DODATOK Č. 2
(ďalej len „dodatok“)
K SPLNOMOCNENIU
SPROSTREDKOVATEĽSKÉHO ORGÁNU POD RIADIACIM ORGÁNOM NA
PLNENIE ÚLOH RIADIACEHO ORGÁNU ZO DŇA 17.12.2013
podľa § 7 ods. 3 a § 8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov
__________________________________________________________________________________________

1. ÚČASTNÍCI SPLNOMOCNENIA
1. Riadiaci orgán
názov:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

sídlo:

Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava
Slovenská republika

IČO:

42181810

v zastúpení:

Ing. Peter Žiga, PhD., minister

(ďalej aj „riadiaci orgán“)

2. Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom
názov:

Slovenská agentúra životného prostredia

sídlo:

Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Slovenská republika

IČO:

00626031

v zastúpení:

Ing. Martin Vavřinek, generálny riaditeľ

(ďalej aj „sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom“)
3. Riadiaci orgán a sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom sa ďalej pre účely tohto
splnomocnenia spoločne označujú aj ako „účastníci splnomocnenia“.
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2. PREDMET DODATKU
1. Účastníci splnomocnenia sa dohodli, že Splnomocnenie sprostredkovateľského orgánu
pod riadiacim orgánom na plnenie úloh riadiaceho orgánu zo dňa 17.12.2013, v znení
dodatku č. 1 zo dňa 26.5.2014 (ďalej ako „splnomocnenie“) sa mení a dopĺňa nasledovne:
a) V čl. 2. PREAMBULA sa odsek 6 nahrádza novým znením, ktoré je nasledovné:
„6. Riadiaci orgán udeľuje a sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom
prijíma splnomocnenie, a to za podmienok ďalej uvedených v tomto splnomocnení.
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom sa zaväzuje počas doby trvania
splnomocnenia vykonávať zverené úlohy v súlade s príslušnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi, legislatívou Európskej únie a ďalšou riadiacou dokumentáciou
upravujúcou oblasť čerpania pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu,
ako aj v súlade s pokynmi, stanoviskami alebo metodickými usmerneniami riadiaceho
orgánu;“.
b) V čl. 3 PREDMET SPLNOMOCNENIA sa v odseku 1 nahrádza slovo „poveruje“
novým slovom „splnomocňuje“.
c) V čl. 3 PREDMET SPLNOMOCNENIA sa v odseku 2 nahrádza slovo „poverenie“
novým slovom „splnomocnenie“.
d) V článku 4 ROZSAH SPLNOMOCNENIA sa odsek 1 nahrádza v celom rozsahu
novým znením, ktoré je nasledovné:
„1. Riadiaci orgán týmto udeľuje sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim
orgánom splnomocnenie na plnenie úloh súvisiacich s implementáciou projektov, úloh
súvisiacich s procesom monitorovania a hodnotenia pomoci, ako aj úloh súvisiacich
s informovaním a publicitou v rámci Operačného programu Životné prostredie (ďalej
ako „OP ŽP“) v rámci prioritných osí 1, 2, 3, 4, 5 a 7, v nasledovnom rozsahu:
a) V oblasti implementácie projektov
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i.

uzatvárať zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len
„NFP“), vrátane administrácie zmenového konania, rozhodovania o zmenách
a uzatvárania dodatkov k zmluvám o poskytnutí NFP, vedenie evidencie
uzavretých zmlúv o poskytnutí NFP vrátane dodatkov k týmto zmluvám;

ii.

ukončovať zmluvy o poskytnutí NFP s prijímateľmi riadnym aj mimoriadnym
spôsobom, vrátane uplatňovania sankcií v prípade nesplnenia zmluvných
podmienok a uplatňovania vrátenia NFP alebo jeho časti v súlade so zmluvou
o poskytnutí NFP a/alebo v súlade so zákonom č. 528/2008 Z. z. o pomoci a
podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších
predpisov;

