iba tlačivo dostupné na www.obnovadediny.sk

Pre činnosť:
POD 1 - Kvalita životného prostredia na vidieku
Pre aktivity zamerané na ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

11

12

nakladanie

s komunálnym

Pre aktivity zamerané na ochranu VODNÝCH POMEROV a vodárenských zdrojov na lokálnej úrovni
Súhlas dotknutého subjektu plánovanej realizovanej aktivity (napr.
súhlas správcu toku a pod.)
- ak súhlas nie je potrebný, žiadateľ predloží podpísané čestné prehlásenie
o nerelevantnosti prílohy so zdôvodnením (tlačivo dostupné na
www.obnovadediny.sk) ako prílohu č. 11

11

jpeg / pdf /
originál ČV
alebo
fotokópia
súhlasu

webPOD
alebo poštou

Pre činnosť:
POD 2 - Zelená infraštruktúra a adaptačné opatrenia na zmiernenie dopadov zmeny klímy
Súhlasy príslušných autorít (napr. súhlas ŠOP SR, orgánu miestnej jpeg / pdf /
originál ČV
štátnej správy ŽP a pod.)
webPOD
alebo
11
- ak súhlas nie je potrebný, žiadateľ predloží podpísané čestné prehlásenie
alebo poštou
o nerelevantnosti prílohy so zdôvodnením
www.obnovadediny.sk) ako prílohu č. 11

(tlačivo

dostupné

na

fotokópia
súhlasu

Pre činnosť:
POD 3 - Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta
Súhlasy príslušných autorít (napr. súhlas ŠOP SR, orgánu miestnej jpeg / pdf /
originál ČV
štátnej správy ŽP a pod.)
- ak súhlas nie je potrebný, žiadateľ predloží podpísané čestné prehlásenie
o nerelevantnosti prílohy so zdôvodnením (tlačivo dostupné na
www.obnovadediny.sk) ako prílohu č. 11

11

alebo
fotokópia
súhlasu

webPOD
alebo poštou

Vzhľadom k tomu, že podávanie žiadostí o podporu formou dotácie do POD sa realizuje prostredníctvom web
aplikácie webPOD, je potrebné dodržať nasledovné zásady:
1.

Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021 je potrebné:
 nahrať cez web aplikáciu,
 po ukončení editácie ju vygenerovať v .pdf formáte a vytlačiť,
 opečiatkovať okrúhlou pečiatkou s názvom obce,
 podpísať štatutárom
 doručiť (poštou, osobne) na adresu SAŽP.

2.

Prílohy č. 4 a 6 je nutné nahrať cez web aplikáciu a nie je potrebné ju posielať poštou.

3.

Prílohu č. 7, 8, 10, je nutné nahrať cez web aplikáciu a zároveň doručiť (poštou, osobne) na adresu SAŽP.

4.

Všetky ostatné prílohy (č. 1,2,3,5,9,11,12) je možné buď nahrať cez aplikáciu webPOD alebo ich doručiť
(poštou, osobne) na adresu SAŽP.

5.

Čestné prehlásenia (príloha č.8 a 11) musia byť predložené ako originá t.j. vyplnené tlačivo, ktoré nájdete na
stránke obnovadediny.sk. V prípade predloženia stavebného povolenia / iný doklad (príloha č. 8) alebo
Súhlas príslušných autorít / dotknutých subjektov (príloha č. 11) stačí predložiť fotokópiu dokumentu.

