
 
                                                                      

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia 

Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 

IČO: 42 181 810 

 (ďalej ako „Poskytovateľ“) 

 

 

R O Z H O D N U T I E  

 

O SCHVÁLENÍ ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO 

PRÍSPEVKU 

 

Poskytovateľ na základe žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len 

„NFP“) 

 

Identifikácia žiadateľa  

(ďalej len „Žiadateľ“)  

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Námestie Ľudovíta Štúra 1 

812 35 Bratislava 

IČO: 42 181 810 

 

Kód žiadosti o poskytnutie 

NFP 
NFP310010D635 

Kód výzvy/vyzvania OPKZP-PO1-SC111-2016-12 

Názov projektu ako je 

uvedený v žiadosti 

o poskytnutie NFP (ďalej 

len „Projekt“) 

Vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho 

monitorovacieho a informačného systému v odpadovom 

hospodárstve. 

 

prijatej dňa 10. 03. 2017 (ďalej len „žiadosť o NFP“)  

 

rozhodol v súlade s ustanovením § 19 ods. 8 v spojení s § 16 ods. 2 zákona č. 292/2014 Z. z. 

o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o príspevku z 

EŠIF“) takto: 

1. Žiadosť o NFP sa schvaľuje. 

2. NFP sa Žiadateľovi poskytuje najviac do výšky 18 807 963,93 EUR (slovom: osemnásť 

miliónov osemstosedemtisíc deväťstošesťdesiattri celých deväťdesiattri stotín eur), 

pričom celkové oprávnené výdavky Projektu boli schválené vo výške najviac                 
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18 807 963,93 EUR (slovom: osemnásť miliónov osemstosedemtisíc 

deväťstošesťdesiattri celých deväťdesiattri stotín eur). 

3. Pri poskytovaní NFP na realizáciu Projektu sa postupuje podľa tohto rozhodnutia, ktoré 

v prílohe č. 1 obsahuje práva a povinnosti Prijímateľa a Poskytovateľa v súvislosti 

s realizáciou Projektu. Nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia podľa § 52 ods. 1 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov nadobúda toto rozhodnutie účinnosť a Žiadateľ sa ďalej označuje ako 

Prijímateľ. Poskytnutie príspevku na základe tohto rozhodnutia je viazané 

na splnenie povinností Prijímateľa uvedených v tomto rozhodnutí v rámci jeho príloh, 

ktoré sú označené v bode 4. tohto rozhodnutia. 

4. Jednotlivé prílohy tohto rozhodnutia sú jeho neoddeliteľnou súčasťou a sú pre Žiadateľa 

rovnako záväzné. Súčasťou tohto rozhodnutia sú tieto prílohy: 

a) príloha č. 1 - Práva a povinnosti Prijímateľa a Poskytovateľa v súvislosti s realizáciou 

Projektu; 

b) príloha č. 2 - Predmet podpory NFP; 

c) príloha č. 3 – Rozpočet projektu; 

d) príloha č. 4 - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania. 

5. Zmena tohto rozhodnutia je možná za splnenia podmienok stanovených v § 22 až § 24 

zákona o príspevku z EŠIF. Zmena v právach a povinnostiach Poskytovateľa 

a Prijímateľa v súvislosti s realizáciou Projektu je možná postupom a v rozsahu 

uvedenom v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia. 

6. Rozhodnutie sa vydáva na dobu určitú a jeho platnosť a účinnosť končí schválením 

poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť 

Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 9 ods. 5 prílohy č. 1 tohto rozhodnutia 

a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných 

monitorovacích správ, toto rozhodnutie stráca platnosť a účinnosť Finančným ukončením 

Projektu, a súčasne platí, že: 

a) platnosť a účinnosť článkov 16, 18 a 19 prílohy č. 1 tohto rozhodnutia končí 31. 

decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi 

Poskytovateľom a Prijímateľom na základe tohto rozhodnutia, ak nedošlo k ich 

vysporiadaniu k 31. decembru 2028; 

b) platnosť a účinnosť tých ustanovení prílohy č. 1 tohto rozhodnutia, ktoré majú 

sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa 

(z článkov 16, 18 a 19 prílohy č. 1 tohto rozhodnutia) končí s platnosťou a účinnosťou 

predmetných článkov; 

Platnosť a účinnosť tohto rozhodnutia v rozsahu uvedenom v písmenách a) a b) tohto 

bodu 6 sa predĺži na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi v prípade, ak 

nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia (ako je definované 

v článku 1 ods. 4 prílohy č. 1 tohto rozhodnutia) o čas trvania týchto skutočností. 
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O d ô v o d n e n i e: 

 

Poskytovateľ ako riadiaci orgán pre operačný program Kvalita životného prostredia v rámci 

konania o žiadosti o NFP overil splnenie podmienok poskytnutia príspevku a dospel k záveru, 

že žiadosť o NFP splnila všetky podmienky poskytnutia príspevku tak, ako boli stanovené vo 

výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-12 a zároveň bol k dispozícii dostatok finančných 

prostriedkov na financovanie realizácie Projektu obsiahnutého v schválenej žiadosti o NFP na 

základe alokácie určenej v predmetnej výzve. 

Výška schváleného nenávratného finančného príspevku, uvedená vo výroku tohto 

rozhodnutia, je maximálna a v priebehu realizácie Projektu nesmie byť prekročená. 

V súlade s ustanovením § 25 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF právny nárok na poskytnutie 

príspevku vzniká nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

 

P o u č e n i e: 

 

Proti tomuto rozhodnutiu je v súlade s ustanovením § 22 zákona o príspevku z EŠIF možné 

podať odvolanie. Žiadateľ môže podať odvolanie písomne na adresu Poskytovateľa uvedenú 

v tomto rozhodnutí do 10 pracovných dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. V odvolaní sa 

okrem identifikačných náležitostí (§ 22 ods. 5 písm. a) a b) zákona o príspevku z EŠIF) musí 

uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, akej veci sa odvolanie týka, dôvody 

podania odvolania, čo odvolaním žiadateľ navrhuje, dátum podania a podpis osoby 

podávajúcej odvolanie. 

Žiadateľ je oprávnený podať podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania 

v súlade s podmienkami uvedenými v § 24 zákona o príspevku z EŠIF. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 

 

 

V Bratislave, dňa  

 

........................................................... 

Ing. László Sólymos 

      minister životného prostredia  

                                         Slovenskej republiky 

 

 

 

Vypracoval:  Mgr. Marcel Štepanovský, PhD., oddelenie posudzovania projektov I. 

Schválil: RNDr. Jozef Veselka, vymenovaný na zastupovanie vedúceho oddelenia 

posudzovania projektov I. 

Predkladá: Ing. Terézia Solárová, riaditeľka odboru posudzovania projektov 

Mgr. Alexandra Magulák, generálna riaditeľka sekcie environmentálnych    

programov a projektov 

 