iii. využívať ktorýkoľvek z vecnoprávnych zabezpečovacích inštitútov v zmysle

platných právnych predpisov SR za účelom zabezpečenia prípadnej budúcej
pohľadávky, alebo pohľadávky štátu súvisiacej s implementáciou projektov
v rámci tých opatrení (výziev) OP ŽP, ktoré identifikuje riadiaci orgán, vrátane:
o vykonania všetkých právnych úkonov týkajúcich sa zriadenia, vzniku, zmeny,
zrušenia a zániku záložného práva zabezpečujúceho pohľadávku riadiaceho
orgánu vyplývajúcu zo zmluvy o poskytnutí NFP uzavretej medzi riadiacim
orgánom (v zastúpení sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim
orgánom) ako poskytovateľom na jednej strane a prijímateľom na druhej
strane, vrátane zastupovania riadiaceho orgánu v katastrálnom konaní, ako
aj pri registrácii a výmaze záložného práva v príslušnom registri,
o vykonania všetkých právnych úkonov týkajúcich sa vinkulácie poistného
plnenia v zmysle právneho poriadku SR;
iv. zabezpečovať zverejňovanie zmlúv o poskytnutí NFP, resp. dodatkov k zmluvám

o poskytnutí

NFP

a ďalších

dokumentov

upravujúcich

vzťahy

medzi

poskytovateľom a prijímateľom pri implementácii pomoci podľa zákona č.
546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v
znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
v Centrálnom registri zmlúv a Centrálnom registri projektov;
v.

zabezpečovať prijímanie, zaregistrovanie, administratívnu kontrolu, oprávnenie
pozastaviť, zamietnuť alebo upraviť žiadosť o platbu, jej schvaľovanie
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a následné predkladanie vrátane záznamu z administratívnej kontroly žiadosti
o platbu platobnej jednotke;
vi. vykonávať kontroly na mieste, vyhotovovať správy z vykonaných kontrol na

mieste a súhrnne informovať riadiaci orgán o vyhodnotení vykonaných kontrol
na mieste, ak o to riadiaci orgán požiada;
vii. vykonávať administratívnu kontrolu iných skutočností a zákaziek, na ktoré sa

nevzťahuje zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
viii. vykonávať administratívnu kontrolu postupov v oblasti obstarávania tovarov,

služieb a stavebných prác v rámci projektu v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, podmienkami stanovenými vo výzve na predkladanie
žiadostí o NFP a v zmysle pokynov, stanovísk alebo metodických usmernení
riadiaceho orgánu:
o administratívnu kontrolu postupov verejných

obstarávaní vo vzťahu

k zmluvám uzatvoreným medzi dodávateľmi a prijímateľmi a dodatkov
k týmto zmluvám,
o inú kontrolu postupov verejného obstarávania (napr. spätné overenie

realizovaných verejných obstarávaní) z vlastného podnetu, z podnetu
riadiaceho orgánu alebo z podnetu kontrolných orgánov v zmysle platných
právnych predpisov;
ix. v prípade zistenia nezrovnalostí zabezpečovať riešenie, dokumentáciu a

administráciu

identifikovaných

nezrovnalostí,

vrátane

finančného

vysporiadania, v súlade s príslušnou legislatívou a ďalšou riadiacou
dokumentáciou;
x.

zabezpečovať kontrolu generovania príjmu z projektov v zmysle čl. 55
všeobecného nariadenia v rámci projektov v realizácii a v období udržateľnosti,
ak je to relevantné;

xi. vykonávať všetky právne úkony súvisiace s vysporiadaním finančných vzťahov

v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu
v súvislosti s vyhlásením konkurzu, povolením reštrukturalizácie, zavedením
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ozdravného režimu a zavedením nútenej správy v zmysle pokynu, stanoviska
alebo metodického usmernenia riadiaceho orgánu a v súlade s platnými
právnymi predpismi SR;
xii. udeľovať

písomný

súhlas

prijímateľovi

s uzatvorením

prevádzkových,

koncesných, nájomných alebo iných zmlúv v súvislosti s prevádzkovaním
majetku nadobudnutého alebo zhodnoteného z NFP;
xiii. zabezpečovať prijímanie, výkon kontroly a schvaľovanie monitorovacích správ

