
 

 

 

 

                   Ján Budaj 

    minister životného prostredia 
              Slovenskej republiky 

 

 

V Bratislave, 29. septembra 2020 

Číslo: 48952/2020 

 

 

 

Vážená členka / vážený člen monitorovacieho výboru, 

 

v rámci hlasovania per rollam č. 19, ktorým Vám riadiaci orgán pre Operačný program 

Kvalita životného prostredia predložil na prijatie rozhodnutia Návrh Výročnej správy 

o vykonávaní Operačného programu Kvalita životného prostredia za rok 2019 a Návrh úpravy 

Kritérií pre výber projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia, verzia 2.2, 

si Vám dovoľujem oznámiť výsledok uvedeného hlasovania.  

Podľa čl. 10 ods. 2 Štatútu Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita 

životného prostredia a v nadväznosti na čl. 1 ods. 2 a čl. 5 ods. 2 písm. b) Rokovacieho poriadku 

Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len 

„rokovací poriadok“) môže Monitorovací výbor pre Operačný program Kvalita životného 

prostredia (ďalej len „monitorovací výbor“) rozhodovať aj mimo rokovaní monitorovacieho 

výboru formou uznesení z hlasovania per rollam.  

Uvedený postup je v súlade so zákonom č. 128/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa  

zákon 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. 

Týmto zákonom, ktorý nadobudol účinnosť dňa 21. mája 2020, boli do zákona  

č. 292/2014 Z. z. doplnené osobitné procesné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 

a v období na prekonanie ich následkov. Podľa  § 56 ods. 2 uvedených ustanovení predseda 

kolektívneho orgánu bezodkladne oznámi výsledok hlasovania jednotlivým členom. 



V súlade s čl. 5 ods. 14 a 15 rokovacieho poriadku výsledky hlasovania k jednotlivým 

uzneseniam zaznamenáva tajomník monitorovacieho výboru do zápisnice z hlasovania  

per rollam.  

Zápisnica z hlasovania per rollam č. 19, ktoré prebehlo v termíne od 11. septembra do 

28. septembra 2020, je prílohou tohto listu.   

Zároveň si Vám dovoľujem oznámiť, že na základe výsledkov hlasovania členov 

monitorovacieho výboru, uvedených v predmetnej zápisnici, bolo v rámci hlasovania per 

rollam č. 19 prijaté uznesenie monitorovacieho výboru č. 26 zo dňa 29. septembra 2020, ktorým 

monitorovací výbor „Návrh Výročnej správy o vykonávaní Operačného programu Kvalita 

životného prostredia za rok 2019“ schvaľuje a uznesenie monitorovacieho výboru č. 27 zo dňa 

29. septembra 2020, ktorým monitorovací výbor „Návrh úpravy Kritérií pre výber projektov 

Operačného programu Kvalita životného prostredia, verzia 2.2“ schvaľuje. 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

Prílohy (elektronicky): 

- Zápisnica z hlasovania per rollam č. 19 

- Uznesenie MV OP KŽP č. 26/2020 

- Uznesenie MV OP KŽP č. 27/2020 

 

 

Podľa rozdeľovníka 

 

 

 

 

 


