MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
RIADIACI ORGÁN PRE OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
IČO: 42181810
ROZHODNUTIE
O SCHVÁLENÍ ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný
program Kvalita životného prostredia, na základe výsledkov konania o žiadosti o nenávratný
finančný príspevok
Identifikácia žiadateľa (ďalej len
,,žiadateľ“)

T+T, a.s.,
Andreja Kmeťa 18
010 01 Žilina
IČO: 36400491

Názov a kód žiadosti o nenávratný
finančný príspevok (ďalej len ,,žiadosť“)

Optická separačná linka
NFP310010Q254

Kód výzvy na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok (ďalej
len „výzva“)

OPKZP-PO1-SC111-2018-38

rozhodol tak, že v súlade s § 19 ods. 8 zákona 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 (ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“) žiadosť

s ch v a ľ u j e

s výškou nenávratného finančného príspevku maximálne 1 218 937,31 EUR (slovom: jeden
milión dvestoosemnásťtisíc deväťstotridsaťsedem celých tridsaťjeden stotín EUR), pričom
celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 3 482 678,04 EUR (slovom: tri
milióny štyristoosemdesiatdvatisíc šesťstosedemdesiatosem celých štyri stotiny EUR).
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný
program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“) zároveň podľa § 19 ods.
11 zákona o príspevku z EŠIF stanovuje žiadateľovi nasledovné podmienky:


žiadateľ je povinný v lehote najneskôr do 20 pracovných dní, odo dňa kedy mu bude toto
rozhodnutie doručené, uskutočniť zápis do registra partnerov verejného sektora podľa § 3
zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okamihom zápisu žiadateľa do registra
partnerov verejného sektora v lehote podľa predošlej vety, žiadateľ splní stanovenú
podmienku. Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov EÚ ako
sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len
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„SO“) v rámci stanovenej lehoty overí či je žiadateľ zapísaný v registri partnerov verejného
sektora.


na nehnuteľnostiach, resp. hnuteľných veciach, ktoré majú byť zhodnotené z nenávratného
finančného príspevku (ďalej len „NFP“), nesmie pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku (ďalej len „zmluva o poskytnutí NFP“) viaznuť záložné
právo tretej osoby. V prípade, ak na nehnuteľnostiach, resp. hnuteľných veciach, ktoré majú
byť zhodnotené z NFP schváleného týmto rozhodnutím, viazne záložné právo tretej osoby,
žiadateľ je povinný v lehote najneskôr do 20 pracovných dní odo dňa doručenia tohto
rozhodnutia informovať SO o výmaze záložného práva tretej osoby v príslušnom registri
podľa osobitného predpisu (napr. kataster nehnuteľností, Notársky centrálny register
záložných práv), resp. predložiť SO relevantný dokument, ktorým žiadateľ preukáže, že
došlo k zániku záložného práva tretej osoby spôsobom podľa § 151md ods. 1 zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“).
Uvedená podmienka sa nevzťahuje na záložné právo tretej osoby, ktorou je financujúca
banka poskytujúca žiadateľovi úver na spolufinancovanie projektu v zmysle Zmluvy o
spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú
republiku1 (ďalej len „financujúca banka“) k nehnuteľnostiam, resp. hnuteľným veciam,
ktoré majú byť zhodnotené z NFP, ak toto záložné právo financujúcej banky bolo zriadené
za účelom zabezpečenia úveru poskytnutého žiadateľovi na spolufinancovanie projektu
podľa tohto rozhodnutia.
V prípade, ak na nehnuteľnostiach, resp. hnuteľných veciach, ktoré majú byť zhodnotené
z NFP, viazne skôr vzniknuté záložné právo financujúcej banky, ktoré bolo zriadené za
iným účelom ako zabezpečenie poskytnutého úveru na spolufinancovanie projektu, je
žiadateľ povinný v lehote najneskôr do 20 pracovných dní odo dňa doručenia tohto
rozhodnutia predložiť SO vyhlásenie financujúcej banky o zmene poradia záložných práv
rozhodujúcom na ich uspokojenie, na základe ktorého sa financujúca banka zaviaže zmeniť
poradie záložných práv rozhodujúce na ich uspokojenie, a to tak, že záložné právo RO pre
OP KŽP bude zapísané na prvom mieste v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných
práv záložných veriteľov najneskôr pred predložením prvej žiadosti o platbu.
Informáciu o výmaze záložného práva, resp. dokument, ktorým žiadateľ preukáže zánik
záložného práva spôsobom podľa § 151md ods. 1 OZ, resp. vyhlásenie financujúcej banky
o zmene poradia záložných práv (žiadateľ aplikuje jeden z uvedených spôsobov
preukázania splnenia stanovenej podmienky, vzhľadom na konkrétne okolnosti jeho
projektu), je žiadateľ v stanovenej lehote povinný doručiť SO v elektronickej podobe do jej
elektronickej schránky alebo v listinnej podobe na doručovaciu adresu:

1

Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zatupujúcimi Slovenskú republiky spoločne so
zoznamom financujúcich bánk žiadateľ nájde zverejnenú na webovej stránke http://www.op-kzp.sk/obsahdokumenty/spolupraca-ro-pre-op-kzp-s-bankami/.
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Slovenská agentúra životného prostredia
Sekcia fondov EÚ
Karloveská 2
841 04 Bratislava.
Stanovená lehota začína plynúť dňom doručenia tohto rozhodnutia žiadateľovi. Do lehoty
sa nezapočítava deň, kedy došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j. deň doručenia
rozhodnutia o schválení predmetnej žiadosti žiadateľovi. Rozhodujúcim dátumom pre
splnenie stanovenej lehoty je dátum doručenia požadovaných dokumentov v elektronickej
podobe do elektronickej schránky SO alebo listinne na doručovaciu adresu SO, resp.
v prípade poštovej prepravy/prepravy kuriérskou službou dátum odovzdania zásielky na
poštovú prepravu/prepravu kuriérskou službou (t.j. dátum v odtlačku pečiatky
pošty/kuriérskej služby).


