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Ministerstvo životného prostredia SR 
Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie 

 
                                                              

 
Záznam z 5. zasadnutia Monitorovacieho výboru  

pre Operačný program Životné prostredie 
 

4. decembra 2009, 11:00 hod., Bratislava 
 
 

 
Zúčastnení: 25 členov (podľa priloženej prezenčnej listiny) 
 
Prílohy:  Program zasadnutia monitorovacieho výboru 
     Prezenčná listina 
 
 
 
BOD 1. Privítanie a úvod  
 
 
Rokovanie výboru otvoril p. štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len 
„MŽP SR“) Ing. Miloslav Šebek, ktorý zastupoval v neprítomnosti predsedu monitorovacieho 
výboru v rozsahu všetkých jeho úloh podľa článku 5 štatútu monitorovacieho výboru a privítal 
prítomných nominovaných členov monitorovacieho výboru, zástupcov orgánov štátnej správy, 
regionálnej a miestnej samosprávy, mimovládnych organizácií, socio-ekonomických partnerov 
a zástupcov Európskej komisie (ďalej len EK), konkrétne za DG REGIO pani Andreu Hlavatú.   
 
P. Šebek informoval o zmenách v zložení Monitorovacieho výboru pre Operačný program 
Životné prostredie (ďalej len „OP ŽP“) od jeho posledného zasadnutia dňa 29.4.2009 v súlade 
s článkom 4 štatútu monitorovacieho výboru a oboznámil prítomných s programom zasadnutia. 
Odovzdal slovo p. Klindovi, riaditeľovi odboru programov, ktorý informoval o zmenách 
v členstve v monitorovacom výbore za MŽP SR.   
 
P. Klinda oznámil, že v nadväznosti na prerozdelenie agendy spadajúcej do pôsobnosti 
jednotlivých štátnych tajomníkov MŽP SR bol odvolávacím dekrétom k rozhodnutiu ministra 
životného prostredia 86/2007-5.1 s účinnosťou ku dňu 27. november 2009 z funkcie člena 
Monitorovacieho výboru pre OP ŽP odvolaný štátny tajomník Ing. Jaroslav Jaduš.  
 
Do funkcie podpredsedu monitorovacieho výboru bol vymenúvacím dekrétom ku dňu 
27.11.2009 vymenovaný štátny tajomník Ing. Miloslav Šebek, ktorý bol zároveň  v súlade so 
štatútom monitorovacieho výboru poverený ministrom životného prostredia SR ako predsedom 
Monitorovacieho výboru pre OP ŽP vedením zasadnutia výboru. 
 
V nadväznosti na zmeny vo vedení sekcie environmentálnych programov a projektov bola 
odvolávacím dekrétom vydaným k rozhodnutiu ministra životného prostredia SR  č. 86/2007-
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5.1  z členstva vo výbore odvolaná Ing. Katarína Šašková a za členku výboru vymenúvacím 
dekrétom k tomu istému rozhodnutiu ku dňu 16. november 2009 ustanovená za člena výboru 
Ing. Ivica Matušíková, vymenovaná na zastupovanie generálneho riaditeľa sekcie 
environmentálnych programov a projektov.  

 
P. Šebek doplnil, že k zmene došlo tiež  v prípade zástupcu Úradu vlády SR v monitorovacom 
výbore.  Podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva 
a menšiny Dušan Čaplovič  navrhol za člena monitorovacieho výboru pána Ing. Tibora Perinu 
namiesto predchádzajúcej členky výboru Mgr. Aniny Botošovej.  
 
Následne p. Šebek oboznámil prítomných s programom zasadnutia a informoval, že v rámci 
programu v bode 6 Rôzne odznie informácia o prijateľnosti Výročnej správy o vykonávaní OP 
ŽP za rok 2008, informácia o aktuálnom stave implementácie OP ŽP, informácia o využití 
Technickej asistencie OP ŽP a informácia o regionálnych alokáciách v rámci OP ŽP.  
 
P. Hlavatá, EK, DG REGIO, navrhla doplniť bod 6 programu, a to informáciou o novej 
stratégii Európskej únie do roku 2020.  
 
Na rokovaní bolo podľa prezenčnej listiny prítomných 25 členov (viac než dve tretiny všetkých 
jeho členov, a teda výbor bol (v súlade s článkom 5 ods. 1 rokovacieho poriadku) 
uznášaniaschopný). 
 
P. Hlavatá z DG REGIO stručne informovala o výročnom stretnutí Riadiaceho orgánu pre OP 
ŽP a Európskej komisie dňa 27.11.2009 v Bruseli. Rokovanie sa konalo na základe článku 68 
všeobecného nariadenia 1083/2006, v súlade s ktorým každý rok po predložení výročnej  
správy o vykonávaní príslušný riadiaci orgán a Európska komisia preskúmajú pokrok 
dosiahnutý v programe z pohľadu zlepšenie implementácie. P. Hlavatá ocenila, že na stretnutí 
sa zúčastnili zástupcovia CKO, certifikačného orgánu a orgánu auditu, a poďakovala 
riadiacemu orgánu za dobrú pripravenosť a diskusiu.  
 
 
BOD 2. Návrh zmien Operačného programu Životné prostredie v nadväznosti na 

implementáciu iniciatívy JEREMIE   
 
 
P. Šebek uviedol ďalší bod programu, ktorým bolo v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. b) štatútu 
výboru „schvaľovanie zmeny operačného programu“ a odovzdal slovo p. Klindovi. 
  
