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O Z N Á M E N I E  č .  5  
 

AKTUALIZOVANÉHO OBSAHU PRÍLOH ROZHODNUTIA O SCHVÁLENÍ ŽIADOSTI 
O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

 č. OPKZP-PO1-SC111-2016-12/01 
 

z Operačného programu Kvalita životného prostredia,  
Prioritná os č. 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja 

environmentálnej infraštruktúry 
 

Slovenská agentúra životného prostredia (ďalej len „SO“) v nadväznosti na schválenie 
Žiadosti o zmenu zmluvy v súvislosti s realizáciou projektu: 

 

Identifikácia prijímateľa 
v zmysle Rozhodnutia 
o schválení žiadosti o 
poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku 

Ministerstvo životného prostredia SR 

Nám. Ľ. Štúra 1 

812 35 Bratislava 

IČO: 42 181 810 

ITMS2014+ kód projektu  310011D635 

Názov projektu 
Vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho 
monitorovacieho a informačného systému v odpadovom 
hospodárstve 

 
v nadväznosti na zmenu spočívajúcu v zmene termínu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu 
podľa čl. 6 „ZMENA PRÁV A POVINNOSTÍ STRÁN“ ods. 3 písm. e) Prílohy č. 1 - Práva a povinnosti 
Poskytovateľa a Prijímateľa v súvislosti s realizáciou projektu (ďalej aj „VP“) Rozhodnutia o 
schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-
12/01 zo dňa 18.07.2017 (ďalej len „Rozhodnutie o schválení ŽoNFP“), týmto na základe čl. 3 
„ROZSAH PLNOMOCENSTVA“ odsek 1 písm. b) bod i.) v spojení s odsekom 2 Zmluvy o vykonávaní 
časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 22/2015/5.1 zo dňa 13.04.2015 
v platnom znení vydáva zmenené znenie Prílohy č. 2 - Predmet podpory NFP Rozhodnutia o schválení 
ŽoNFP. 
 

Podľa čl. 6 „ZMENA PRÁV A POVINNOSTÍ STRÁN“ ods. 3 písm. e) VP „V prípade 
významnejšej zmeny podľa ods. 2 písm. d) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v ods. 
8 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu VP alebo ostatných príloh rozhodnutia o 
schválení žiadosti o NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa 
požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má 
prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu najmä 
v zmene týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z 
prílohy č. 2 rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP.“ 
 

V nadväznosti na vyššie uvedené Vám SO týmto v prílohe tohto listu dovoľuje zaslať 
aktualizované znenie Prílohy č. 2 - Predmet podpory Rozhodnutia o schválení ŽoNFP. 
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Zároveň si Vás dovoľujeme informovať o tom, že v zmysle čl. 6 „ZMENA PRÁV 
A POVINNOSTÍ STRÁN“ ods. 10 písm. c) VP „Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov 
súvisiacich so zmenou Projektu nastanú pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex 
ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v deň predloženia žiadosti o zmenu zo 
strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší deň vyplývajúci zo 
schválenia žiadosti o zmenu.“ 

 
 V zmysle čl. 6 „ZMENA PRÁV A POVINNOSTÍ STRÁN“ ods. 2 písm. a) v spojení s ods. 12 
VP sa aktualizované znenie VP a ostatných príloh rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP pre 
Prijímateľa stáva záväzným jeho doručením. 

 
V Banskej Bystrici dňa...................... 
            
      .............................................................. 
      Mgr. Michal Maco, generálny riaditeľ 
      Slovenská agentúra životného prostredia 
 

 
Prílohy: 
Konsolidované znenie Prílohy č. 2 - Predmet podpory NFP Rozhodnutia o schválení ŽoNFP 
 
 
 
Doručuje sa: 
Ministerstvo životného prostredia SR 
Ján Budaj, minister 
Námestie Ľudovíta Štúra 1 
812 35 Bratislava 
 
 


