
Vyhlásenie o rozporoch 

 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom 

fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa predkladá na rokovanie Hospodárskej 

a sociálnej rady Slovenskej republiky s rozpormi s Ministerstvom hospodárstva SR a s 

Asociáciou priemyselných zväzov a dopravy.  

1. rozpor k § 4 ods. 1  

Ministerstvo hospodárstva SR: žiada doplniť § 4 ods. 1 písm. u) aj o prevádzku, a tým 

umožniť podporu zo strany Environmentálneho fondu nielen na rekonštrukciu alebo 

modernizáciu existujúcich zariadení, ktoré využívajú ako zdroj energie obnoviteľné zdroje 

energie alebo druhotné energetické zdroje, ale aj na samotnú prevádzku. Zároveň žiada § 4 ods. 

1  doplniť o nové písmeno, ktoré by umožňovalo  financovanie nákladov vynaložených na 

zúčtovanie podpory zúčtovateľom podpory podľa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore 

obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Cieľom požiadavky je financovania výdavkov na podporu obnoviteľných 

zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby, čo by  prispelo k zníženiu koncových 

cien elektriny. 

Vyjadrenie Ministerstva životného prostredia SR: Cieľom Environmentálneho fondu je 

podpora stratégie environmentálnej politiky  SR.  Požiadavka nespadá do rozsahu pôsobenia 

a činností zameraných na podporu z prostriedkov Environmentálneho fondu, sama o sebe nemá 

priamy environmentálny cieľ a účel. Ak sa prostriedky fondu majú využiť za účelom 

rekonštrukcie alebo modernizácie existujúcich zariadení, ktoré by mali priamy 

environmentálny cieľ a účel, je v danom prípade dôvodné podporovať takúto rekonštrukciu 

alebo modernizáciu. Avšak podpora samotnej prevádzky takéhoto zariadenia už nespadá do 

plnenia priameho environmentálneho cieľa alebo účelu. Udržateľnosť prevádzky by mal už 

garantovať samotný prevádzkovateľ s tým, že nie je vylúčené, že podpora prevádzky zariadení 

by mala spadať do tvorby schémy štátnej pomoci.  

Vo vzťahu k podpore zúčtovateľom podpory podľa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore 

obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, považujeme že uvedená problematika nespadá pod stratégiu 

environmentálnej politiky  SR a ak mala by byť sanovaná v rámci iného príslušného rezortu 

vlády SR. Súčasne je potrebné dodať, že z pripomienky nie je zrejmé a absentuje posúdenie 

daného ustanovenia na rozpočet verejnej správy, predpokladané náklady, rozsah a forma 

poskytovania takto navrhovanej podpory.         

 

2. rozpor k novelizačnému bodu 43 (§ 11 ods. 5) 

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy: zásadne žiada vypustiť novelizačný bod 43.  

A trvá na ponechaní aktuálneho stavu, podľa ktorého by finančnú kontrolu a vnútorný audit 

hospodárenia s prostriedkami fondu vykonávalo aj naďalej (minimálne v druhom stupni 

konania) Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré vykonáva správu fondu. 



 

Vyjadrenie Ministerstva životného prostredia SR: Ide o nesprávnu interpretáciu 

predmetného ustanovenia. Navrhovaný bod neupravuje finančnú kontrolu a audit 

Environmentálneho fondu, ktorú bude aj naďalej vykonávať Ministerstvo životného prostredia 

SR. Uvedené ustanovenie upravuje a precizuje oprávnenie Environmentálneho fondu 

kontrolovať hospodárenie žiadateľov o dotáciu s finančnými prostriedkami, ktoré im boli 

poskytnuté v rámci činnosti Environmentálneho fondu.  

MŽP SR v nadväznosti na pripomienky Ministerstva financií SR a následnú konzultáciu 

upravilo § 11 v takej miere, že navrhuje nové znenie. 