P. Klinda informoval, že Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný 
program Životné prostredie („OP ŽP“)  vypracovalo  návrh  na zmenu OP ŽP na základe 
uznesenia vlády  SR č. 752 z 21. októbra 2009 k návrhu realokácie finančných prostriedkov 
z Operačného programu Informatizácia spoločnosti do Operačného programu 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a zmeny Operačného programu Životné prostredie 
v nadväznosti na implementáciu Iniciatívy JEREMIE a návrh Dodatku č. 1 k Rámcovej zmluve 
o implementácii Iniciatívy JEREMIE v SR medzi Slovenskou republikou a Európskym 
investičným fondom.  
 
Týmto uznesením bolo Ministerstvu životného prostredia SR uložené vypracovať návrh na 
zmenu Operačného programu Životné prostredie v súvislosti s vyčlenením alokácie 27 000 000 
EUR z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 4 764 706 EUR z prostriedkov 
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spolufinancovania zo štátneho rozpočtu na implementáciu iniciatívy JEREMIE a predložiť 
tento návrh na schválenie Monitorovaciemu výboru pre Operačný program Životné prostredie. 
 
V rámci návrhu na zmenu OP ŽP v nadväznosti na implementáciu iniciatívy JEREMIE sa do  
operačného programu zapracúvajú ďalšie zmeny, ktoré už v minulosti boli prerokované 
a schválené monitorovacím výborom: 
- úprava informatívneho rozdelenia príspevku z fondov do kategórií pomoci v rámci 
prioritných tém 47 Kvalita vzduchu a 49 Zmierňovanie klimatickej zmeny a prispôsobovanie sa 
klimatickej zmene – uvedená zmena bola schválená na 4. zasadnutí Monitorovacieho výboru 
pre OP ŽP dňa 29. 4. 2009; 
- aktualizácia orientačného zoznamu veľkých projektov, ktorý je prílohou č. 1 OP ŽP - 
aktualizovaný zoznam veľkých projektov bol taktiež schválený na 4. zasadnutí 
monitorovacieho výboru dňa 29. 4. 2009 a návrh na jeho ďalšiu aktualizáciu bude predmetom 
rokovania v ďalšom, 3. bode dnešného rokovania. 
 
Návrh zmien OP ŽP bol členom monitorovacieho vopred zaslaný v rámci podkladov a budú 
zaslané aj Európskej komisii.  
  
Riadiaci orgán pre OP ŽP taktiež zabezpečil preverenie, či je v prípade navrhovaných zmien 
OP ŽP potrebné ich posudzovanie z hľadiska vplyvov na životné prostredie. Predkladaný návrh 
zmien OP ŽP  bol predmetom zisťovacieho  konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov („zákon o EIA“). V jeho rámci bolo vypracované a dňa 16. 11. 2009 
zverejnené oznámenie o strategickom dokumente.  
 
O zverejnení oznámenia boli členovia monitorovacieho výboru  informovaní e-mailom, 
v ktorom bol zároveň uvedený link na text oznámenia. Z rozhodnutia zo zisťovacieho konania 
vyplynulo, že navrhované zmeny OP ŽP nepodliehajú ďalšiemu posudzovaniu podľa zákona 
o EIA. 
 
P. Hlavatá za EK uviedla, že Komisia sa vyjadrí k tomuto návrhu až po zaslaní oficiálneho 
oznámenia o zmenách OP ŽP. Očakáva sa,  že s touto žiadosťou o zmenu operačného 
programu budú zaslané aj podrobnejšie informácie týkajúce sa implementácie JEREMIE 
v operačnom programe, aké sú dôsledky tejto zmeny, hlavne na splnenie cieľov prioritnej osi 3, 
či zmeny v súvislosti s JEREMIE budú mať nejaký dopad na tieto ciele. P. Hlavatá sa opýtala, 
či sa pripravuje analýza alebo „feasibility study“, na dopady implementácie JEREMIE 
v operačnom programe, niečo podobné ako bolo vykonané rámci Operačného programu 
Informatizácia spoločnosti, nakoľko pôvodne nebol OP ŽP v návrhu na implementáciu 
JEREMIE a stalo sa tak až v októbri tohto roku.  Na výročnom stretnutí minulý týždeň EK 
žiadala predložiť podrobný časový harmonogram pre implementáciu JEREMIE vrátane dátumu 
podpisu zmluvy s Európskym investičným fondom (ďalej len „EIF“).  
 
P. Šebek reagoval, že MŽP SR nebolo nositeľom iniciatívy v tomto smere, ale len 
harmonizovalo svoje kroky s iniciatívou Úradu vlády SR. Termíny na vykonanie jednotlivých 
krokov procesu v súvislosti s implementáciou iniciatívy JEREMIE vyplývajú z uznesenia vlády 
SR č. 752/2009.    
 