projektov (s cieľom zabezpečiť úplnosť a správnosť monitorovacích správ
projektov);
xiv. zabezpečovať včasnú evidenciu a aktualizáciu údajov súvisiacich s využívaním

pomoci v IT monitorovacom systéme, vrátane poskytovania dát a vstupných
zostáv riadiacemu orgánu, monitorovanie údajov na úrovni projektov;
xv. vypracovávať a vydávať usmernenia určené prijímateľom NFP v súvislosti

s implementáciou projektov, ktoré vyvolávajú voči prijímateľom záväzné právne
účinky a vypracovávať a vydávať Príručku pre prijímateľa;
xvi. vykonávať ďalšie nevyhnutné a súvisiace úkony týkajúce sa projektov v realizácii

ako aj v období udržateľnosti v nadväznosti na úkony uvedené pod bodmi i. až
xv. tohto písm. a).

b) V oblasti monitorovania a hodnotenia pomoci:

i.

vypracovávať podklady do výročných správ a záverečnej správy o vykonávaní
OP ŽP a zabezpečiť ich predloženie riadiacemu orgánu, ako aj vypracovanie
správ, resp. podkladov v zmysle požiadaviek Európskej komisie, Centrálneho
koordinačného orgánu, riadiaceho orgánu a iných relevantných subjektov;

ii.

účasť zástupcu sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom na
zasadnutiach Monitorovacieho výboru pre OP ŽP;

iii. vypracovanie podkladov na priebežné hodnotenie na úrovni projektov a

operačných cieľov jednotlivých prioritných osí a ich predloženie riadiacemu
orgánu;
iv. spolupráca s riadiacim orgánom pri realizácii hodnotení a vypracovanie
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podkladov do správ o hodnotení pre Centrálny koordinačný orgán.

c) V oblasti informovania a publicity:

i.

v spolupráci s riadiacim orgánom príprava a realizácia informačných aktivít
vrátane zabezpečenia informovania verejnosti o úspešných projektoch
financovaných z OP ŽP.

d) Všeobecné záležitosti týkajúce sa OP ŽP:

i.

evidovať a uchovávať dokumentáciu súvisiacu s predmetom splnomocnenia
v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s platným registratúrnym
poriadkom a registratúrnym plánom, a to minimálne do termínu vyplývajúceho
z legislatívy EÚ;

ii.

zabezpečiť zadávanie a aktualizáciu dát v IT monitorovacom systéme vrátane
poskytovania dát a výstupných zostáv v oblasti implementácie projektov,
monitorovania a hodnotenia pomoci riadiacemu orgánu;

iii. riešiť podania, v ktorých sa subjekty dožadujú ochrany svojich práv a právom

chránených záujmov, v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení
neskorších predpisov a internou dokumentáciou upravujúcou postup pri ich
vybavovaní vrátane prijatia príslušných opatrení aj v prípadoch, kedy došlo
postupom sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom k ich
porušeniu, resp. ohrozeniu.“.
e) Článok 5 PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV SPLNOMOCNENIA sa v celom
rozsahu nahrádza novým znením, ktoré je nasledovné:
„1. Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom je povinný postupovať pri
plnení zverených úloh s odbornou starostlivosťou a v súlade s príslušnou
legislatívou a ďalšou riadiacou dokumentáciou.

2.

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom je pri plnení zverených úloh v
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celom rozsahu viazaný pokynmi, stanoviskami a metodickými usmerneniami
riadiaceho orgánu. Ďalej je povinný poskytovať riadiacemu orgánu nevyhnutnú
súčinnosť potrebnú na plnenie záväzkov riadiaceho orgánu vyplývajúcich
z platných právnych predpisov EÚ a SR v oblasti implementácie štrukturálnych
fondov a Kohézneho fondu, usmernení Centrálneho koordinačného orgánu,
certifikačného orgánu a orgánu auditu, vrátane predkladania podkladov
súvisiacich s výkonom zverených úloh v lehote a forme stanovenej riadiacim
orgánom v jeho písomnej žiadosti v papierovej alebo elektronickej forme.
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom je na základe vyžiadania
povinný poskytnúť dokumentáciu pre účely konaní pred príslušnými orgánmi
verejnej správy, EÚ a súdmi, ako aj oprávneným osobám na výkon
kontroly/auditu.

