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1. Identifikácia organizácie
Názov organizácie:

Environmentálny fond

Sídlo organizácie:

Martinská 49, 821 05 Bratislava

IČO:

30 796 491

Rezort:

Ministerstvo životného prostredia SR

Kontakt:

tel.:

+421 906 31 1905
+421 906 31 1906

e-mail: podatelna@envirofond.sk
internetová stránka: www.envirofond.sk
Forma hospodárenia:

Štátny účelový fond

Riaditeľ:

Mgr. Peter Kalivoda

Námestník riaditeľa I.:

JUDr. Beáta Teperová

Námestník riaditeľa II.:

Ing. Ingrid Lipovská

Vedúci organizačných útvarov:
kancelária riaditeľa:

Mgr. Katarína Dodrvová

odbor programovania a posudzovania
projektov:

Ing. Mária Zapletalová

odbor implementácie projektov a
finančného riadenia:

Mgr. Timea Sujová

odbor ekonomiky:

Ing. Andrea Štefániková, MBA

odbor práva a zdrojov fondu:

Mgr. Denisa Hadrbolcová, MSc

odbor činností Recyklačného fondu:

Mgr. Ivana Antošová

odbor kontroly:

Mgr. Tomáš Lelkeš
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Environmentálny fond (ďalej len „fond“) bol zriadený zákonom č. 587/2004 Z. z. o
Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o fonde“), s účinnosťou od 1.1.2005. Environmentálny fond je
samostatná právnická osoba so sídlom v Bratislave. Správu fondu vykonáva Ministerstvo
životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
Postavenie fondu a jeho základné poslanie sú vymedzené zákonom o fonde a vyhláškou
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z. zo dňa 31. 03. 2005,
ktorou sa zákon o fonde vykonáva. Podrobnosti o organizácii a činnosti fondu upravuje štatút
Environmentálneho fondu vydaným rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej
republiky z 23. novembra 2015 č. 34/2015-1.6. o vydaní štatútu Environmentálneho fondu,
v znení rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 12. októbra 2018 č.
24/2018 – 1.13, ktorým sa vydáva dodatok č.2 k rozhodnutiu ministra životného prostredia
Slovenskej republiky z 23. novembra 2015 č. 34/2015-1.6. o vydaní štatútu Environmentálneho
fondu (ďalej len „štatút“).
Štatutárnym orgánom fondu je riaditeľ fondu, ktorého vymenúva a odvoláva minister
životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Kompetencie a rozsah
činností jednotlivých organizačných útvarov fondu vyplývajú zo štatútu a organizačného
poriadku fondu.

2. Poslanie organizácie
Fond je primárne zriadený za účelom uskutočňovania štátnej podpory starostlivosti o
životné prostredie a tvorbu životného prostredia na princípoch trvalo udržateľného rozvoja.
Hlavným poslaním fondu je poskytovanie finančných prostriedkov žiadateľom vo forme dotácií
alebo úverov na podporu projektov v rámci činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej
environmentálnej politiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Okrem toho fond
poskytuje finančné prostriedky aj na iné činnosti a aktivity uvedené v § 4 ods. 1 zákona o fonde.
Podľa ustanovenia § 134 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení zákona č. 292/2017
Z. z. (ďalej len „zákon o odpadoch“) sa Environmentálny fond okrem vyššie spomenutého stal
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k 1. decembru 2017 aj vykonávateľom niektorých práv a záväzkov Recyklačného fondu
v likvidácii.
Poskytovanie a použitie prostriedkov fondu musí byť v súlade s prioritami a cieľmi
stratégie štátnej environmentálnej politiky schválenej vládou Slovenskej republiky, pričom
fond na financovanie svojich činností používa finančné prostriedky, ktoré získava na základe
platnej legislatívy z rôznych zdrojov uvedených v zákone o fonde.

3. Činnosti organizácie
Hlavné činnosti vykonávané fondom je možné rozčleniť na:
Činnosti zabezpečujúce správu a chod fondu:
- zabezpečenie hospodárskej, ekonomickej, účtovníckej, personálnej a právnej agendy.
Činnosti a procesy súvisiace so zabezpečením zdrojov fondu:
- evidencia finančných zdrojov fondu na základe rozhodnutí vydaných orgánmi štátnej správy
starostlivosti o životné prostredie, správcom vodohospodársky významných vodných tokov
a iných orgánov v zmysle platnej legislatívy a iných zdrojov fondu v zmysle zákona o fonde,
- sledovanie plnenia úhrad poplatkov a pokút povinnými osobami v zmysle vydaných
rozhodnutí a splátok poskytnutých úverov príjemcami podpory,
- administrácia a vymáhanie pohľadávok v správe fondu.
Činnosti a procesy súvisiace so zabezpečením poskytovania podpory žiadateľom:
- príprava a zverejňovanie špecifikácie činností podpory formou dotácie/úveru na príslušný
rok spolu so súvisiacimi dokumentmi a tlačivami,
- prijímanie, evidencia a administrácia žiadostí o podporu formou dotácie alebo úveru až po
podpis zmlúv o poskytnutí podpory formou dotácie/úveru so žiadateľmi,
- dohľad nad implementáciou projektov a čerpaním finančných prostriedkov príjemcami
podpory až po záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok dotačných/úverových zmlúv.
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Výkon kontrolnej činnosti:
- kontrola plnenia podmienok uzatvorených dotačných/úverových zmlúv a vykonávanie
finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Výkon niektorých práv a záväzkov z Recyklačného fondu v likvidácii:
-

zabezpečovanie a komplexné sledovanie agendy zmlúv o poskytnutí prostriedkov
z Recyklačného fondu uzatvorených do 31. decembra 2015 a zo zmlúv o poskytnutí
prostriedkov z Recyklačného fondu uzatvorených podľa § 129 ods. 11 zákona č. 79/2015 Z.
z.

Činnosti súvisiace so zverejňovaním a poskytovaním informácií:
- zverejňovanie a poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a ozmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
- poskytovanie informácií súvisiacich s prípravou žiadostí o poskytnutie podpory formou
dotácie alebo úveru,
- riešenie sťažností v zmysle interného predpisu o vybavovaní sťažností.