P. Hrušková dodala, že riadiaci orgán pre OP ŽP je si vedomý, že uvedený návrh zmien 
operačného programu treba oficiálne preložiť Európskej komisii spolu so zdôvodnením, prečo 
k takýmto zmenám došlo. Dopadmi na ciele operačného programu resp. na ukazovatele 
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operačného programu sa RO zaoberal interne a boli tiež konzultované s externými expertmi, 
a zatiaľ sú závery týchto analýz také, že aj počas rokovaní s EIF aj v rámci finančnej stratégie, 
ktorá sa bude podpisovať, má RO v úmysle presadzovať, aby boli nastavené podmienky tak, 
aby boli aj ciele a ukazovatele operačného programu splnené. Riadiaci orgán pre OP ŽP teda 
vychádza zatiaľ z toho, že implementácia tejto iniciatívy  nemá ohroziť ani  dosiahnutie cieľov 
operačného programu, pričom snahou riadiaceho orgánu pre OP ŽP bude využiť tie 
mechanizmy, ktoré poskytuje podpis bilaterálnej zmluvy medzi MŽP SR a EIF a  finančná 
stratégia (najmä v časti monitorovanie), aby ukazovatele boli dosiahnuté.  
 
P. Kocunová z odboru ochrany ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme MŽP SR dodala, že tematická 
stratégia pre rok 2020 pre Európsku úniu je vážna vec, ktorú ako členský štát musíme plniť. 
Ciele tematickej stratégie sa dosahujú aj prostredníctvom smerníc Európskej únie. V súčasnosti 
prebiehajú rokovania k prijatiu smernice o priemyselných emisiách, ktorá zastreší 7 
v súčasnosti platných smerníc. V rámci rokovaní sa ukazujú ako problematické ciele pre SR, 
bude potrebné množstvo finančných prostriedkov investovať do jestvujúcich zdrojov, aby sa 
zosúladili s novou legislatívou do roku 2016.  
Zatiaľ pravidlá boli schválené Radou ministrov EÚ, teraz sú v druhom čítaní Európskeho 
parlamentu. Zatiaľ to vyzerá tak, že všetky naše teplárne, ktoré majú nad 50 MW, teda zhruba 
150 zdrojov, budú musieť riešiť DENOX aj DESOX a odlučovanie tuhých látok, čo sú pre 
teplárne a elektrárne mimoriadne finančne náročné projekty, spoločenstvo teplární žiada 
konzultáciu na úrovni ministerstva alebo vlády, aby boli zabezpečené prostriedky na riešenie 
tohto problému.   
 
P. Šebek reagoval vyjadrením, že na podporu dosiahnutia cieľov v oblasti zlepšenia kvality 
ovzdušia bude potrebné nájsť aj iné finančné zdroje než len OP ŽP. Znovu zdôraznil, že ide 
o úlohu vyplývajúcu z uznesenia vlády SR, ktorá má ambíciu týmto krokom rozšíriť priestor 
pre mäkké úvery pre všetkých účastníkov, a tým napomôcť lepšiemu rozvoju 
environmentálnych projektov. 
 
P. Čepková z MVRR SR ako CKO predniesla informáciu o stretnutí Európskej komisie 
a členov Národného monitorovacieho výboru 30.11.2009, kde odznela informácia zo strany 
EK, že je dôležité detailne zdôvodniť prečo zmeny v jednotlivých operačných programoch 
v súvislosti s implementáciou JEREMIE nastali.  
 
P. Šebek navrhol monitorovaciemu výboru schváliť zmeny OP ŽP s tým, že konkrétny obsah 
zmeny týkajúcej sa prílohy 1 teda aktualizovaného orientačného zoznamu veľkých projektov, 
bude prerokovaný a schválený v rámci nasledujúceho bodu programu.  
 
P. Šebek dal hlasovať o tomto bode programu.  
 
Priebeh hlasovania: prítomných 25 členov 
Za návrh: 23  
Proti návrhu:0 
Zdržal sa: 2 
 
Predložený návrh bol schválený.  
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BOD 3. Návrh aktualizácie indikatívneho zoznamu veľkých projektov 
 
P. št. tajomník Šebek uviedol ďalší bod programu - orientačný zoznam veľkých projektov, 
ktorý je súčasťou OP ŽP, konkrétne jeho prílohou č. 1. Sú to projekty s celkovými nákladmi 
nad 25 miliónov EUR. Keďže monitorovací výbor podľa článku 2 ods. 1 písm. b) svojho 
štatútu  schvaľuje návrh zmien Operačného programu Životné prostredie, predkladá sa mu na 
schválenie aj návrh aktualizácie orientačného zoznamu veľkých projektov.  
 
Návrh vychádza z orientačného zoznamu veľkých  projektov, ktorého aktualizácia už bola 
schválená na 4. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP ŽP dňa 29. apríla 2009. V tomto 
zozname sa teraz navrhlo vykonať iba menšie zmeny.   
Aktualizovaný orientačný zoznam veľkých projektov bol členom monitorovacieho vopred 
zaslaný v rámci podkladov.  
 
