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Monitorovacia správa 
 

Číslo monitorovacej správy  Vyplní Prijímateľ 

Monitorovacie obdobie  Vyplní Prijímateľ 

Vykonávateľ  

  

 

Názov: Ministerstvo životného prostredia SR 

Kontaktná osoba: projektový manažér 

Zoznam investícií Investícia 2: Zabezpečenie fungovania procesov SIŽP naviazaných na dekarbonizáciu 

Zoznam reforiem IRL 

Zoznam príloh  

 

Ja, dolupodpísaný/á štatutárny orgán / poverená osoba vykonávateľa čestne vyhlasujem, že údaje uvedené v tejto monitorovacej 
správe a všetkých jej prílohách sú úplné, presné a spoľahlivé. 

 

V ........................ dňa ...................                                               ................................................................... 

                                                                      titul, meno a priezvisko 
                                                                       funkcia 
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Monitorovacia správa  
SPRÁVA KONKRÉTNEJ INVESTÍCIE  

Investícia / Reforma1 
Investícia 2: Zabezpečenie fungovania procesov SIŽP naviazaných na dekarbonizáciu 

Vykonávateľ  
Ministerstvo životného prostredia SR 

Monitorovacie obdobie  
Od:          Vyplní prijímateľ                                          Do: Vyplní prijímateľ 

Míľniky, Ciele2 – 

prislúchajúce buď danej 

reforme a/alebo investícii  
(za každý míľnik/cieľ sa 

samostatne pridajú riadky) 

Míľnik 1: Ukončenie navrhnutých investičných aktivít podporujúcich jednotlivé činnosti SIŽP 

Zvýšenie kapacít Slovenskej inšpekcie životného prostredia  

(názov, počet a/alebo % naplnenia – ak relevantné) 

Cieľ 1: Obnova vozového parku SIŽP 

Cieľ 2: Rekonštrukcia a modernizácia jestvujúcej infraštruktúry so zameraním na aplikáciu 

materiálneho vybavenia a techniky 

Cieľ 3: Zmena pomeru kancelárskej vs. terénnej práce v prospech terénnych prác 

Plnenie harmonogramu 

implementačných krokov 
Vyplní prijímateľ 

(podľa plánu / v omeškaní, spolu so zdôvodnením omeškania - ak relevantné) 

Popis činností / aktivít, 

súvisiacich 

s implementáciou investície 

a dosiahnutý pokrok počas 

monitorovaného obdobia 

Cieľ1: obstaranie vozidiel  plánovaný stav dosiahnutý stav 

bežné vozidlá (osobné automobily)                                            

špeciálne vozidlá (vozidlá pre zefektívnenie práce 

v teréne) 

špeciálne terénne vozidlá (vozidlá pre špeciálne 

určenie – merania atď – terénne vozidlá) 

36 ks 

 

12 ks 

 

3 ks 

Vyplní prijímateľ 

 

Vyplní prijímateľ 

 

Vyplní prijímateľ 

Cieľ 2: Rekonštrukcia a modernizácia jestvujúcej 

infraštruktúry so zameraním na aplikáciu 

materiálneho vybavenia a techniky: 

plánovaný stav dosiahnutý stav 

Zabezpečenie obnovy objektov SIŽP vrátane výstavby 

objektov SIŽP 
3 objekty Vyplní prijímateľ 

Zabezpečenie materiálno – technického vybavenia 

objektov SIŽP 

115 ks PC  

15 ks multifunkcie 

Vyplní prijímateľ 

Vyplní prijímateľ 

Cieľ 3: Zmena pomeru kancelárskej vs. terénnej 

práce v prospech terénnych prác 
plánovaný stav dosiahnutý stav 

Obstaranie vybavenia laboratórnej techniky  

Obstaranie techniky špeciálnych vozidiel 

6 sety 

3 sety 

Vyplní prijímateľ 

Vyplní prijímateľ 

                                                           
1 V zmysle Prílohy k Vykonávaciemu rozhodnutiu Rady je potrebné uviesť názov investície alebo reformy a nehodiace sa preškrtnúť. Monitorovacia správa investície a reformy bude 

obsahovať toľko správ, za koľko investícií a reforiem je vykonávateľ zodpovedný, resp ponechať len relevantné.  
2 K jednotlivým cieľom sa uvedie očakávaný stav, údaj o jeho plnení vyjadrený počtom zrealizovaných jednotiek stanoveného cieľa v monitorovacom období a kumulatívne, percentuálne 

naplnenie cieľa so zohľadnením očakávaného stavu podľa vykonávacieho rozhodnutia Rady a podľa operačnej dohody. K  jednotlivým míľnikom sa uvedie očakávaný stav a údaj o jeho 

plnení, pričom hodnota percentuálneho plnenia sa nestanovuje odhadom, ale uvádza sa exaktne (v relevantných prípadoch 0 alebo  100 %). Vykonávateľ zohľadní v uvedených 

ukazovateľoch len tie míľniky a ciele, o ktorých splnení získal riadne uistenie. 
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Popis plánovaných činností 

v nasledujúcom 

monitorovacom období  

(prijímateľ popíše aktuálny stav implementácie Projektu/Investície, v prípade indikovaného 

omeškania sa osobitne uvedú plánované činnosti, ktorými sa zabezpečí splnenie míľnika alebo 

cieľa v požadovanom termíne) 

Identifikované problémy a 

riziká, plánované a/alebo 

prijaté opatrenia na ich 

odstránenie 

prijímateľ popíše identifikované riziká a problémy pri implementácii a prijaté/navrhované opatrenia 

na ich odstránenie 

 

 

Zoznam príloh 
Vyplní prijímateľ 

Schválenie monitorovacej 

správy  

Dátum a podpis vykonávateľa  

(štatutárny orgán / poverená osoba vykonávateľa) 

 

 