4. Poskytovanie podpory žiadateľom
Poskytovanie prostriedkov fondu a spôsob ich použitia upravujú najmä §§ 4, 4a, 4b, 4c,
6, 7, 8 a 9 zákona o fonde. Východiskom pre poskytovanie podpory formou dotácie alebo úveru
žiadateľom je každoročné zverejnenie špecifikácie činností podpory formou dotácie/úveru,
na ktoré môžu žiadatelia predkladať žiadosti. Špecifikácia činností môže byť rozšírená o nové
činnosti (musia byť v súlade so zákonom o fonde) na základe návrhu Rady Environmentálneho
fondu (ďalej len „rada fondu“).
Všetky žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie, s výnimkou mimoriadnych
žiadostí o podporu formou dotácie, žiadostí na poskytnutie kompenzácie a žiadostí na základe
rozšírenej špecifikácie činností podpory, musia byť predložené na fond do 31. 10. príslušného
kalendárneho roka. Po registrácii sú následne kontrolované z hľadiska ich úplnosti a formálnej
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správnosti a kompletizované. Žiadatelia s neúplnými alebo nesprávne vyplnenými žiadosťami
sú vyzvaní na ich doplnenie v stanovenej lehote. Nedoplnené žiadosti fond nezaradí
do zoznamu žiadostí o podporu.
Kompletné žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie sú následne predložené
na hodnotenie pracovníkom fondu a externým hodnotiteľom z odborných útvarov Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky a iných organizácií podľa jednotlivých oblastí
a činností. O poskytnutí prostriedkov fondu rozhoduje minister životného prostredia
Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) formou písomného rozhodnutia a to:
a) na účely uvedené v § 4 ods. 1 písm. a) až c) a i) až n) zákona o fonde na základe odporúčania
rady fondu,
b) na účely uvedené v § 4 ods. 1 písm. aa) zákona o fonde na základe vyjadrenia rady fondu,
c) na účely uvedené v § 4 ods. 1 písm. d) a e) zákona o fonde, kedy nie je potrebné odporúčanie
rady fondu.
Na poskytnutie prostriedkov fondu na účely uvedené v § 4 ods. 1 písm. ad) zákona o fonde nie
je potrebné rozhodnutie ministra, fond uzavrie so žiadateľom zmluvu o poskytnutí finančných
prostriedkov na základe odporúčania rady fondu.
Žiadosti o poskytnutie podpory formou úveru sa predkladajú na fond v priebehu celého
kalendárneho roka. Kompletné žiadosti sú zaslané na odborné posúdenie z environmentálneho
hľadiska na príslušný odborný útvar Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
Následne sú jednotlivé žiadosti posúdené z ekonomického hľadiska prostredníctvom tretej
osoby. Posúdené žiadosti o poskytnutie podpory formou úveru sú predložené rade fondu,
pričom o poskytnutí podpory rozhoduje minister na základe jej odporúčania, formou
písomného rozhodnutia o poskytnutí podpory formou úveru.
Žiadosti o poskytnutie kompenzácie sa predkladajú na fond v termíne uvedenom
vo výzve príslušnej pre daný kalendárny rok. Kompletné žiadosti sú následne predložené
na hodnotenie pracovníkom fondu a externým hodnotiteľom z odborných útvarov ministerstva.
Vyhodnotené žiadosti o poskytnutie kompenzácie sa predkladajú na zasadnutie rady fondu,
pričom o poskytnutí podpory rozhoduje minister na základe jej odporúčania, formou
písomného rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie.
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Na základe rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory z fondu sú s úspešnými
žiadateľmi, príjemcami podpory, po doručení ďalších potrebných dokumentov podpísané
zmluvy o poskytnutí podpory. Po splnení zmluvných podmienok fond uvoľní a prevedie
príjemcom podpory finančné prostriedky pričom dohliada na implementáciu predmetných
projektov a dodržiavanie zmluvných podmienok a všeobecne záväzných právnych predpisov.
O podporu formou dotácie, úveru alebo kompenzácie na rok 2018 mohli žiadať
žiadatelia, rozdelení do nasledovných skupín, aj v závislosti od konkrétnej podporovanej
činnosti:
Prehľad skupín žiadateľov
1. Fyzická osoba, ktorá nepodniká, je občanom SR, má na území SR trvalý pobyt, dovŕšila
vek 18 rokov a má vlastný pravidelný príjem, mohla žiadať o podporu formou dotácie na:
a) podporu činností zameraných na ochranu prírody a krajiny (oblasť D ),
b) podporu environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie (oblasť E),
c) podporu prieskumu, výskumu a vývoja zameraného na zisťovanie a zlepšenie stavu
životného prostredia (oblasť F),
d) podporu riešenia mimoriadne závažnej environmentálnej situácie (oblasti A, B, C, D, E
a F).
2. Právnická osoba - podnikateľ so sídlom na území Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2
písm. a) a b) Obchodného zákonníka zapísaná v obchodnom registri.
Fyzická osoba – podnikateľ so sídlom na území Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2
písm. a) a b) Obchodného zákonníka zapísaná v obchodnom registri.
Fyzická osoba – podnikateľ so sídlom na území Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2
písm. a) a b) Obchodného zákonníka nezapísaná v obchodnom registri, ktorá podniká
na základe živnostenského oprávnenia a je zapísaná do živnostenského registra.
Mohli žiadať o podporu formou dotácie na:
a) podporu environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie (oblasť E),
b) podporu prieskumu, výskumu a vývoja zameraného na zisťovanie a zlepšenie stavu
životného prostredia (oblasť F).
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Mohli žiadať o podporu formou úveru na:
a) podporu činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky,
najmä v ochrane ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme, ochrane a využívaní vôd, rozvoji
odpadového hospodárstva a v ochrane prírody a krajiny (oblasti A, B, C, D),
b) podporu environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie (oblasť E),
c) podporu prieskumu, výskumu a vývoja zameraného na zisťovanie a zlepšenie stavu
životného prostredia (oblasť F),
d) podporu riešenia mimoriadne závažnej environmentálnej situácie (oblasti A, B, C, D, E
a F) alebo riešenia odstraňovania environmentálnych záťaží (oblasť H).
3. Právnická osoba, ktorá nepodniká
Obec, samosprávny kraj
Príspevková organizácia
Občianske združenie
Záujmové združenie právnických osôb
Nadácia
Neinvestičný fond
Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym
zameraním
Mohli žiadať o podporu formou dotácie na:
a. podporu činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky,
najmä v ochrane ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme, ochrane a využívaní vôd, v rozvoji
odpadového hospodárstva a v ochrane prírody a krajiny (oblasti A, B, C a D),
b. podporu environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie (oblasť E),
c. podporu prieskumu, výskumu a vývoja zameraného na zisťovanie a zlepšenie stavu
životného prostredia (oblasť F) a podporu riešenia mimoriadne závažnej
environmentálnej situácie (oblasti A, B, C, D, E a F).
Mohli žiadať o podporu formou úveru na:
a) podporu činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky,
najmä v ochrane ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme, ochrane a využívaní vôd, rozvoji
odpadového hospodárstva a v ochrane prírody a krajiny (oblasti A, B, C, D),
b) podporu riešenia mimoriadne závažnej environmentálnej situácie (oblasti A, B, C a D)
alebo riešenia odstraňovania environmentálnych záťaží (oblasť H).

9

4. Registrovaná cirkev a náboženská spoločnosť
Mohla žiadať o podporu formou úveru na:
a) podporu činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky,
najmä v ochrane ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme, ochrane a využívaní vôd, rozvoji
odpadového hospodárstva a v ochrane prírody a krajiny (oblasti A, B, C a D),
b) podporu riešenia mimoriadne závažnej environmentálnej situácie (oblasti A, B, C a D).
5. Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva
Mohol žiadať o podporu formou dotácie na podporu odstraňovania následkov havárie.
Prostriedky fondu nie je možné poskytnúť pokiaľ je známy pôvodca havárie (činnosť HO).
6. Slovenská inšpekcia životného prostredia
Mohla žiadať o podporu formou dotácie na podporu odstraňovania mimoriadneho zhoršenia
kvality vôd alebo mimoriadneho ohrozenia kvality vôd ohrozujúcich alebo poškodzujúcich
životné prostredie (činnosť HV). Prostriedky fondu nie je možné poskytnúť pokiaľ je známy
pôvodca znečistenia.
7. Právnická osoba v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva
Mohla žiadať o poskytnutie prostriedkov fondu na úhradu nákladov za služby vo verejnom
záujme na základe rozhodnutia ministra.
8. Obec (bez štatútu mesta)
Mohla žiadať o podporu formou dotácie na projekt v rámci činností POD1, POD2, POD3.
9. Mikroregionálne združenie obcí
Mohli žiadať o podporu formou dotácie v rámci činností POD1, POD3.
10. Slovenská agentúra životného prostredia
Mohla žiadať o podporu formou dotácie na podporu boja proti povodniam (oblasť M) a na
všetky ostatné činnosti, kde mohla o podporu formou dotácie a úveru žiadať príspevková
organizácia.
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11. Obec, príspevková alebo rozpočtová organizácia zriadená obcou, samosprávny kraj,
príspevková alebo rozpočtová organizácia zriadená samosprávnym krajom
Mohli žiadať o podporu formou dotácie na:
a) podporu zvyšovania energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane
zatepľovania (oblasť L),
b) podporu elektromobility (oblasť J).
Mohli žiadať o podporu formou úveru na zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich
verejných budov vrátane zatepľovania (oblasť L).
12. Podnik, ktorý je oprávneným prijímateľom pomoci v zmysle Schémy štátnej pomoci
pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné
riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót v rámci EU
ETS do cien elektrickej energie
Mohol žiadať o podporu formou kompenzácie v odvetviach a pododvetiach, v prípade ktorých
sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót
do cien elektrickej energie (výzva K1/2018).