Odovzdal slovo Ing. Viere Józsovej, vedúcej oddelenia prípravy veľkých investičných 
projektov odboru koordinácie a prípravy projektov, ktorá informovala, že prvá aktualizácia 
zoznamu bola schválená na predchádzajúcom monitorovacom výbore a vyplynula z výsledkov 
procesu schvaľovania projektových zámerov, pričom v konečnom dôsledku zoznam obsahoval 
19 veľkých projektov, pre ktoré boli schválené projektové zámery. V priebehu prípravy boli 
žiadateľmi stiahnuté 3 projekty (Dolné a Stredné Kysuce, Bardejov - Horná Topľa), neskôr 
predložené ako malé projekty. V súčasnosti teda zoznam obsahuje 16 projektov s celkovými 
odhadovanými nákladmi vo výške 980 mil. EUR.  
K 4. 12. 2009 bolo predložených 13 štúdií uskutočniteľnosti (ďalej len „ŠU“), z toho 7 bolo 
schválených. Čo sa týka žiadostí o potvrdenie pomoci, prvý návrh bol Ministerstvu životného 
prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“) doručený tento týždeň, ďalších 5 sa očakáva do konca 
roka. Pokiaľ sa využije možnosť skracovania lehôt, čo závisí aj od stanoviska expertov 
JASPERS, je reálne, že prvé projekty by mohli byť predložené na schválenie Európskej komisii 
v apríli/máji 2010.  
 
Ďalej nasledovalo vysvetlenie k pripomienkam Ministerstva financií SR (ďalej len „MF SR“). 
Vysvetlenie sa týkalo  3 pripomienok, z ktorých prvou bola žiadosť  o  informáciu o dôvodoch 
stiahnutia projektov žiadateľmi. V tejto súvislosti p. Józsová uviedla, že išlo o už spomínané tri 
projekty, kde žiadateľ prehodnotil rozsah projektu v porovnaní s tým, čo indikoval 
v projektovom zámere. V prípade Bardejova došlo k zníženiu nákladov pod 25 mil. EUR, 
v prípade Dolných a Stredných Kysúc sa žiadateľ rozhodol, že ich nebude nerealizovať 
v celom rozsahu, ale  iba čiastočne. Oba veľké projekty boli stiahnuté, v prípade Dolných 
Kysúc bol predložený projekt Severoslovenskou vodárenskou spoločnosťou – Severoslovenské 
vodárne a kanalizácie, a.s., v prípade Stredných Kysúc časť projektovej dokumentácie využilo 
mesto Krásno nad Kysucou, ktoré si samo podalo malý projekt.  
Druhá pripomienka MF SR sa týkala doplnenia zoznamu predložených a schválených ŠU. 
K tejto pripomienke P. Józsová uviedla, že v prezentácií boli farebne vyznačené projekty, pri 
ktorých boli predložené a schválené ŠU modrou farbou, čiernou farbou boli vyznačené 
projekty, pri ktorých boli predložené ŠU a ktoré sa v súčasnosti pripomienkujú. Tri projekty, 
pre ktoré neboli zatiaľ predložené štúdie, boli vyznačené červenou farbou.  
V rámci tretej pripomienky MF SR požadovalo ku každému projektu uviesť v tabuľkovej 
forme informáciu o tom, v akom horizonte sa predpokladá predloženie žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok (NFP), a v akom stave je príprava podkladov potrebných pre  predloženie 
žiadosti o NFP, či existujú riziká súvisiace s prípravou veľkých projektov a pod. P. Józsová 
reagovala, že MŽP SR môže pripraviť informáciu s požadovanými údajmi a zaslať ju členom 
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monitorovacieho výboru, avšak vzhľadom na krátkosť času ju nebolo možné pripraviť na piate 
zasadnutie výboru.  
 
P. Zubriczká, MF SR, uviedla, že uvedené pripomienky boli vznesené zo strany orgánu auditu, 
nie certifikačného orgánu, ale akceptuje navrhnutý spôsob riešenia.  
 
P. Čepková za CKO informovala o medzinárodnej konferencii nových členských štátov 
v Kohéznej politike, ktorá sa uskutočnila 11. - 13. novembra 2009 a prerokovali sa tu aj veľké 
projekty. P. Čepková ďalej poďakovala riadiacemu orgánu pre OP ŽP za aktualizáciu zoznamu, 
konštatovala, že ako jediná členská krajina sme nepredložili žiaden projekt v oblasti životného 
prostredia na Európsku komisiu, preto podporuje návrh MF SR, aby sa všetkým členom zaslal  
harmonogram ich prekladania. P. Čepková zároveň požiadala aj o harmonogram spolupráce 
s JASPERS na rok 2010.    
 
