Predkladacia správa
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán (ďalej len „RO“)
pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“) predkladá vláde
Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) na schválenie zmenu OP KŽP (verzia 9).
Navrhovaná zmena OP KŽP spočíva predovšetkým v doplnení novej podaktivity do prioritnej
osi 1 na plnenie cieľa zníženia znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality (špecifický cieľ
1.4.1), zameranej na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach nízkoemisnými
spaľovacími zariadeniami (t. j. náhrada kotlov na pevné palivo kotlami na zemný plyn).
Dôležitosť doplnenia predmetnej podaktivity významne súvisí s potrebou bezodkladne prijať zo
strany SR opatrenia prispievajúce k plneniu požiadaviek vyplývajúcich zo smernice Európskeho
parlamentu a Rady č. 2008/50/ES o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe,
najmä pokiaľ ide o dodržanie limitných hodnôt pre prachové častice a zabezpečiť v blízkej dobe
podporu a implementáciu týchto opatrení.
Zároveň dochádza v rámci navrhovanej zmeny OP KŽP k presunu zdrojov EÚ z prioritnej osi 2
do prioritnej osi 1 vo výške 30,9 mil., zodpovedajúcej úsporám z verejného obstarávania
projektov implementovaných v rámci prioritnej osi 2. Tieto zdroje budú v nadväznosti na prijatie
zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, účinného od 1. 1. 2019, použité na posilnenie oblasti odvádzania
a čistenia odpadových vôd v aglomeráciách pod 2 000 ekvivalentných obyvateľov, ktoré sa
nachádzajú v chránených vodohospodárskych oblastiach s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných
vôd a nebol v nich identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný útvar ako rizikový,
ako aj na monitorovanie stavu vôd. Ďalšia časť realokovaných zdrojov sa využije na oblasť sanácie
environmentálnych záťaží. Súčasťou navrhovanej zmeny OP KŽP je aj precizovanie textu
prioritnej osi 1, v rámci špecifického cieľa (ďalej len „ŠC“) 1.3.1 a tiež rozšírenie okruhu
prijímateľov v prioritnej osi 4, ŠC 4.2.1 a 4.3.1, a to v súvislosti s podporou garantovaných
energetických služieb prostredníctvom finančných nástrojov.
Prílohu vlastného materiálu tvorí návrh zmeny dokumentu „Operačný program Kvalita životného
prostredia (verzia 9)“. Všetky zmeny, ktoré sú predmetom návrhu, sú pre úplnosť a prehľadnosť
vyznačené formou sledovania zmien.
Predložený materiál nemá sociálne vplyvy, ani vplyv na rozpočet verejnej správy
a informatizáciu spoločnosti. Má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a životné
prostredie. Zároveň predmetná zmena OP KŽP nemá vplyv na prvky uvedené v Partnerskej
dohode SR na roky 2014 – 2020.
Navrhovaná zmena OP KŽP bola predmetom zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, z ktorého bolo dňa 26. 2. 2019 vydané rozhodnutie, že navrhovaná zmena
OP KŽP sa nebude ďalej posudzovať podľa zákona.
V súlade s princípom partnerstva bol návrh zmeny OP KŽP predložený Monitorovaciemu výboru
pre OP KŽP (ďalej len „monitorovací výbor“) a schválený na jeho 6. zasadnutí dňa 28. 2. 2019.
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V súlade s platným Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov – verzia
7 riadiaci orgán môže v odôvodnených prípadoch predložiť návrh zmeny operačného programu
cez SFC2014 Európskej komisii (ďalej len „ EK“) aj pred schválením vládou SR. Vzhľadom na
to, že v súvislosti s nedodržiavaním limitných hodnôt pre prachové častice je voči SR vedené
konanie zo strany EK (infringement – v štádiu odôvodneného stanoviska), RO pre OP KŽP
predmetný návrh zmeny OP KŽP po jeho schválení monitorovacím výborom predložil oficiálne
aj EK dňa 28. 2. 2019, a to s cieľom zabezpečiť schválenie zmeny OP KŽP ešte v prvom polroku
2019, aby tak bola čo najskôr vytvorená možnosť realizácie opatrenia zameraného na náhradu
zastaraných kotlov na pevné palivo nízkoemisnými kotlami na zemný plyn a infringement
nedospel do ďalších štádií.
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