Prehľad podporovaných oblastí a činností formou dotácie
Podľa § 4 ods. 1 písm. a) až c) zákona o fonde:
A. Oblasť: Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
A1: Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov
A2: Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania
obnoviteľných zdrojov
A3: Podpora projektov zameraných na adaptáciu na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy
pri súčasnom zlepšení kvality ovzdušia
B. Oblasť: Ochrana a využívanie vôd
BK1AP: Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd
BK2AP: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných
obyvateľov
BK3AP: Ochrana vodných zdrojov

11

BK4AP: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných
obyvateľov
BK5AP: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete
BK1a – BK1c: Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd
BK2a – BK2c: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000
ekvivalentných obyvateľov
BK3a – BK3c: Ochrana vodných zdrojov
BK4a – BK4c: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000
ekvivalentných obyvateľov
BK5a – BK5c: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete
BV1AP: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity
BV2AP: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov
BV3AP: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu
BV4AP: Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených
zariadení
BV1a – BV1c: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské
kapacity
BV2a – BV2c: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov
BV3a – BV3c: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu
BV4a – BV4c: Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených
zariadení
BR1: Rybárstvo
BP1: Opatrenia na vodnom toku
BP2: Opatrenia mimo vodného toku
C. Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva
C2: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych a zhodnocovanie
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
C3: Zavedenie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov
D. Oblasť: Ochrana prírody a krajiny
D1: Zakladanie prvkov ÚSES a zelenej infraštruktúry na základe schválenej dokumentácie
ÚSES
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D2: Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov
D3: Realizácia schválených programov starostlivosti
D4: Realizácia opatrení v ochranných pásmach chránených území
D5: Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených
druhov a biotopov
D6: Realizácie opatrení, ktorých cieľom je naplniť, dosiahnuť a udržať poslanie
zoologických záhrad
E. Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
E1: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
F. Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného
prostredia
F1: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného
prostredia
POD. Oblasť: Program obnovy dediny
POD1: Kvalita životného prostredia na vidieku
POD2: Zelená infaštruktúra a adaptačné opatrenia na zmiernenie dopadov zmeny klímy
POD3: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta
J. Oblasť: Elektromobilita
J1: Podpora elektromobility
M. Oblasť: Boj proti povodniam
M1: Technické zabezpečenie
Podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona o fonde:
Podpora riešenia mimoriadne závažnej environmentálnej situácie
H. Oblasť: Environmentálne záťaže
H1: Odstraňovanie environmentálnych záťaží
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Podľa § 4 ods. 1 písm. e) zákona o fonde:
Havárie
Činnosť HO: Podpora odstraňovania následkov havárie
Činnosť HV: Podpora odstraňovania následkov mimoriadneho zhoršenia kvality vôd alebo
mimoriadneho ohrozenia kvality vôd ohrozujúcich alebo poškodzujúcich životné prostredie
Podľa § 4 ods. 1 písm. h) zákona o fonde
Úhrada nákladov súvisiacich s ochranou životného prostredia za služby vo verejnom
záujme na základe rozhodnutia ministra
Podľa § 4 ods. 1 písm. l) zákona o fonde:
L. Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane
zatepľovania
L4AP: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane
zatepľovania
L4: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania
Podľa § 4 ods. 1 písm. aa) zákona o fonde:
Kompenzácia podnikom v odvetviach, v ktorých sa predpokladá značné riziko úniku
uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót do cien elektrickej energie
Podľa § 4 ods. 1 písm. ad) body 1 až 4 zákona o fonde
Financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie v bezprostrednej
súvislosti so stavom, ktorým je:
1. stav počas povodne alebo po povodni,
2. stav počas zosuvu alebo po zosuve,
3. stav po požiari,
4. hroziaci kalamitný výskyt hmyzu.

Podľa § 4 ods. 1 písm. ad) bod 5 zákona o fonde
Mimoriadne závažná environmentálna situácia, na ktorú sa vzťahujú činnosti uvedené
v špecifikácii činností podpory zverejnenej podľa § 4 ods. 2 zákona o fonde.
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Prehľad podporovaných oblastí a činností formou úveru
Podľa § 4 ods. 1 písm. a) až c) zákona o fonde:
A. Oblasť: Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
A1: Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov
A2: Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania
obnoviteľných zdrojov
A3: Podpora koncových technológií znižovania znečistenia ovzdušia
A4: Podpora investícií do čistejších technológií so zameraním na najlepšie dostupné
technológie (BAT), používanie náhradných surovín a látok, dôsledkom ktorých je zníženie
emisií do ovzdušia
A5: Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia
A6: Podpora aktivít zameraných na náhradu, zber, recykláciu, regeneráciu a zneškodňovanie
látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu Zeme a fluórovaných skleníkových plynov
B. Oblasť: Ochrana a využívanie vôd
BK1: Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd
BK2: Čistenie odpadových vôd
BK3: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete
BV1: Budovanie vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity
BV2: Budovanie vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov
BV3: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho vodovodu
BV4: Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení
BP1: Opatrenia na drobnom vodnom toku
BP2: Opatrenia mimo vodného toku
C. Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva
C1: Uzavretie a rekultivácia skládok
C2: Prechádzanie vzniku odpadov, triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov
C3: Zavedenie triedeného zberu, vybudovanie zberných dvorov a dotrieďovacích zariadení
D. Oblasť: Ochrana prírody a krajiny
D1: Zakladanie prvkov ÚSES na základe schválenej dokumentácie ÚSES
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D2: Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov
D3: Realizácia schválených programov starostlivosti
D4: Realizácia opatrení v ochranných pásmach chránených území
D5: Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených
druhov a biotopov
E. Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
E: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
F. Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného
prostredia
F: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia
Podľa § 4 ods. písm. d) zákona o fonde:
Podpora riešenia mimoriadne závažnej environmentálnej situácie
H. Oblasť: Environmentálne záťaže
H: Odstránenie environmentálnych záťaží
Podľa § 4 ods. 1 písm. l) zákona o fonde
L. Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane
zatepľovania
L1: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania
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5. Rozpočet organizácie
Rozpočet Environmentálneho fondu bol schválený Vládou Slovenskej republiky ako
súčasť schváleného rozpočtu verejnej správy na rok 2018 v zmysle zákona č. 333/2017 Z. z.
o štátnom rozpočte na rok 2018.
Úprava rozpočtu č.1 v roku 2018 bola vykonaná na základe uznesenia Vlády Slovenskej
republiky č. 44 z 24. januára 2018 za účelom zintenzívnenia a rozšírenia podpory činností
zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky pri súčasnej podpore
najmenej rozvinutých regiónov. Úprava sa týkala zvýšenia limitu výdavkov o + 37 000 000
EUR, ktoré boli zabezpečené z vlastných zdrojov Environmentálneho fondu zo zostatku
prostriedkov z predchádzajúcich rokov, čím sa znížil prebytok rozpočtu na rok 2018.
V priebehu roka 2018 bol rozpočet príjmov upravený nad úroveň schváleného rozpočtu
o sumu 2 151 354 EUR, ktoré predstavovali príjem z likvidačného zostatku Recyklačného
fondu v likvidácii na základe rozhodnutia ministra životného prostredia SR zo dňa 15. júna
2018 vo výške 672 354 EUR a vrátenia časti nespotrebovaných prostriedkov zo schválenej
dotácie na podporu elektromobility v sume 1 479 000 EUR v zmysle č. IV. ods. 4 Zmluvy
o poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu č. 1379/16/10 od Zväzu automobilového
priemyslu SR. Zároveň boli vykonané vnútorné úpravy rozpočtu výdavkov, ktoré sa týkali
presunu prostriedkov medzi jednotlivými položkami určenými na správu Environmentálneho
fondu a použitie prostriedkov z vyššie uvedeného príjmu na financovanie riešení starostlivosti
o životné prostredie.
Plnenie príjmov a výdavkov Environmentálneho fondu za rok 2018 je hodnotené
porovnaním dosiahnutej skutočnosti s upraveným rozpočtom na rok 2018.
a) Príjmy Environmentálneho fondu
Príjmy Environmentálneho fondu boli na rok 2018 rozpočtované v celkovej výške
500 393 416 EUR, po vylúčení príjmových finančných operácií prestavovali sumu 154 040 244
EUR, po úprave 156 191 598 EUR.
Skutočnosť k 31.12.2018 predstavovala dosiahnuté príjmy 262 052 133 EUR, t.j.
plnenie ročného rozpočtu na 167,8 %.
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Príjmy Environmentálneho fondu podľa ekonomickej klasifikácie
Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby (položka 229), tvorila aj tento
rok vysoký podiel na príjmoch. Táto položka bola vo výške 24 647 694 EUR, t. j. splnenie
ročného rozpočtu na 79,1%.