P. Hlavatá, EK (DG REGIO) informovala členov monitorovacieho výboru o výročnom 
stretnutí EK s riadiacom orgánom pre OP ŽP (tzv. annual meeting) v Bruseli dňa 27.11.2009, 
kde bola nastolená aj téma veľkých projektov. EK vyjadrila znepokojenie s veľkým meškaním 
predkladania žiadostí, pôvodný harmonogram po prijatí OP ŽP bol, že koncom roka 2008 budú 
na EK predložené už prvé žiadosti o veľké projekty, postupne bol tento harmonogram posunutý 
až na koniec roka 2009, reálny termín predloženia prvých žiadostí na komisiu je v súčasnosti až 
apríl a máj 2010.  
Preto EK vyzvala k preskúmaniu príčin tohto meškania, ktoré má negatívne dôsledky aj na 
absorpčnú kapacitu. EK bola znepokojená aj tým, že väčšina veľkých projektov bola 
pripravená v rámci technickej asistencie v predchádzajúcom programovom období 2004 - 2006 
a keďže väčšina dokumentov bola pripravená, EK očakávala, že tento nábeh bude rýchlejší, 
a jednoduchší.  
V priebehu tohto roku sa uskutočnilo tiež stretnutie EK s riadiacim orgánom pre OP ŽP  na 
technickej úrovni, kde odznela prezentácia k jednotlivým veľkým projektom, pričom EK 
takisto vyjadrila znepokojenie s vysokými nákladmi vo vzťahu k očakávaným výsledkom. Na 
základe pripomienok EK mnohé projekty už boli prepracované, avšak p. Hlavatá v mene EK 
opätovne upozornila, že tieto vysoké náklady majú dopad na životaschopnosť a udržateľnosť 
projektu.  Niektoré štúdie uskutočniteľnosti už boli schválené, niektoré budú, EK vyzvala 
riadiaci orgán pre OP ŽP na urýchlené predloženie cost-benefit analýz, a na ich predloženie na 
posúdenie JASPERS. EK taktiež znepokojila znížená disponibilná alokácia na veľké projekty, 
nakoľko v rámci prioritnej osi 1 bolo doteraz vyhlásených už 6 výziev s celkovou alokáciou 
626 mil. EUR, a teda z celkovej alokácie v rámci tejto prioritnej  ostáva na veľké projekty len 
450 mil. EUR, čo je v rozpore s pôvodným plánom. Vtedy bol zámer okolo 2/3 alokácie 
v rámci dotknutých prioritných osí venovať veľkým projektom. Keď si vezmeme sumu 
projektov, ktorá sa schvaľuje dnes, predložených je 16 projektov v celkovej sume 980 mil. 
EUR, čo je v podstate dvojnásobok toho, čo reálne zostáva v rámci tejto prioritnej osi. P. 
Hlavatá ďalej povedala, že EK by rada videla zoznam veľkých projektov, ktoré majú reálnu 
šancu na realizáciu v rámci zostatku 450 mil. EUR, keďže už teraz je jasné,  že asi polovica 
týchto projektov nebude môcť byť realizovaná  a tiež,  či sa dosiahnu ciele z pohľadu 
požiadaviek príslušných smerníc EÚ.  
 
P. Józsová reagovala, že v súvislosti s prvým zoznamom veľkých projektov bolo skutočne 
indikované, že žiadosti budú predložené v roku 2008. Vzhľadom na skutočnosť, že MŽP SR 
nemohlo vyhlásiť výzvy pre predkladanie projektov ani oznamy pre predkladanie projektových 
zámerov veľkých projektov pre prioritnú os 1 z dôvodu riešenia vstupu súkromného investora 
do dvoch prevádzkových vodárenských spoločností, došlo k časovému posunu cca 1,5 roka. 
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Až po vypracovaní a schválení podmienok pre prevádzkové a koncesné zmluvy vládou SR 
v júni 2008, bolo možné vyhlásiť výzvy/oznamy pre prioritnú os 1. Bezodkladne potom 
MŽP SR 14.7.2008 zverejnilo oznamy o možnosti predkladania zámerov veľkých projektov, 
ktoré boli uzavreté 31.12.2008. Projektové zámery boli posúdené a schválené v priebehu 
marca/apríla 2009 kedy bol aj prvýkrát aktualizovaný indikatívy  zoznam veľkých projektov. 
Prvé štúdie uskutočniteľnosti boli MŽP SR doručené až v júni 2009 a schválené v septembri. 
Prvá žiadosť o potvrdenie pomoci bola predložená tento týždeň, t.j. v decembri. Z uvedeného je 
zrejmé, že napriek maximálnemu skracovaniu lehôt zo strany riadiaceho orgánu pre OP ŽP, 
časový posun/sklz je zapríčinený neskorším predkladaním jednotlivých dokumentov zo strany 
žiadateľov. K požiadavke predložiť harmonogram predkladania veľkých projektov uviedla, 
že MŽP SR bude aktualizovať tento harmonogram a zašle ho CKO aj EK, resp. všetkým 
členom monitorovacieho výboru.  
 
Čo sa týka projektov technickej asistencie na prípravu veľkých projektov v predchádzajúcom 
programovom období 2004 – 2006, projekty  boli pripravované v požadovanom rozsahu avšak 
v čase, keď ešte neboli presne špecifikované podmienky oprávnenosti. Na rozdiel 
od predchádzajúceho programového obdobia sú v súčasných riadiacich dokumentoch (OP ŽP, 
PM OP ŽP) veľmi striktne nastavené podmienky, ktoré aglomerácie/obce a ktoré aktivity sú 
oprávnené, preto museli byť všetky projekty aktualizované a prehodnotené ich rozsahy. 
 
K otázke výšky alokácie a predpokladaných nákladov veľkých projektov p. Józsová uviedla, 
že MŽP SR si je vedomé, že súčasná výška alokácie neumožní podporiť všetky veľké projekty 
uvedené v predloženom zozname. Upozornila na skutočnosť, že uvedená suma je len 
indikatívna a predstavuje celkové náklady, ktoré budú znižované o.i. o neoprávnené náklady, 
spolufinancovanie žiadateľa a tiež sa budú postupne znižovať v priebehu schvaľovania 
jednotlivých dokumentov z dôvodu úprav rozsahov projektov v rámci prerokovávania, resp. 
pripomienkovania týchto dokumentov.     
 
P. Čepková požiadala, aby v tabuľke veľkých projektov boli  uvedené aj odhadované celkové 
náklady za všetky veľké projekty, aj vzhľadom na iniciatívu EK v protikrízovom balíčku, 
keďže EK uvažuje zvýšiť hranicu odhadovaných celkových nákladov na 50 mil. EUR aj 
v oblasti životného prostredia. To by ovplyvnilo aj zoznam veľkých projektov.  
 