3.

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom je povinný spolupracovať
s orgánmi zodpovednými za kontrolu a audit finančných prostriedkov EÚ v oblasti
kontroly a auditu, ako aj kontrolnými skupinami riadiaceho orgánu pri výkone
kontroly čerpania finančných prostriedkov OP ŽP.

4.

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom je povinný vypracovávať a
predkladať riadiacemu orgánu interný manuál procedúr sprostredkovateľského
orgánu pod riadiacim orgánom, Príručky pre prijímateľa, usmernenia určené
prijímateľom NFP v súvislosti s implementáciou projektov, ktoré vyvolávajú voči
prijímateľom záväzné právne účinky a ostatnú riadiacu dokumentáciu spadajúcu
do vecnej príslušnosti sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom,
vrátane každej ich aktualizácie. Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim
orgánom je povinný zasielať tieto dokumenty pred ich schválením na vyjadrenie
riadiacemu orgánu formou pripomienkového konania vo vzájomne dohodnutej
lehote, zohľadniť pripomienky riadiaceho orgánu bezodkladne po ich doručení
a informovať riadiaci orgán o spôsobe ich zohľadnenia. Príručky pre prijímateľa
a usmernenia určené prijímateľom NFP je sprostredkovateľský orgán pod
riadiacim orgánom oprávnený zverejniť až so súhlasom riadiaceho orgánu.
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom je povinný zaviesť systém
riadenia ľudských zdrojov na sprostredkovateľskom orgáne pod riadiacim
orgánom v oblasti štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.
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5.

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom je povinný riadiacemu orgánu
poskytnúť všetky informácie a oznámiť všetky okolnosti zistené pri plnení
zverených úloh, ktoré si riadiaci orgán vyhradil, alebo pri ktorých sa dá
predpokladať, že o ich oznámenie bude mať riadiaci orgán záujem.
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom je povinný informovať riadiaci
orgán o všetkých okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na jeho schopnosť plnenia
zverených úloh, ktoré mu vyplývajú z tohto splnomocnenia.

6.

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom nie je oprávnený bez
predchádzajúceho písomného súhlasu riadiaceho orgánu (pokiaľ to nevyplýva zo
všeobecne záväzného právneho predpisu) využívať k plneniu zverených úloh
podľa splnomocnenia služby tretích osôb pre rovnaký predmet plnenia, ako je
uvedený v Zmluve o poskytovaní audítorských služieb č. OVO2-2013/000501-21
pre časť 01 zo dňa 13.1.2014 a v Zmluve o poskytovaní právnych služieb č.
OVO2-2013/000501-21 pre časť 02 zo dňa 13.1.2014.

7.

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom je v záležitostiach týkajúcich
sa OP ŽP oprávnený komunikovať s Európskou komisiou, centrálnym
koordinačným orgánom, orgánom auditu a certifikačným orgánom výlučne
prostredníctvom riadiaceho orgánu, s výnimkou, ak riadiaci orgán udelí súhlas
pre sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom na priamu komunikáciu.

8.

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom je povinný zberať údaje
o implementácii operačného programu a vypracovávať podklady podľa pokynov,
stanovísk alebo metodických usmernení a požiadaviek riadiaceho orgánu, resp.
platobnej jednotky.

9.

Riadiaci orgán je oprávnený kontrolovať sprostredkovateľský orgán pod
riadiacim orgánom pri výkone zverených úloh, a to najmä formou kontroly
vykonávanej priamo na sprostredkovateľskom orgáne pod riadiacim orgánom, na
základe správ z auditov a kontrol, vyžiadaním podkladov súvisiacich s výkonom
zverených úloh od sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom a ich
analýzou, na základe písomných správ sprostredkovateľského orgánu pod
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riadiacim orgánom vyžiadaných riadiacim orgánom.
10. Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom je pri výkone kontroly podľa
predchádzajúceho odseku tohto článku povinný poskytnúť riadiacemu orgánu
všetku potrebnú súčinnosť.
11. Ak riadiaci orgán zistí, že sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom
neplní,