Z toho predstavovali:
-

Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd (podpoložka 229 001)
3 691 211 EUR, t. j. 61,5% z ročného rozpočtu (6 000 000 EUR). V hodnotenom roku
2018 sa znížil príjem oproti roku 2017 o 239 900 EUR, čo bolo spôsobené najmä
poklesom množstva vypúšťaného znečistenia z viacerých monitorovaných zdrojov
znečistenia po zrealizovaní opatrení na zvýšenie účinnosti čistenia produkovaných
odpadových vôd v predchádzajúcich obdobiach.

-

Poplatky za odber podzemnej vody (podpoložka 229 002) vo výške 10 284 307 EUR,
t.j. 91% z ročného rozpočtu (11 300 000 EUR).

-

Poplatky za znečisťovanie ovzdušia (podpoložka 229 005) vo výške 10 672 175 EUR,
t.j. naplnenie na 77 % z ročného rozpočtu (13 860 000 EUR).

Za hodnotené obdobie boli ďalej dosiahnuté nasledovné druhy príjmov:
-

Skutočné príjmy z úhrad za uskladňovanie plynov alebo kvapalín (podpoložka
134 004) dosiahli v roku 2018 nižšiu hodnotu oproti skutočne dosiahnutej výške
príjmov za rok 2017, a to 979 062 EUR, čo predstavuje naplnenie na 126,3% z ročného
rozpočtu na rok 2018 (775 000 EUR). Organizácie, ktoré vykonávajú uskladňovanie
plynov a kvapalín nevedia prognózovať tieto príjmy na dlhšie obdobie. Z tohto dôvodu
uzatvárajú so záujemcami len krátkodobé kontrakty. Uskladňovanie je ovplyvnené
následným odberom a rovnako aj počasím.

-

Príjmy z úhrad za vydobyté nerasty (podpoložka 212 001) vo výške 2 074 062 EUR boli
naplnené na 126,3 % voči schválenému rozpočtu.

-

Ostatné

poplatky

(podpoložka

221 004),

napr.

správne

poplatky,

dosiahli

výšku 111 870 EUR, čo predstavuje 28 % príjmu oproti rozpočtu danej položky.
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-

Pokuty, penále a iné sankcie (položka 222) v celkovej výške 1 367 698 EUR,
predstavujú plnenie rozpočtu o 51 % viac, ako bolo rozpočtované. Pokuty za porušenie
finančnej disciplíny, ktoré ukladá Environmentálny fond podľa zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov (podpoložka
222 001) boli v roku 2018 vo výške 40 010 EUR. Pokuty za porušenie predpisov
(podpoložka 222 003) boli vo výške 1 327 688 EUR. Nakoľko ide o jednorazové
finančné sankcie za porušenie legislatívnych predpisov v oblasti životného prostredia
uložené Slovenskou inšpekciou životného prostredia a okresnými úradmi – odbormi
starostlivosti o životné prostredie, je ťažko predvídateľné v akej výške budú pokuty za
porušenie predpisov v priebehu roka uložené.

-

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – úhrady za
prieskumné územie (položka 223) boli vo výške 864 193 EUR, čo je oproti roku 2017
vyšší príjem o 60 082 EUR a naplnenie rozpočtu na úroveň 78,6%.

-

Príjem z predaja kapitálových aktív – emisných kvót (položka 231) bol na rok 2018
podľa rozpočtu plánovaný vo výške 116 659 244 EUR. V uvedenom roku bol príjem za
predané kapitálové aktíva v celkovej výške 229 692 892 EUR, čo predstavuje nárast
oproti roku 2017 o 142 715 487 EUR a naplnenie rozpočtu 2018 na 197%. Výrazný
nárast skutočných príjmov z predaja emisných kvót je výsledkom prudkého zvýšenia
cien na burze z dôvodu reformy Európskeho systému obchodovania s emisiami,
s dôsledkom vytvorenia trhovej stabilizačnej rezervy s uložením prebytočných kvót
a ich následným predajom v roku 2018. Výnos z predaja emisných kvót v dražbách
prijal Environmentálny fond na osobitný úročený účet vedený v Štátnej pokladnici.

-

Úroky z poskytnutých úverov a pôžičiek (položka 241) boli vo výške 100 906 EUR, čo
je 50,5% z plánovaného rozpočtu (200 000 EUR). Úroky z účtov finančného
hospodárenia (položka 243) boli vo výške 51 419 EUR, t. j. plnenie na 19%, čo je nižší
príjem, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, oproti upravenému rozpočtu na rok
2018 v dôsledku stále pretrvávajúcich nízkych referenčných sadzieb Európskej
centrálnej banky, kde sú nízke úrokové sadzby na medzibankovom trhu.

-

Položka iné nedaňové príjmy (položka 290) bola v celkovej výške 10 984 EUR, čo bolo
naplnenie rozpočtu na 10%.
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-

V súvislosti s prevodom práv a záväzkov z Recyklačného fondu v likvidácii na
Environmentálny fond bol skutočný príjem na položke 315 (granty a transfery od
subjektu nezaradeného vo verejnej správe) vo výške 2 151 354 EUR a predstavoval
prevod disponibilných prostriedkov z Recyklačného fondu v likvidácii vo výške
672 354 EUR a zároveň vrátenie časti nespotrebovaných prostriedkov zo schválenej
dotácie na podporu elektromobility v sume 1 479 000 eur v zmysle č. IV. ods. 4 Zmluvy
o poskytnutí prostriedkov Recyklačného fondu č. 1379/16/10 od Zväzu automobilového
priemyslu SR.