Obe podmienky stanovené podľa § 19 ods. 11 zákona o príspevku z EŠIF musia byť splnené
kumulatívne. V prípade ak žiadateľ v rámci stanovenej lehoty nesplní čo i len jednu z vyššie
uvedených podmienok, SO v súlade s § 25 ods. 5, písm. b) nezašle žiadateľovi písomný
návrh na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí NFP.

Odôvodnenie: RO pre OP KŽP v rámci konania o žiadosti overil splnenie podmienok
poskytnutia príspevku a dospel k záveru, že žiadosť splnila všetky podmienky poskytnutia
príspevku tak, ako boli stanovené vo výzve, na základe čoho žiadosť schválil. Z obsahu
podmienky poskytnutia príspevku Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov
verejného sektora podľa osobitného predpisu vyplýva, že žiadateľ musí byť, najneskôr pred
uzatvorením zmluvy o poskytnutí NFP zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa
osobitného predpisu. Za týmto účelom RO pre OP KŽP vo výroku rozhodnutia o schválení
predmetnej žiadosti, stanovil žiadateľovi primeranú lehotu na uskutočnenie zápisu do registra
partnerov verejného sektora.
Z obsahu podmienky poskytnutia príspevku Podmienka žiadateľ má vysporiadané majetkovoprávne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu vyplýva, že na nehnuteľnostiach, resp.
hnuteľných veciach, ktoré majú byť zhodnotené z NFP schváleného týmto rozhodnutím,
nesmie pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí NFP viaznuť záložné právo tretej osoby.
Uvedená podmienka sa nevzťahuje na záložné právo financujúcej banky k nehnuteľnostiam,
resp. hnuteľným veciam, ktoré majú byť zhodnotené z NFP schváleného týmto rozhodnutím,
ak záložné právo financujúcej banky bolo zriadené za účelom zabezpečenia úveru poskytnutého
žiadateľovi na spolufinancovanie projektu podľa tohto rozhodnutia. Za týmto účelom RO pre
OP KŽP vo výroku rozhodnutia o schválení predmetnej žiadosti žiadateľovi stanovil
žiadateľovi lehotu a spôsob preukázania splnenia podmienky zákazu záložného práva tretej
osoby na nehnuteľnostiach, resp. hnuteľných veciach, ktoré majú byť nadobudnuté z NFP.
Výška schváleného nenávratného finančného príspevku je maximálna a v priebehu realizácie
nesmie byť prekročená.
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V súlade s ustanovením § 25 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF právny nárok na poskytnutie
príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy podľa tohto zákona. Poskytnutie príspevku
na základe zmluvy je viazané na splnenie podmienok dohodnutých v zmluve.
Poučenie o opravnom prostriedku: Proti tomuto rozhodnutiu je v súlade s § 22 zákona o
príspevku z EŠIF možné podať odvolanie. Žiadateľ môže do 10 pracovných dní odo dňa
doručenia tohto rozhodnutia podať odvolanie zaslaním do elektronickej schránky MŽP SR
podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým
podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou žiadateľa
(štatutárnym orgánom žiadateľa, resp. splnomocnenou osobou) alebo písomne na adresu RO
pre OP KŽP:
Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor posudzovania projektov
Karloveská 2
841 04 Bratislava

V odvolaní sa okrem identifikačných náležitostí (§ 22 ods. 5, písm. a) a b) zákona o príspevku
z EŠIF) musí uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, akej veci sa odvolanie týka
a dôvody podania odvolania, čo odvolaním žiadateľ navrhuje a dátum podania a podpis osoby
podávajúcej odvolanie.
Žiadateľ je oprávnený podať podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
v súlade s podmienkami uvedenými v § 24 zákona o príspevku z EŠIF.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
Žiadateľ je oprávnený najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia o
schválení žiadosti na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky vyzdvihnúť kópiu
žiadosti, ktorá bola predložená listinnou formou. Kópiu žiadosti, ktorá bola predložená
listinnou formou si žiadateľ môže osobne prevziať po dohode termínu so zamestnancami
Odboru posudzovania projektov na tel. čísle 0906 314 511. V prípade, ak kópiu žiadosti, ktorá
bola predložená listinnou formou neprevezme osobne štatutárny orgán žiadateľa, osoba
poverená prevzatím predmetnej kópie sa musí preukázať písomným poverením štatutárneho
zástupcu žiadateľa. Kópia žiadosti, ktorá bola predložená listinnou formou a ktorú si žiadateľ v
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stanovenej lehote nevyzdvihne, bude vyradená z dokumentácie v zmysle zákona č. 395/2002
Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
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