V súvislosti s uvedenou požiadavkou reagovala p. Hlavatá, EK,  ktorá informovala, že na 
nariadení sa pracuje, momentálne prebieha konzultácia v rámci EK  (tzv interservice 
consultation), pričom sa predpokladá, že nariadenie nevstúpi do platnosti skôr ako 
v marci/apríli budúceho roku.  
 
P. Klinda podotkol, že v podkladoch, ktoré boli zaslané členom monitorovacieho výboru, boli 
uvedené odhadované celkové náklady pre jednotlivé veľké projekty. 
 
P. Šebek navrhol monitorovaciemu schváliť aktualizovaný orientačný zoznam veľkých 
projektov.  
 
Priebeh hlasovania: prítomných 25 členov 
Za návrh: 25  
Proti návrhu: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Orientačný zoznam veľkých projektov bol monitorovacím výborom schválený.  
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BOD 4. Návrh úprav Programového manuálu Operačného programu Životné prostredie 
 
P. Šebek ozrejmil, že monitorovací výbor podľa článku 2 ods. 1 písm. c) svojho štatútu schvaľuje 
oprávnených prijímateľov a oprávnené aktivity v rámci Programového manuálu OP ŽP vrátane 
ich zmien. Zmeny v ostatných kapitolách Programového manuálu OP ŽP sa predkladajú 
monitorovaciemu výboru iba pre informáciu. 
 
a) Najskôr monitorovací výbor  rokoval o tých zmenách Programového manuálu OP ŽP, ktoré si 
vyžadujú schválenie monitorovacím výborom 
  
P. Klinda členov informoval, že navrhované úpravy Programového manuálu OP ŽP sa týkajú 2 
prioritných osí. V  prípade prioritnej osi 3 sú do  Programového manuálu OP ŽP premietnuté a 
podrobnejšie rozpracované zmeny OP ŽP v súvislosti s implementáciou Iniciatívy JEREMIE 
(ktoré  boli premetom rokovania v bode 2 zasadnutia). Tieto zmeny nadobudnú platnosť, až keď 
príslušné zmeny OP ŽP budú schválené Európskou komisiou. 
V prípade prioritnej osi 4 Odpadové hospodárstvo, operačného cieľa 4.4  Riešenie problematiky 
environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania – v danom prípade sa do Programového 
manuálu OP ŽP  vo vzťahu  k operačnému cieľu 4.4. zapracúvajú zmeny,  vyplývajúce 
z nadobudnutia účinnosti právnej úpravy pre problematiku environmentálnych záťaží, 
zakotvenej v  zákone č. 384/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. vodný 
zákon a zákon č. 569/2007 Z. z. geologický zákon, účinnom od 1. novembra 2009. 
 
 
Navrhované zmeny a doplnenia Programového manuálu OP ŽP, týkajúce sa operačného cieľa 
4.4 zároveň smerujú k odstráneniu výhrady z auditu súladu, ktorá sa týkala práve operačného 
cieľa 4.4. Na odstránenie danej výhrady bolo potrebné prijať právnu úpravu problematiky 
environmentálnych záťaží a zapracovať ju do riadiacej dokumentácie. Dôležitým riadiacim 
dokumentom je práve Programový manuál OP ŽP.      
    
MŽP SR ako riadiaci orgán vypracoval v tabuľkovej forme osobitne návrh úprav 
Programového manuálu OP ŽP, ktoré sa predkladajú členom monitorovacieho výboru na 
schválenie a osobitne tabuľku zmien pre informáciu. Uvedené tabuľky boli  vopred zaslané 
členom monitorovacieho výboru. Ku každej zmene Programového manuálu OP ŽP bolo 
pripojené zdôvodnenie.  
 
P. Klinda zároveň informoval, že v súvislosti so zmenami Programového manuálu OP ŽP 
obdržalo MŽP SR vyjadrenie orgánu auditu. Čo sa týka komplexného posúdenia pretrvávajúcej 
výhrady auditu operačného programu, vzťahujúcej sa k operačnému cieľu 4.4, MF SR ako 
orgán auditu konštatuje, že bude riešené na národnej úrovni, ako to bolo prezentované zo strany 
orgánu auditu na výročnom stretnutí zástupcov EK s riadiacim orgánom pre OP ŽP dňa 
27.11.2009. Orgán auditu v rámci follow-up auditu preverí zapracovanie novely zákona 
o záťažiach do riadiacej dokumentácie k OP ŽP a následne zašle na EK vyjadrenie k prioritnej 
osi 4.  
 