Prostriedky prijaté zo štátneho rozpočtu a rozpočtu Európskej únie
V roku 2018 neboli Environmentálnemu fondu poskytnuté prostriedky zo štátneho
rozpočtu a taktiež ani prostriedky z rozpočtu Európskej únie.
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Príjmy Environmentálneho fondu v roku 2018
podľa ekonomickej klasifikácie
10 984,00

10 284 307,00

2 151 354,00

3 691 211,00

152 325,00

10 672 175,00
979 062,00
2 074 062,00
111 870,00
1 367 698,00
864 193,00

229 692 892,00

poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd (
229 001 )
poplatky za odber podzemnej vody ( 229 002 )
poplatky za znečisťovanie ovzdušia ( 229 005 )
príjmy z úhrad za uskladňovanie plynov alebo kvapalín ( 134
004 )
príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku ( 210 )
administratívne poplatky ( 221 )
pokuty, penále a iné sankcie ( 222 )
poplatky a platby z nepriemyselného predaja tovarov a služieb
( 223 )
príjem z predaja kapitálových aktív ( 230 )
úroky z poskytnutých úverov a z účtov finančného
hospodárenia ( 240 )
iné nedaňové príjmy ( 290 )

b) Výdavky Environmentálneho fondu
Výdavky Environmentálneho fondu (bez výdavkových finančných operácií) boli
rozpočtované vo výške 24 028 000 EUR, upravené v priebehu roka na 63 178 000 EUR.
Skutočnosť k 31.12.2018 predstavovala čerpanie celkových výdavkov vo výške 62 299 339
EUR, t.j. čerpanie na 98,6% voči upravenému rozpočtu.
Výdavky Environmentálneho fondu podľa ekonomickej klasifikácie
Bežné výdavky boli čerpané vo výške 17 977 588 EUR, z nich na bežné transfery (položka 640)
bolo použitých 14 172 065 EUR. Bez podpoložky 642 012 odstupné (14 404 EUR)
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a podpoložky 642 015 transfery na nemocenské dávky (8 010 EUR) bolo čerpanie na bežné
transfery 14 149 651 EUR. Bežné transfery vo forme dotácií na rok 2018 smerovali
príspevkovým organizáciám, rozpočtovej organizácii, obciam, ostatným subjektom verejnej
správy, občianskym združeniam, nadáciám, neinvestičnému fondu a ostatným právnickým
osobám. Bližšia špecifikácia poskytnutých dotáciách jednotlivým subjektom je uvedená vo
Finančnom výkaze o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy FIN 1-12.
Kapitálové výdavky boli čerpané v celkovej výške 44 321 752 EUR, v rámci tohto ako
kapitálové transfery vo forme dotácií (položka 720) 44 319 145 EUR, čo predstavuje čerpanie
rozpočtu na 99,9%.
Celkové výdavky na správu Environmentálneho fondu boli rozpočtované vo výške 1 591 800
EUR, z toho bežné výdavky 1 577 800 EUR a kapitálové výdavky 14 000 EUR. V priebehu
roka 2018 sa vykonali vnútorné úpravy rozpočtu, presuny prostriedkov medzi jednotlivými
položkami výdavkov Environmentálneho fondu. Výdavky na správu boli upravené na 2 102
800 EUR. Skutočné čerpanie celkových výdavkov na správu Environmentálneho fondu bolo za
obdobie január až december 2018 vo výške 2 122 351 EUR, t. j. čerpanie rozpočtu na 100,9%.
V zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prostriedky na správu Environmentálneho
fondu okrem nákladov na vedenie účtov a bankové služby nesmú prekročiť 2% z ročného
príjmu Environmentálneho fondu. Skutočné čerpanie výdavkov na správu Environmentálneho
fondu predstavuje 0,42% z celkových príjmov za rok 2018 vo výške 502 544 770 EUR (tieto
celkové príjmy sú vrátane zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov, ktoré sú vo výške
343 933 172 EUR, ako aj splátok úverov a pôžičiek vo výške 2 420 000 EUR). Z prírastku
príjmov dosiahnutého za rok 2018 vo výške 156 191 598 EUR (bez príjmových finančných
operácií) predstavujú výdavky na správu fondu 1,36%.
Bežné výdavky na správu Environmentálneho fondu boli čerpané vo výške 2 119 745 EUR, to
predstavuje čerpanie na 100,8% ročného rozpočtu po vykonaných úpravách rozpočtu. Bežné
výdavky boli čerpané na mzdy zamestnancov vo výške 1 046 934 EUR (t.j. 99,8% ročného
rozpočtu), na poistné a príspevky do poisťovní vo výške 397 916 EUR (t.j. 103,1% ročného
rozpočtu), na bežné transfery - na odstupné, na odchodné a na nemocenské dávky v celkovej

22

výške 22 414 EUR (t. j. 93,4% ročného rozpočtu) a na výdavky súvisiace s činnosťou fondu
v oblasti tovarov a služieb vo výške 652 479 EUR (t. j. 103,6 % ročného rozpočtu).
Kapitálové výdavky na správu Environmentálneho fondu v roku 2018 boli čerpané vo výške
2 607 EUR, čo predstavuje 26,1% z upraveného rozpočtu na rok 2018 (14 000 EUR).
Významnú položku vo výdavkoch Environmentálneho fondu tvorila podpoložka vrátenie
príjmov z minulých rokov (podpoložka 637 018 vo výške 1 708 191 EUR, ktorá zahŕňa
vrátenie preplatkov zo zaplatených poplatkov za odbery podzemných vôd a za vypúšťanie
odpadových vôd do povrchových vôd vydaných na základe rozhodnutí Slovenského
vodohospodárskeho podniku, š.p., ktoré povinné subjekty platia v priebehu bežného roka
zálohovo a v termíne do 31. marca nasledujúceho roka predkladá Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p. Environmentálnemu fondu ich vyúčtovanie.
Skutočné čerpanie bežných a kapitálových výdavkov na správu Environmentálneho fondu
podľa položiek ekonomickej klasifikácie v roku 2018
Kategória

Skutočnosť v EUR

610

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

620

Poistné a príspevok do poisťovní

397 916

630

Tovary a služby

652 479

640

Bežné transfery (odchodné, odstupné a nemocenské

710

dávky)

1 046 934

22 414
2 607

Obstarávanie kapitálových aktív
SPOLU:

2 122 351
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Výdavky na správu Environmentálneho
fondu v roku 2018
22 414

2 607
1 046 934

652 479

Mzdy, platy a ostatné
vyrovnania ( 610 )
Poistné a príspevok do
poisťovní ( 620 )
Tovary a služby ( 630 )

Bežné transfery - odchodné,
odstupné a nemocenské
dávky ( 640 )

397 916

Výdavky Environmentálneho fondu podľa funkčnej klasifikácie
Výdavky Environmentálneho fondu podľa funkčnej klasifikácie (bez úverov) boli v roku 2018
čerpané nasledovne:
Skutočnosť v EUR
Zdroj: 45

62 299 340

Zdroj: 111

0

Oddiel 04. – Ekonomická oblasť

3 404 665

Oddiel 05. – Ochrana životného prostredia

51 985 623

z toho:
05.1. – Nakladanie s odpadmi

2 506 506

05.2. – Nakladanie s odpadovými vodami

16 320 086

05.3. – Znižovanie znečistenia

26 273 900

05.4. – Ochrana prírody a krajiny

1 112 149

05.5. – Výskum a vývoj

318 686

05.6. – Iné akcie

5 454 306

Oddiel 06. – Bývanie a občianska vybavenosť
SPOLU:

6 909 042
62 299 340
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Z hľadiska funkčnej klasifikácie smeroval najvyšší objem výdavkov do oddielu 05. – Ochrana
životného prostredia a z toho konkrétne do skupiny 05.2. – Nakladanie s odpadovými vodami
a 05.3. Znižovanie znečistenia.
Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry
Programová štruktúra zohľadňuje rozhodujúcu činnosť, ktorú vykonáva Environmentálny fond
v oblasti uskutočňovania štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie. Táto činnosť je
premietnutá v jednom programe 08U. Plnenie programovej štruktúry v jednotlivých
podprogramoch bolo v roku 2018 nasledovné:
Program: Podpora projektov Environmentálneho fondu (bez úverov)
Skutočnosť v EUR

Podprogram
Zdroj: 45

62 299 340

Zdroj: 111

0

01 Ochrana a využívanie vôd

26 634 028

02 Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme

26 130 281

03 Rozvoj odpadového hospodárstva

2 506 506

05 Ochrana prírody a krajiny

1 112 150

06 Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
07 Správa fondu vrátane vrátenia príjmov z minulých rokov

