
                                                 
                                                                       

                                                                                                                                                                                       

                                                                             

 

 

PRIAME VYZVANIE 

Kód: 04I02-18-P01  

 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA   

SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

Vykonávateľ Plánu obnovy a odolnosti  

  

Vyzýva   
  

podľa § 12 ods. (1) písmeno a) a §13 ods (1) zákona č. 368/2021 Z.z. 

o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov:  
 

Slovenskú inšpekciu životného prostredia  
  
  

na uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu 
za účelom realizácie Investície č. 2:  Zabezpečenie fungovania 

procesov Slovenskej inšpekcie životného prostredia naviazaných 
na dekarbonizáciu 

  
 

 

 

 

 

  

schválil:   

Ján Budaj, minister životného prostredia Slovenskej republiky  

  

dátum:  
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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE VYKONÁVATEĽA: 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky   

Námestie Ľ. Štúra 1 

812 35  Bratislava 

ako Vykonávateľ pre Komponent 4 – Dekarbonizácia priemyslu, Investícia 2 Zabezpečenie fungovania 

procesov Slovenskej inšpekcie životného prostredia (ďalej len „SIŽP“) naviazaných na dekarbonizáciu, 

Plán obnovy a odolnosti (ďalej len „POO“), určený v uznesení vlády č. 221/2021 z 28. apríla 2021. 

 

2. SPOSOB KOMUNIKÁCIE S VYKONÁVATEĽOM: 

Za Vykonávateľa komunikáciu za účelom uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu podľa 

§ 14 ods. 1 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „Zmluva“) zabezpečuje:  

 

Odbor koordinácie implementácie Plánu obnovy a odolnosti (ďalej len „OKIPOO“)  

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky   

Námestie Ľ. Štúra 1 

812 35 Bratislava  

e-mail: richard.svirk@enviro.gov.sk 

Telefón: +421 2 5956 2153 

  

Priamo určený Prijímateľ (ďalej len „Prijímateľ“) SIŽP doručí doklady potrebné k príprave návrhu Zmluvy po 

predchádzajúcom vyzvaní na poskytnutie súčinnosti zo strany Vykonávateľa na nižšie uvedenú adresu 

v stanovenej lehote. Vykonávateľ pripraví návrh Zmluvy a odošle ju Prijímateľovi na podpísanie. Prijímateľ 

doručí skompletizovanú a podpísanú Zmluvu, ktorá je prílohou tohto vyzvania v uvedenej lehote písomne 

alebo osobne v pracovných dňoch v úradných hodinách v čase od 7.30 do 12.00 a od 12.30 do 15.00 hod. 
do podateľne MŽP SR, ktorá sa nachádza na adrese:  

  

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky   

Námestie Ľ. Štúra 1 

812 35  Bratislava  

  

3. DÁTUM PRIAMEHO VYZVANIA  

 

29.4.2022   (dátum zaslania priameho vyzvania prijímateľovi) 

 

4. INDIKATÍVNA VÝŠKA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA VYZVANIE  

Výška financovania z mechanizmu POO je stanovená nasledovne:  

  

Celkový schválený rozpočet na realizáciu investície:    6  270 083,60 € 

Rozpočet na výdavky bez DPH:     5 139 413,00 € 

Rozpočet na DPH v prípade, kde bude DPH oprávnená:  1 027 882,60 € 

mailto:richard.svirk@enviro.gov.sk
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5. INÉ FORMÁLNE NÁLEŽITOSTI  

Prijímateľ doručí podpísanú Zmluvu v 8 vyhotoveniach aj s príslušnými prílohami kedykoľvek až 
do uzávierky vyzvania, ktorá je stanovená na 29.5.2022. 