Riadiaci orgán pre OP ŽP ďalej obdržal pripomienky Asociácie vodárenských spoločností 
(ďalej len „AVS“) k Programovému manuálu OP ŽP. Uvedené pripomienky nie sú priamo 
zamerané na návrhy riadiaceho orgánu, predkladané členom monitorovacieho výboru, týkajú sa 
však prioritnej osi Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd. Riadiaci orgán niektoré so 
vznesených pripomienok akceptoval, na základe čoho navrhuje úpravy programového manuálu 
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OP ŽP, ktoré boli ako dodatok k predtým navrhovaným úpravám Programového manuálu OP 
ŽP v tabuľkovej forme rozdané členom monitorovacieho výboru priamo na rokovaní. Riadiaci 
orgán pre OP ŽP navrhol na zapracovanie pripomienku, ktorá sa týka operačného cieľa 1.1. 
V kapitole 1.1.4 skupina oprávnených aktivít na úrovni operačného cieľa 1.1 sa časť 
„vychádzajú z plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie 
Slovenskej republiky (schválený vedením ministerstva a prerokovaný vo vláde SR dňa 
15.2.2007-UZV SR č. 119/2009) a jednotlivých.....“ upravuje nasledovne:  
„....vychádzajú z Plánu rozvoja jednotlivých verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre 
územie Slovenskej republiky v znení jeho zmien a doplnkov (schválený vedením ministerstva 
a prerokovaný vo vláde SR dňa 15.2.2006 -UZV SR č. 119/2009)“.  
Úprava textu vyplynula z potreby presnejšie špecifikovať uvedený dokument a dátumy.  
 
Pripomienky AVS boli premietnuté aj do ďalšej zmeny. Na strane 3 Programového manuálu 
OP ŽP, v kapitole 1.1.4 Skupiny oprávnených aktivít na úrovni operačného cieľa 1.1, sa vo 
vete  „....Plánu manažmentu povodí a Vodného plánu Slovenska (dokumenty budú schválené do 
31.12.2009 v súlade...“ upravuje dátum na 22.12.2009 z dôvodu súladu s novelou vodného 
zákona 384/2009.    
 
Čo sa týka ostatných pripomienok, p. Klinda konštatoval, že sa vzťahovali  nie výhradne 
k Programovému manuálu OP ŽP, ale skôr k legislatíve alebo  k určitým dokumentom v oblasti 
vodného hospodárstva, ktoré sa týkajú rezortu MŽP SR. Zároveň uviedol, že v nadväznosti na 
pripomienky vznesené AVS riadiaci orgán pre OP ŽP po ich zvážení navrhne prípadné úpravy 
Programového manuálu OP ŽP na ďalšom zasadnutí monitorovacieho výboru.  
 
P. Nagy, AVS, v reakcii na uvedený návrh zdôraznil, že AVS dodržala termín, ktorý bol na 
pripomienkovanie dokumentu poskytnutý a preto riešiť vznesené pripomienky na ďalšom 
zasadnutí monitorovacieho výboru  sa mu zdá byť nesprávne. Za lepšie považuje zistiť názor 
na pripomienky AVS písomnou formou a potom tento bod uzatvoriť, pokiaľ sú pripomienky 
opodstatnené, aby sa zapracovali už v tejto fáze. 
  
P. Klinda doplnil, že navrhované zmeny Programového manuálu OP ŽP sa netýkali operačného 
cieľa 1.1 a 1.2, ale sa vzťahovali  k iným častiam Programového manuálu OP ŽP, v ktorých 
MŽP SR musí vykonať zmeny buď v súvislosti s úlohami vyplývajúcimi z uznesenia vlády SR, 
ako je to v prípade implementácie iniciatívy JEREMIE vo vzťahu k prioritnej osi 3, alebo 
v súvislosti spotrebou odstránenia výhrady z auditu v prípade operačného cieľa 4.4. Preto 
riadiaci orgán pre OP ŽP považuje za potrebné uzatvoriť bod, týkajúci sa návrhu úprav 
Programového manuálu OP ŽP už na tomto zasadnutí monitorovacieho výboru a navrhnuté 
úpravy, vrátane úprav vykonaných na základe tých pripomienok AVS, ktoré boli akceptované,  
schváliť. Čo sa týka ďalších pripomienok AVS, za riadiaci orgán pre OP ŽP prisľúbil zaslať 
AVS na uvedené pripomienky písomnú reakciu, na základe ktorej sa potom môže uskutočniť  
bilaterálne rokovanie s AVS. Ak z uvedeného rokovania vyplynú prípadné návrhy na úpravu 
Programového manuálu OP ŽP, budú predložené členom monitorovacieho výboru formou 
písomného postupu pre prijatie rozhodnutia (per rollam).   
 
P. Hrušková doplnila, že návrh na zapracovanie niektorých úprav do programového manuálu, 
ktoré sa týkajú aj operačných cieľov v rámci prioritnej osi 1, bol rozdistribuovaný členom 
výboru priamo na rokovaní z dôvodu, že snahou riadiaceho orgánu pre OP ŽP bolo ich 
zapracovanie nedokladať. Treba však brať do úvahy aj technický aspekt, že niektoré 
pripomienky sú  viazané na vodný plán Slovenska, ktorý má termín schválenia 22.12.2009.  
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P. Nagy, AVS, následne uviedol, že navrhnutý postup, v súlade s ktorým riadiaci orgán pre OP ŽP 
poskytne AVS písomné stanovisko k pripomienkam, pričom následne je možné zvolať ešte 
bilaterálne rokovanie a v nadväznosti na jeho výsledky predložiť prípadné návrhy na úpravu 
Programového manuálu OP ŽP členom monitorovacieho výboru formou písomnej procedúry, je  
z jeho hľadiska akceptovateľný.  
 
P. Šebek potom  navrhol monitorovaciemu výboru schváliť navrhované úpravy Programového  
manuálu OP ŽP v častiach „oprávnené aktivity“ a „oprávnení prijímatelia“. 
 