856 528
3 973 928

08 Prieskum, výskum a vývoj

318 686

09 Program obnovy dediny

767 233

SPOLU:

62 299 340
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Výdavky Environmentálneho fondu v roku 2018
podľa programovej štruktúry
114 588

4 844 607

Ochrana a využívanie vôd
783 245

804 631
773 820

Ochrana ovzdušia a ozónovej
vrstvy Zeme

11 847 742

Rozvoj odpadového hospodárstva

8 600 696
Ochrana prírody a krajiny
20 676 654

Environmentálna výchova,
vzdelávanie a propagácia
Správa fondu vrátane vrátenia
príjmov z minulých rokov
Prieskum, výskum a vývoj
Program obnovy dediny

c) Finančné operácie
Príjmové finančné operácie
V oblasti príjmov z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami dosiahol
Environmentálny fond v roku 2018 nasledovné druhy príjmov:
-

Príjem zo splátok tuzemských úverov a pôžičiek a návratných finančných výpomocí
(len istín položka 410) od obcí, od neziskových právnických osôb a od nefinančných
a ostatných úverovaných subjektov spolu vo výške 1 694 075 EUR, t.j. naplnenie
rozpočtu na 70%.

-

Z ostatných finančných operácií (položka 450) – zostatok finančných prostriedkov
z predchádzajúcich rokov (položka 453) bol príjem vo výške 347 231 999 EUR.

Výdavkové finančné operácie
Environmentálny fond v priebehu roka 2018 neposkytol návratnú finančnú výpomoc – úvery
a pôžičky (položka 810). Daná položka bola rozpočtovaná vo výške 3 000 000 EUR.
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Úvery poskytnuté Environmentálnym fondom podľa funkčnej klasifikácie boli v roku 2018
v porovnaní s rozpočtom čerpané nasledovne:
Upravený rozpočet

Skutočnosť

v EUR

v EUR

Zdroj: 45
Oddiel 04. – Ekonomická oblasť

0

0

3 000 000

0

2 000 000

0

200 000

0

800 000

0

05.3. – Znižovanie znečisťovania

0

0

05.4. – Ochrana prírody a krajiny

0

0

05.5. – Výskum a vývoj

0

0

0

0

3 000 000

0

Oddiel 05. – Ochrana životného prostredia
Z toho:
05.1. – Nakladanie s odpadmi
05.2. – Nakladanie s odpadovými
vodami

05.6. – Iné akcie
Oddiel 06. – Bývanie a občianska vybavenosť
SPOLU:

Úvery poskytnuté Environmentálnym fondom podľa programovej štruktúry boli v roku 2018
nasledovné:
Skutočnosť v EUR

Podprogram

Zdroj: 45
01 – Ochrana a využívanie vôd

0

02 – Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme

0

03 – Rozvoj odpadového hospodárstva

0

05 – Ochrana prírody a krajiny

0

06 – Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia

0

07 – Správa fondu vrátané vrátenia príjmov z minulých rokov

0

08 – Prieskum, výskum a vývoj

0

09 – Program obnovy dediny

0

SPOLU:

0
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d) Zhodnotenie majetkovej pozície Environmentálneho fondu
Vývoj a stav záväzkov a pohľadávok k 1.1.2018:
Pohľadávky:

v EUR

z toho:
-

067 Dlhodobé pôžičky

13 412 815

-

378 Pohľadávky z rozpočtovaných príjmov

22 822 029

-

096 Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku

-

391 Opravné položky k pohľadávkam

21 919 790

Pohľadávky po lehote splatnosti k 01.01.2018

21 224 031

Záväzky:

6 189 397

1 053 993

Záväzky po lehote splatnosti k 01.01.2018
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Stav pohľadávok a záväzkov k 31.12.2018:
Pohľadávky:

v EUR

z toho:
-

067 Dlhodobé pôžičky

11 718 739

-

378 Pohľadávky z rozpočtovaných príjmov

23 467 889

-

096 Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku

-

391 Opravné položky k pohľadávkam

22 224 601

Pohľadávky po lehote splatnosti k 31.12.2018

22 224 601

Záväzky:

5 564 849

211 598

Záväzky po lehote splatnosti k 31.12.2018

391

Environmentálny fond vytvoril opravné položky na klasifikované pohľadávky – stratové,
pochybné a sporné na sumu 22 224 601 EUR. Pohľadávky po lehote splatnosti k 31.12.2018
narástli v porovnaní s vykázaným stavom k 01.01.2018 o 1 000 570 EUR. Záväzky boli
vyčíslené vo výške 211 598 EUR.
Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch
Na bankových účtoch Environmentálneho fondu v Štátnej pokladnici bol k 01.01.2018
nasledovný stav:
Účet:

IBAN

Bežný účet neúročený

SK13 8180 0000 0070 0019 8071

v EUR
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2 342 460

Bežný účet úročený

SK09 8180 0000 0070 0021 4051

70 480 525

VÚB

SK85 0200 0000 0019 4208 9058

2 956

Účet SF

SK56 8180 0000 0070 0021 4078

1 413

SK64 8180 0000 0070 0044 0526

223 373 284

SK71 8180 0000 0070 0044 0788

159 174

SK93 8180 0000 0070 0049 0056

1 235 824

SK29 8180 0000 0070 0053 6798

39 723 405

SK36 8180 0000 0070 0054 0455

9 914 097

SK30 8180 0000 0070 0058 0430

0

Bežný účet –
Výnosy z predaja emisných kvót
Bežný účet –
Vrátené neoprávnene použité
prostriedky
Bežný účet –
Vyradenie neexist. starého vozidla
z evidencie
Bežný účet –
Príjem voda podzemná a znečistená
EF
Bežný účet –
Recyklačný fond odpadové
hospodárstvo
Bankový účet –
Terminovaný vklad

Finančné prostriedky v hotovosti k 01.01.2018 v pokladnici Environmentálneho fondu boli vo
výške 274 EUR.
K 31.12.2018 bol stav finančných prostriedkov na bankových účtoch Environmentálneho fondu
v Štátnej pokladnici nasledovný:
Účet:

IBAN

Bežný účet neúročený

SK13 8180 0000 0070 0019 8071

3 189 545

Bežný účet úročený

SK09 8180 0000 0070 0021 4051

51 126 600

VÚB

SK85 0200 0000 0019 4208 9058

546

Účet SF

SK56 8180 0000 0070 0021 4078

2 008

SK64 8180 0000 0070 0044 0526

429 415 653

v EUR

Bežný účet –
Výnosy z predaja emisných kvót
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Bežný účet –
Vrátené neoprávnene použité
prostriedky

SK71 8180 0000 0070 0044 0788

209 999

SK93 8180 0000 0070 0049 0056

1 343 937

SK29 8180 0000 0070 0053 6798

51 322 890

SK36 8180 0000 0070 0054 0455

12 069 265

SK30 8180 0000 0070 0058 0430

0

Bežný účet –
Vyradenie neexist. starého vozidla
z evidencie
Bežný účet –
Príjem voda podzemná a znečistená
EF
Bežný účet –
Recyklačný

fond

hospodárstvo

odpadové

Bankový účet –
Terminovaný vklad

Finančné prostriedky v hotovosti k 31.12.2018 v pokladnici Environmentálneho fondu boli vo
výške 433,57 EUR.