alebo

nedostatočne

plní

zverené

úlohy,

je

oprávnený

vyzvať

sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom na prijatie opatrení na
odstránenie zistených nedostatkov. Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim
orgánom je povinný bezodkladne prijať opatrenia na odstránenie zistených
nedostatkov.
12. Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom je ďalej povinný pripravovať
stanoviská k zisteniam a odporúčaniam z vykonaných kontrol a auditov, prijímať
opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku vo vzťahu k
identifikovaným kontrolným/auditným a certifikačným zisteniam.
13. Riadiaci orgán poskytne sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom
všetku súčinnosť potrebnú pre riadne plnenie záväzkov sprostredkovateľského
orgánu pod riadiacim orgánom stanovených týmto splnomocnením. Poskytnutie
súčinnosti zahŕňa aj vydanie pokynu, stanoviska alebo metodického usmernenia
v záležitostiach, ktoré sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom
vykonáva podľa tohto splnomocnenia, ak o to sprostredkovateľský orgán pod
riadiacim orgánom požiada.
14. Výdavky spojené s plnením záväzkov sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim
orgánom v zmysle tohto Splnomocnenia budú hradené z prostriedkov technickej
pomoci z OP ŽP a z rozpočtu sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim
orgánom.“.
f) V článku 6 TRVANIE SPLNOMOCNENIA sa v odseku 4 dopĺňa nová druhá veta;
pôvodné druhá a tretia veta sa stávajú treťou a štvrtou vetou. Nová druhá veta článku 6
odseku 4 znie nasledovne:
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„Výpoveď splnomocnenia zo strany sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim
orgánom musí v plnej miere rešpektovať zásadu čo najmenšieho narušenia plnenia
úloh riadiaceho orgánu.“
g) V článku 6 TRVANIE SPLNOMOCNENIA sa dopĺňa nový odsek č. 6, ktorý znie
nasledovne:
„Účastníci splnomocnenia vyhlasujú, že zánikom splnomocnenia nezanikajú tie práva
a povinnosti zmluvných strán, ktoré svojou povahou majú pretrvávať aj po jeho
zániku, najmä práva a povinnosti týkajúce sa zodpovednosti za škodu a mlčanlivosti.“.
2. Ostatné ustanovenia splnomocnenia ostávajú týmto dodatkom nedotknuté.

3. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou splnomocnenia. Účastníci splnomocnenia
sa osobitne dohodli, že obsah tohto dodatku bude zapracovaný do úplného znenia
splnomocnenia, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku. V prípade rozporu medzi znením
úplného znenia splnomocnenia uvedeného v prílohe č. 1 tohto dodatku a textom tohto
dodatku alebo splnomocnenia v znení dodatku č. 1, má prednosť tento dodatok
a splnomocnenie v znení dodatku č. 1.
2. Tento dodatok je platný podpisom oboch účastníkov splnomocnenia a účinný dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom
vlády Slovenskej republiky, najskôr však 1. mája 2015, podľa § 47a ods. 2 zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods.
1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 5 (slovom: piatich) rovnopisoch. Riadiaci orgán dostane 4
(slovom: štyri) rovnopisy dodatku a sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom 1
(slovom: jeden) rovnopis dodatku.
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4. Účastníci splnomocnenia vyhlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho
obsahu, všetky jeho ustanovenia vyjadrujú vážnu a slobodnú vôľu účastníkov
splnomocnenia zbavenú akýchkoľvek omylov, na základe čoho pripájajú účastníci
splnomocnenia svoje podpisy.
Príloha č. 1: Úplné znenie splnomocnenia v znení dodatkov č. 1 a č. 2.

Udelenie plnej moci

Prijatie plnej moci

V Bratislave dňa ..............................

V Banskej Bystrici dňa ..............................

za riadiaci orgán:

za sprostredkovateľský orgán pod
riadiacim orgánom:

.............................................
Ing. Peter Žiga, PhD.
minister

................................................
Ing. Martin Vavřinek
generálny riaditeľ
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