Priebeh hlasovania: prítomných 25 členov 
Za návrh: 25  
Proti návrhu: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Navrhované úpravy Programového manuálu OP ŽP v častiach „oprávnené aktivity“ 
a „oprávnení prijímatelia“ boli schválené s podmienkou, že zmeny Programového manuálu OP 
ŽP súvisiace s implementáciou iniciatívy JEREMIE nadobudnú platnosť až po schválení 
prílušných zmien OP ŽP Európskou komisiou. 
 
Zároveň bol prijatý záver, že riadiaci orgán pre OP ŽP poskytne AVS písomné stanovisko k ňou 
vzneseným pripomienkam a v nadväznosti naň predloží prípadné návrhy na úpravu Programového 
manuálu OP ŽP členom monitorovacieho výboru formou písomného postupu pre prijatie 
rozhodnutia v súlade s článkom 6 Rokovacieho poriadku Monitorovacieho výboru pre OP ŽP. 
 
 
b) P. Klinda následne poskytol stručnú informáciu o tých úpravách Programového manuálu OP 
ŽP, v prípade ktorých sa nevyžaduje schválenie monitorovacím výborom. 
 
Tieto zmeny boli predložené členom výboru v tabuľkovej forme aj s vysvetlením, pričom ide skôr 
o technické úpravy alebo o úpravy, ktoré vyplynuli z tých zmien, ktoré boli výborom schválené. 
  
P. Šebek konštatoval, že informáciu o uvedených úpravách Programového manuálu OP ŽP 
monitorovací výbor vzal na vedomie. 
 
 
BOD 5. Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok 
 
 
P. Šebek uviedol ďalší bod programu, správy o vyhodnotení výziev, ktoré vypracúva Riadiaci 
orgán pre OP ŽP v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 
programové obdobie 2007-2013.  
 
P. Šebek odovzdal slovo Ing. Ivici Matušíkovej, ktorá prezentovala Správy o vyhodnotení 
výziev ako zdroj súhrnných informácií o procese príjmu, registrácie a schvaľovania žiadostí 
o NFP v rámci danej výzvy. Zároveň upozornila, že správy sú zverejnené na internetovej 
stránke OP ŽP: www.opzp.sk.  
 
Konkrétne ide o správy pre nasledujúce výzvy: 
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1. Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
OPŽP, Prioritná os 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny, operačný cieľ: 5.2. 
a 5.3. Kód výzvy OPŽP-PO5-08-3, vyhlásená 2.9.2008 
2. Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
OPŽP, Prioritná os 3, operačný cieľ: 3.2, Kód výzvy: OPŽP-PO3-08-5, vyhlásená 18.9.2008 
 
P. Šebek uzavrel, že uvedené správy o vyhodnotení výziev monitorovací výbor vzal na 
vedomie.  
 
 
BOD 6 RÔZNE  
 
 
P. Šebek uviedol tento bod programu a následne p. Klinda podal informáciu o prijateľnosti 
Výročnej správy o vykonávaní OP ŽP za r. 2008. Návrh Výročnej správy bol predložený 
monitorovaciemu výboru na jeho predchádzajúcom zasadnutí dňa 29.4.2009, následne bol 
tento návrh upravený v zmysle pripomienok členov monitorovacieho výboru a bol oficiálne cez 
SFC systém predložený EK. EK zaslala oficiálne k tomuto návrhu pripomienky, konštatovala, 
že správa je prijateľná, všetky pripomienky EK boli do tejto správy zapracované, a následne 
bola správa Komisiou oficiálne schválená 10.9.2009. Výročná správa bola zverejnená na 
internetovej stránke OP ŽP a zaslaná členom monitorovacieho výboru na vedomie.  
  
P. Matušíková predniesla informáciu o aktuálnom stave implementácie OP ŽP, resp. 
o vyhlásených výzvach na prekladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok ku dňu 
20.11.2009.  
 
Ďalej podala na základe požiadavky DG REGIO z výročného stretnutia dňa 27.11.2009 v 
Bruseli  informáciu o využití technickej asistencie OP ŽP a informáciu o regionálnych 
alokáciách v rámci OP ŽP.  
 
P. Zubriczká, Ministerstvo financií SR, poskytla informáciu k finančnej implementácii OP ŽP.  
 
P. Kováč za ZMOS požiadal o zaslanie prezentovaných číselných údajov v elektronickej 
forme.  
 
P. Matušíková túto požiadavku reagovala kladne  a uviedla, že prezentácie budú zverejnené na 
internetovej stránke www.opzp.sk.  
 
P. Čepková z MVRR SR informovala, že dňa 27.11.2009 na výročnom stretnutí bola preberaná 
aj problematika posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „EIA“), keďže existuje 
nesúlad slovenskej legislatívy o posudzovaní vplyvov na životné prostredie so smernicou EÚ. 
Nesúlad sa týka hlavne vstupu verejnosti do schvaľovacieho a povoľovacieho procesu, pričom 
aj na rokovaní Národného monitorovacieho výbor pre NSRR EK požiadala MŽP SR o analýzu 
legislatívy SR, kde sa odzrkadľuje vstup verejnosti do procesu EIA. Centrálny koordinačný 
orgán  vyjadruje podporu, aby bola táto analýza spravovaná v čo najkratšom čase. 
 
P. Šebek potvrdil existenciu toho problému a informoval, že MŽP SR sa intenzívne zaoberá 
jeho riešením.  
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