6. Personalistika
Zamestnanci fondu vykonávajú prácu vo verejnom záujme v súlade so zákonom č.
552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a ich
pracovnoprávne vzťahy sa riadia zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonníkom práce v znení
neskorších predpisov, pracovným poriadkom, kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre
zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a podnikovou kolektívnou
zmluvou. Zamestnanci fondu sú odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Organizačná štruktúra Environmentálneho fondu nadväzuje na organizačné zmeny
vykonané v predchádzajúcich rokoch z dôvodu efektívnejšieho plnenia činností, ktoré je
Environmentálny fond povinný v zmysle zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zabezpečovať. V roku
2018 bola najpodstatnejšou organizačná zmena od 15. augusta 2018, v zmysle ktorej bol
zrušený odbor environmentálnej podpory a boli zriadené dva nové odbory, a to odbor
programovania a posudzovania projektov a odbor implementácie projektov a finančného
riadenia, ktorý má dve oddelenia.
Organizačne sa Environmentálny fond člení na útvary:
a) kancelária riaditeľa,
b) odbor kontroly,
c) odbor ekonomiky,
d) odbor činností Recyklačného fondu,
e) odbor práva a zdrojov fondu,
f) odbor programovania a posudzovania projektov,
g) odbor implementácie projektov a finančného riadenia
- oddelenie podpory I.,
- oddelenie podpory II.
Evidenčný stav a kvalifikačná štruktúra
Za

rok

2018

predstavoval

priemerný

evidenčný

počet

zamestnancov

Environmentálneho fondu prepočítaný 52,2 zamestnancov. Evidenčný počet zamestnancov vo
fyzických osobách k 31.12.2018 bol 53, z toho 39 žien a 14 mužov. Mimo evidenčného stavu
bolo 8 zamestnankýň (2 na materskej dovolenke a 6 na rodičovskej dovolenke). V kmeňovom
stave Environmentálneho fondu bolo k uvedenému dátumu 61 zamestnancov, a to vo výkone
práce vo verejnom záujme.
Kvalifikačná štruktúra zamestnancov Environmentálneho fondu k 31.12.2018:
-

VŠ III. stupňa

3 zamestnanci (z toho 2 ženy, 1 muž)

-

VŠ II. stupňa

-

VŠ I. stupňa

1 zamestnanec (z toho 1 žena, 0 mužov)

1,89 %

-

ÚSV

6 zamestnancov (z toho 6 žien, 0 mužov)

11,32 %

43 zamestnancov (z toho 30 žien, 13 mužov)

5,66 %
81,13 %

Veková štruktúra zamestnancov Environmentálneho fondu k 31.12 2018:
-

21 – 30 rokov

10 zamestnancov (z toho 8 žien, 2 muži)
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18,87 %

-

31 – 40 rokov

15 zamestnancov (z toho 11 žien, 4 muži)

28,30 %

-

41 – 50 rokov

14 zamestnancov (z toho 9 žien, 5 mužov)

26,42 %

-

51 – 60 rokov

9 zamestnancov (z toho 8 žien, 1 muž)

16,98 %

-

61 a viac rokov

5 zamestnancov (z toho 3 ženy, 2 muži)

9,43 %

Týždenný fond pracovného času bol v roku 2018 stanovený na 37 a 1/2 hodiny
a vychádzal z Kolektívnej zmluvy na rok 2018 uzatvorenej medzi vedením Environmentálneho
fondu a odborovou organizáciou. Zamestnanci Environmentálneho fondu využívali zavedenú
flexibilnú pracovnú dobu, a to pružný pracovný čas vo forme štvortýždňového pracovného
obdobia.
Rozvoj ľudských zdrojov
Environmentálny fond umožňoval svojim zamestnancom za účelom rozširovania
a prehlbovania ich odborných znalostí zúčastňovať sa na školeniach, kurzoch a odborných
seminároch organizovaných odbornými vzdelávacími agentúrami. V priebehu roku 2018 sa 144
zamestnancov zúčastnilo 23 vzdelávacích aktivít. Okrem nich noví zamestnanci absolvovali
vstupné školenie z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany a určení
zamestnanci školenie zamerané na zdokonaľovanie osobitnej spôsobilosti vodičov referentsky
zverených motorových vozidiel.
Na zabezpečenie vzdelávania formou školení a seminárov vynaložil Environmentálny
fond v roku 2018 čiastku 2 490,80 EUR. Uvedená čiastka predstavovala priame náklady
súvisiace s účasťou na spomínaných odborných školeniach (účastnícky poplatok, pracovné
materiály).
Na nákup odbornej literatúry a časopisov, ktoré boli využívané na zvyšovanie
kvalifikácie a osobnostnej profilácie, vynaložil Environmentálny fond v roku 2018 čiastku
1 817,57 EUR.
Environmentálny fond vysielal zamestnancov odboru kontroly na pracovné cesty
tuzemského charakteru za účelom vykonávania kontrol dodržiavania podmienok zmluvy
o poskytnutí finančnej podpory u príjemcov podpory a zamestnancov odboru činností
Recyklačného fondu za účelom kontrolovania plnenia podmienok vyplývajúcich zo
schválených projektov a uzavretých zmlúv o poskytnutí prostriedkov.
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Zamestnávateľ v roku 2018 vytváral priaznivé pracovné podmienky na zvyšovanie
kultúry pracovného prostredia a práce. Pre svojich zamestnancov bolo zabezpečené stravovanie
formou stravných poukážok Chĕque Déjeuner.
Počas roku 2018 sa uskutočňovali pravidelné pracovné porady na jednotlivých útvaroch
Environmentálneho fondu za účelom ukladania a kontroly plnenia úloh, určovania spôsobu ich
zabezpečovania, riešenia odborných problémov, ako aj prenosu informácií.

7. Prehľad plnenia jednotlivých činností organizácie
1. Podpora formou dotácie
V roku 2018 prijal fond 930 žiadostí o podporu formou dotácie (ďalej len „žiadosť o dotáciu“)
v celkovej výške 128 869 993,96 EUR v rámci každoročne zverejňovanej „Špecifikácie
činností podpory formou dotácie pre rok 2018“ (okrem oblasti POD). Z toho:
- 134 ks žiadostí o poskytnutie dotácie v celkovej výške 17 656 955 EUR nebolo
zaradených do zoznamu žiadostí o podporu formou dotácie,
- 796 žiadostí o poskytnutie dotácie bolo zaradených do zoznamu žiadostí o podporu
formou dotácie v celkovej výške 111 213 038,96 EUR.
Prehľad žiadostí o dotáciu zaradených do zoznamu žiadostí o podporu formou dotácie
na rok 2018 (okrem oblasti POD)

OBLASŤ
Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme

Počet

Požadovaná

žiadostí

dotácia v EUR

%

66

7 719 235,00

5,99

Ochrana a využívanie vôd

553

88 831 887,00

68,93

Rozvoj odpadového hospodárstva

120

8 437 045,00

6,55

14

2 373 642,00

1,84

39

3 274 415,00

2,54

Ochrana prírody a krajiny
Environmentálna výchova, vzdelávanie a
propagácia
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Prieskum, výskum a vývoj zameraný na
zisťovanie a zlepšenie stavu životného

3

576 580,00

0,45

1

234,96

100,00

796

111 213 038,96

100,00

prostredia
Podpora odstraňovania následkov
mimoriadneho zhoršenia kvality vôd alebo
mimoriadneho ohrozenia kvality vôd
ohrozujúcich alebo poškodzujúcich životné
prostredie
SPOLU

PREHĽAD ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU ZARADENÝCH DO ZOZNAMU
ŽIADOSTÍ O PODPORU FORMOU DOTÁCIE NA ROK 2018
(okrem oblasti POD)
Milióny EUR

88,83
90
80
70
60
50
40
30
20

7,72

8,44
2,37

10

3,27

0,58

0
A: Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
B: Ochrana a využívanie vôd
C: Rozvoj odpadového hospodárstva
D: Ochrana prírody a krajiny
E: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
F: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného
prostredia

34

V rámci oblasti Program obnovy dediny na rok 2018 bolo predložených 265 žiadostí v celkovej
výške 1 533 667,19 EUR. Z toho:
- 16 žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie nebolo zaradených do zoznamu
žiadostí o podporu,
- 249 žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie bolo zaradených do zoznamu žiadostí
o podporu.
Environmentálny fond rozšíril „Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok
2018“ o nasledovné oblasti:
L. OBLASŤ:

ZVYŠOVANIE

ENERGETICKEJ

ÚČINNOSTI

EXISTUJÚCICH

VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPĽOVANIA
Činnosti L4AP: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich budov vrátane zatepľovania
Činnosti L4: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich budov vrátane zatepľovania
Na Environmentálny fond bolo doručených 507 žiadostí. Z toho:
-

59 ks žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie nebolo zaradených do zoznamu
žiadostí o podporu

-

448 ks žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie bolo zaradených do zoznamu
žiadostí o podporu v celkovej výške 61 568 132 EUR.