 

Vyzvanie je doručené podľa § 12 ods. (1) písmeno a) a §13 ods. (1) zákona č. 368/2021 Z.z. o mechanizme 

na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov priamo určenému prijímateľovi  

Slovenskej inšpekcii  životného prostredia na adresu:  

Slovenská inšpekcia životného prostredia - ústredie 

Grösslingová 5 

811 09  Bratislava 

 

6. PODMIENKY POSKYTNUTIA PROSTRIEDKOV MECHANIZMU / ÚČEL POUŽITIA    

PROSTRIEDKOV MECHANIZMU 

6.1. Podmienky oprávnenosti žiadateľa 

  

Predložiť podpísanú Zmluvu je oprávnená iba SIŽP určená v Komponente 4 POO, Investícia 2: 

Zabezpečenie fungovania procesov SIŽP naviazaných na dekarbonizáciu ako Prijímateľ individuálne 
určený v POO podľa §12 ods. (1) písm. a) a § 13 ods.(1) Zákona č. 368/2021 Z.z.  

Podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu v zmysle § 13 Zákona č. 368/2021 Z.z:  

6.1.1. Podmienka, že prostriedky mechanizmu nemôžu byť poskytnuté osobe, fyzickej, alebo právnickej, 

ktorej štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo dozorného orgánu bol 

právoplatne odsúdený za trestný čin subvenčného podvodu, trestný čin poškodzovania finančných záujmov 

Európskej únie, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, trestný čin prijímania 

úplatku, trestný čin podplácania, trestný čin nepriamej korupcie alebo trestný čin prijatia a poskytnutia 

nenáležitej výhody. Prijímateľ preukáže bezúhonnosť predložením výpisu z registra trestov, resp. 

poskytnutím údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov. 

6.1.2 Podmienka, že prostriedky mechanizmu nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý prijíma dotáciu, 

príspevok, grant alebo inú formu pomoci na financovanie tých istých výdavkov a ktorá by predstavovala 
dvojité financovanie. 

Prijímateľ sa čestným vyhlásením zaviaže, že na účel použitia neboli SIŽP poskytnuté prostriedky z iných 

zdrojov EÚ alebo iných verejných prostriedkov. Za týmto účelom pošle zároveň s podpísanou zmluvou 

čestné vyhlásenie.   

 

6.2. Účel použitia prostriedkov  

 

Investícia je priamo naviazaná na reformu 3: Novelizácia zákona o integrovanej prevencii a kontrole 

znečisťovania (ďalej len „IPKZ“). Reforma 3 si bude vyžadovať zvýšenú kontrolu na zariadeniach, ktoré sú 

súčasťou IPKZ, preto je potrebné uskutočniť Investíciu 2, ktorá zabezpečí potrebné materiálno – technické 

vybavenie inšpektorátov SIŽP. V rámci investície Prijímateľ zabezpečí podmienky pre vykonávanie 

operatívnych analýz priamo na mieste v teréne obstaraním potrebného zariadenia a technického 

vybavenia, obnovu vozového parku potrebného k zabezpečeniu efektívnej kontroly, rekonštrukciu 

a modernizáciu jestvujúcej infraštruktúry. Rozsah materiálno – technického zabezpečenia je detailne 

uvedený v priloženej Zmluve a prílohách, rovnako aj míľniky a ciele, ktoré sa Prijímateľ  zaväzuje podpisom 

Zmluvy dodržať.  
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6.3. Časová oprávnenosť aktivít   

  

Oprávnené výdavky vychádzajú z Komponentu 4, POO. Časová oprávnenosť aktivít pre Investíciu 2 

je určená v Komponente 4 od 01.06.2021 – 31.03.2026. 

7. INÉ PODMIENKY POSKYTNUTIA POMOCI  

Prostriedky mechanizmu budú Prijímateľovi poskytnuté na základe podmienok stanovených v Zmluve, 

kde sú stanovené podmienky platieb a podmienky plnenia míľnikov a cieľov. 

8. PRÍLOHY VYZVANIA  

- Príloha č.1  Návrh Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu za účelom realizácie vrátane príloh 

 


