
 

 

 

 

                   Ján Budaj 

    minister životného prostredia 
              Slovenskej republiky 

V Bratislave, 7. mája 2021 

Číslo: 21773/2021 

 

 

Vážená členka / vážený člen monitorovacieho výboru, 

 

riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“) 

Vám predkladá v súlade s čl. 2 ods. 3 písm. c) Štatútu Monitorovacieho výboru pre OP KŽP na 

schválenie návrh Výročnej správy o vykonávaní Operačného programu Kvalita životného 

prostredia za rok 2020 (ďalej len „výročná správa“). 

Povinnosť riadiaceho orgánu vypracovať výročnú správu, ktorú po schválení členmi 

Monitorovacieho výboru pre OP KŽP (ďalej len „výbor“) predkladá cez systém SFC2014 

Európskej komisii, vyplýva z čl. 50 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

č. 1303/2013. 

Možnosť prijímať rozhodnutia hlasovaním per rollam o výročnej správe vyplýva zo 

zákona 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 a ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. 

o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon“). Uvedený postup je v súlade s § 56 ods. 2 zákona, podľa ktorého 

v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného 

v súvislosti s ochorením COVID-19 a v období šiestich mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní 

môžu členovia výboru prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutia výboru. Návrh uznesenia 

predkladá členom na vyjadrenie predseda výboru alebo ním poverený člen výboru spolu 

s oznámením lehoty na písomné vyjadrenie. 

Zároveň podľa čl. 10 ods. 2 Štatútu Monitorovacieho výboru pre OP KŽP 

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

výboru pre OP KŽP (ďalej len „rokovací poriadok“) môže výbor prijímať rozhodnutia aj mimo 

rokovaní výboru prostredníctvom uznesení schvaľovaných formou hlasovania per rollam. 

Podľa čl. 5 ods. 12 rokovacieho poriadku hlasovanie per rollam administratívne 

zabezpečuje sekretariát výboru. Na administratívne zabezpečenie hlasovania per rollam je 

postačujúca elektronická komunikácia. V prípade komunikácie písomne aj elektronicky sa za 

rozhodujúcu formu komunikácie považuje elektronická komunikácia. 

V súlade s predmetnými ustanoveniami riadiaci orgán pre OP KŽP predkladá členom 

výboru návrh Výročnej správy o vykonávaní Operačného programu Kvalita životného 

prostredia za rok 2020 na prijatie rozhodnutia formou písomného hlasovania per rollam č. 21. 



Ako predseda výboru sa na Vás týmto obraciam so žiadosťou o zaslanie stanoviska 

členky / člena výboru k uvedenému návrhu dokumentu a zároveň o prijatie uznesenia v rámci 

hlasovania per rollam č. 21, ktorým výbor uvedený dokument schvaľuje. 

 

Vaše stanovisko s vlastnoručným podpisom (na priloženom formulári) je potrebné 

zaslať na sekretariát výboru v termíne do 21. mája 2021, a to elektronicky na e-mailovú adresu 

tajomníčky výboru: viera.pruknerova@enviro.gov.sk a v písomnej forme na adresu sekretariátu 

výboru: 

Ministerstvo životného prostredia SR 

Sekcia environmentálnych programov a projektov 

Karloveská 2 

841 04 Bratislava 

 

 Podľa čl. 5 ods. 13 rokovacieho poriadku je uznesenie v rámci hlasovania per rollam 

schválené, ak je prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov. Člen výboru môže 

hlasovať v súlade s čl. 5 ods. 3 rokovacieho poriadku. Nedoručenie stanoviska člena výboru 

v stanovenej lehote sa považuje za hlasovanie člena výboru za uznesenie. Na stanoviská, ktoré 

boli doručené na sekretariát výboru po uplynutí stanovenej lehoty, sa neprihliada. 

 

 O výsledku hlasovania Vám bude zaslané písomné oznámenie v súlade s čl. 5  

ods. 14 a 15 rokovacieho poriadku. 
 

S pozdravom 

 

Prílohy (elektronicky): 

- Návrh Výročnej správy o vykonávaní OP KŽP za rok 2020 

- Stanovisko člena výboru k návrhu Výročnej správy o vykonávaní OP KŽP za rok 2020 

 

 

 

 

Podľa rozdeľovníka 

 

         v. r. 
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