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Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
Riadiaci orgán  

pre Operačný program Kvalita životného prostredia 
 

Zápisnica z hlasovania per rollam č. 24 
 

podľa čl. 5 ods. 14 Rokovacieho poriadku Monitorovacieho výboru  
pre Operačný program Kvalita životného prostredia  

 
 

 
Poradové číslo hlasovania per rollam: 24 

Predmet hlasovania per rollam:  

Návrh uplatnenia miery spolufinancovania vo výške 100% na výdavky vykázané v žiadostiach o 
platbu na EK za 8. účtovný rok (1. júla 2021 – 30. júna 2022) 

Začatie hlasovania per rollam doručením návrhu: 25. 5. 2022 

Lehota na zaslanie stanoviska: 8. 6. 2022 

Ukončenie hlasovania per rollam: 8. 6. 2022 

Počet členov Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len 
„výbor“): 41 

hlasovanie per rollam:  

Počet stanovísk doručených v stanovenej lehote: 25  
Z toho:   Počet stanovísk „súhlasím“: 25  
              Počet stanovísk „nesúhlasím“: 0  
              Počet stanovísk „zdržiavam sa“: 0  

Počet stanovísk nedoručených v stanovenej lehote: 16 
 
Možnosť prijímať rozhodnutia hlasovaním per rollam o operačnom programe alebo jeho zmene 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.  
 
Zároveň podľa čl. 10 ods. 2 Štatútu výboru a v nadväznosti na čl. 1 ods. 2 a čl. 5 ods. 2 písm. b) 
Rokovacieho poriadku výboru môže výbor prijímať rozhodnutia aj mimo rokovaní výboru 
prostredníctvom uznesení z hlasovania per rollam. 
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Podľa čl. 5 ods. 12 Rokovacieho poriadku výboru 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. 
 
Prehľad stanovísk jednotlivých členov výboru doručených v stanovenej lehote v súlade s čl. 5 ods. 14 
a 15 Rokovacieho poriadku výboru k Návrhu na schválenie uplatnenia miery spolufinancovania vo 
výške 100% na výdavky vykázané v žiadostiach o platbu na EK za 8. účtovný rok (1. júla 2021 – 
30. júna 2022):   

Inštitúcia Meno člena 
monitorovacieho výboru 

Stanovisko 

Súhlas Nesúhlas Zdržanie  

Ministerstvo životného prostredia SR Ján Budaj – minister     
predseda MV 

X   

Ministerstvo životného prostredia SR Mgr. Michal Kiča 
podpredseda MV 

X   

Ministerstvo životného prostredia SR Ing. Katarína Nováková   X   

Ministerstvo životného prostredia SR PhDr. Miroslava Hrušková, 
CSc. 

X   

Ministerstvo životného prostredia SR Ing. Gabriela Fischerová    

Ministerstvo financií SR Ing. Katarína Vallová X   

Ministerstvo investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie SR - CKO 

JUDr. Denisa Žiláková X   

Ministerstvo investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie SR 

Ing. Ladislav Šimko X   

Ministerstvo dopravy a výstavby SR Ing. Erna Dohnáliková X   

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a 
rodiny SR 

Mgr. Boris Sloboda X   

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR 

Ing. Alexandra Novotná    

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 
športu SR 

Mgr. Dagmar Augustinská X   

Ministerstvo vnútra SR JUDr. Adela Danišková X   

Slovenská agentúra životného prostredia Mgr. Michal Maco X   

Slovenská inovačná a energetická 
agentúra 

Ing. Peter Blaškovitš X   

Úrad pre verejné obstarávanie Ing. Patrik Kollár     

Bratislavský samosprávny kraj Ing. Matúš Krnčok X   

Trnavský samosprávny kraj Ing. Alena Tajcnerová X   

Trenčiansky samosprávny kraj Ing. Július Macháček X   

Nitriansky samosprávny kraj Ing. Peter Paulovič X   

Žilinský samosprávny kraj Ing. Katarína Náhliková    
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Banskobystrický samosprávny kraj Ing. Jarmila Boldišová X   

Košický samosprávny kraj Ing. Barbora Kováčová    

Prešovský samosprávny kraj Mgr. Janette Dugasová X   

Združenie miest a obcí Slovenska Ing. Oskár Bereczk    

Únia miest Slovenska Mgr. Natália Šovkoplias X   

Slovenská technická univerzita v Bratislave prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. X   

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach 

prof. RNDr. Ľubomír Kováč, 
CSc. 

   

Asociácia zamestnávateľských zväzov a 
združení SR 

RNDr. Oto Nevický, MBA X   

Republiková únia zamestnávateľov Peter Mosný    

Klub 500 Ing. Mgr. Tibor Gregor    

Slovenský živnostenský zväz Ing. Vladimír Černický    

Združenie podnikateľov Slovenska Ing. Vladimír Šinák    

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska Ing. Pavol Kováčik, PhD. MBA X   

Asociácia vodárenských spoločností Ing. Stanislav Hreha, PhD. X   

CEE Bankwatch Network Ing. Juraj Melichár    

Ekofórum – sieť environmentálnych 
organizácií  

Ing. Martina Paulíková    

Združenie pre zatepľovanie budov Ing. Anton Novotný    

Slovenský zväz výrobcov tepla Ing. Stanislav Janiš    

Asociácia priemyselnej ekológie na 
Slovensku 

RNDr. Ing. Pavel Mikuláš    

Slovenský Červený kríž Ing. Jan Maixner X   

 

Vyhodnotenie hlasovania per rollam: 

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia predložil dňa 25. mája 2022 členom 
výboru Návrh na schválenie uplatnenia miery spolufinancovania vo výške 100% na výdavky vykázané v 
žiadostiach o platbu na EK za 8. účtovný rok (1. júla 2021 – 30. júna 2022) na prijatie rozhodnutia 
formou hlasovania per rollam č. 24, s termínom ukončenia hlasovania 8. júna 2022. 

V stanovenej lehote zaslalo stanoviská 25 členov výboru, ktoré boli všetky súhlasné, 0 členov sa 
zdržalo hlasovania a 16 členov výboru nezaslalo v stanovenej lehote žiadne stanovisko.  
 
Podľa čl. 5 ods. 13 rokovacieho poriadku je uznesenie v rámci hlasovania per rollam schválené, ak je 
prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov, t. j. 22 hlasov. 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. 
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Výsledky hlasovania: 

Počet členov: 41  
Za: 41 členov  
Proti: 0 členov 
Zdržali sa: 0 členov 
 

V súlade s čl. 10 ods. 2 Štatútu Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného 
prostredia a čl. 5 ods. 13 Rokovacieho poriadku výboru bolo v rámci hlasovania per rollam č. 24 prijaté 
uznesenie č. 33 zo dňa 9. júna 2022, ktorým výbor schvaľuje Návrh uplatnenia miery 
spolufinancovania vo výške 100% na výdavky vykázané v žiadostiach o platbu na EK za 8. 
účtovný rok (1. júla 2021 – 30. júna 2022).  

 
Prílohy:  
- Uznesenie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia č. 33 zo dňa 

9. júna 2022, prijaté formou hlasovania per rollam č. 24 
 
 
Zapísala: 
Mgr. Viera Pruknerová     Podpis:     
tajomníčka monitorovacieho výboru 
 
Vypracovala: Ing. Jana Rolínová, oddelenie programovania a monitorovania odboru riadenia programov  
Bratislava, 9. júna 2022 
 
 
 
 