J. OBLASŤ: ELEKTROMOBILITA
Činnosť J1: Podpora elektromobility
Na Environmentálny fond bolo doručených 494 žiadostí. Z toho:
- 10 ks žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie nebolo zaradených do zoznamu
žiadostí o podporu,
- 484 ks žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie bolo zaradených do zoznamu
žiadostí o podporu v celkovej výške 14 338 883 EUR.
M. OBLASŤ: BOJ PROTI POVODNIAM
Činnosť M1: Technické zabezpečenie
Na Environmentálny fond bola doručená 1 žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie
vo výške 2 000 000 EUR. Uvedená žiadosť nebola zaradená do zoznamu žiadostí o podporu.

35

2. Úhrada nákladov súvisiacich s ochranou životného prostredia za služby vo verejnom
záujme na základe rozhodnutie ministra podľa § 4 ods. 1 písm. h) zákona o fonde
Na Environmentálny fond bola prijatá 1 žiadosť vo výške 79 304,65 EUR, ktorá bola zaradená
do zoznamu žiadostí na rok 2018.
3. Kompenzácia financovaná z výnosov získaných z dražieb kvót podľa § 4 ods. 1 písm.
aa) zákona o fonde
Environmentálny fond v roku 2018 vyhlásil výzvu K-1/2018 na predloženie žiadostí
na poskytnutie dotácie prevádzkam, pri ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka
v súvislosti s premietnutím nákladov kvót do cien elektrickej (žiadosti o kompenzáciu).
Na Environmentálny fond bolo predložených 8 žiadostí o kompenzáciu. Z toho:
- 1 žiadosť nebola zaradená do zoznamu žiadostí žiadateľov, ktorí spĺňali podmienky
na poskytnutie kompenzácie
- 7 žiadostí bolo zaradených do zoznamu žiadostí žiadateľov, ktorí spĺňali podmienky
na poskytnutie kompenzácie v celkovej výške 19 384 549,98 EUR.
4. Financovanie

riešení

na

zabezpečenie

starostlivosti

o

životné

prostredie

v bezprostrednej súvislosti so stavom podľa § 4 ods. 1 písm. ad) body 1 až 4 zákona
o fonde
Environmentálny fond prijal 2 žiadosti vo výške 343 440 EUR. Z toho:
- 1 žiadosť vo výške 171 720 EUR nebola zaradená do zoznamu žiadostí o poskytnutie
finančných prostriedkov na účely § 4 ods. 1 písm. ad) body 1 až 4 zákona o fonde,
- 1 žiadosť vo výške 171 720 EUR bola zaradená do zoznamu žiadostí o poskytnutie
finančných prostriedkov na účely § 4 ods. 1 písm. ad) body 1 až 4 zákona o fonde a bola
radou fondu odporučená.
5. Financovanie

riešení

na

zabezpečenie

starostlivosti

o

životné

prostredie

v bezprostrednej súvislosti so stavom podľa § 4 ods. 1 písm. ad) bod 5 zákona o fonde
Environmentálny fond prijal 4 žiadosti vo výške 413 997 EUR, ktoré boli zaradené do zoznamu
žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na účely § 4 ods. 1 písm. ad) bod 5 zákona
o fonde. Z toho:
- 2 žiadosti vo výške 298 568 EUR neboli radou fondu odporučené na poskytnutie
finančných prostriedkov na mimoriadne závažnú environmentálnu situáciu,
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- 2 žiadosti vo výške 115 429 EUR boli radou fondu odporučené na poskytnutie finančných
prostriedkov na mimoriadne závažnú environmentálnu situáciu.

V ROKU

2018

BOLA

POSKYTNUTÁ

PODPORA

FORMOU

DOTÁCIE

JEDNOTLIVÝM ŽIADATEĽOM V NASLEDOVNÝCH OBLASTIACH:

OBLASŤ

POČET POSKYTNUTÁ PODPORA

Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme

20

1 695 016,00 EUR

5,150

Ochrana a využívanie vôd

213

26 392 514,00 EUR

80,196

Rozvoj odpadového hospodárstva

37

2 570 370,00 EUR

7,810

Ochrana prírody a krajiny

7

958 000,00 EUR

2,911

13

973 839,00 EUR

2,959

2

320 000,00 EIR

0,972

Environmentálna výchova, vzdelávanie a
propagácia

%

Prieskum, výskum a vývoj zameraný na
zisťovanie a zlepšenie stavu životného
prostredia
Havárie

1

SPOLU

293

234,96 EUR
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32 909 973,96 EUR

0,001

100,00

V ROKU 2018 BOLA POSKYTNUTÁ PODPORA FORMOU
DOTÁCIE JEDNOTLIVÝM ŽIADATEĽOM V NASLEDOVNÝCH
OBLASTIACH
€26 392 514

€14 000 000

€12 000 000

€10 000 000

€8 000 000

€6 000 000

€4 000 000

€2 570 370
€1 695 016
€958 000 €973 839

€2 000 000

€320 000

€235

€1

A: Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
B: Ochrana a využívanie vôd
C: Rozvoj odpadového hospodárstva
D: Ochrana prírody a krajiny
E: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
F: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia
H: Havárie

Na Program obnovy dediny bola celkovo poskytnutá podpora formou dotácie v počte 167 ks
v sume 799 864,17 EUR.
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V rámci oblasti L: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH
VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPĽOVANIA, činnosti L4/L4AP: Zvyšovanie
energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania bola poskytnutá
podpora formou dotácie v počte 136 ks a sume 14 013 861,00 EUR.
V rámci oblasti J. OBLASŤ: ELEKTROMOBILITA, Činnosť J1: Podpora elektromobility
bola poskytnutá podpora formou dotácie v počte 35 ks a sume 997 380,00 EUR.
Na úhradu nákladov súvisiacich s ochranou životného prostredia za služby vo verejnom
záujme na základe rozhodnutie ministra podľa § 4 ods. 1 písm. h) zákona o fonde bola
poskytnutá podpora formou dotácie vo výške 79 304,65 EUR.
Na kompenzácie financované z výnosov získaných z dražieb kvót podľa § 4 ods. 1 písm.
aa) zákona o fonde bola poskytnutá podpora v počte 7 ks vo výške 10 000 000,00 EUR.
Na

financovanie

riešení

na

zabezpečenie

starostlivosti

o

životné

prostredie

v bezprostrednej súvislosti so stavom podľa § 4 ods. 1 písm. ad) bod 5 zákona o fonde bola
poskytnutá podpora formou mimoriadnej dotácie v počte 2 ks a sume 115 429,00 EUR.
6. Podpora formou úveru
V roku 2018 Environmentálny fond prijal 5 žiadostí o podporu formou úveru (ďalej len
„žiadosť o úver“) v celkovej výške 2 254 450,85 EUR . Z toho:
- 4 žiadosti o úveru vo výške 1 375 936,64 EUR sú v procese spracovania žiadosti
o poskytnutie podpory formou úveru,
- 1 žiadosť o úver v celkovej výške 878 514,21 EUR bola zaradená do zoznamu žiadostí
o podporu formou úveru.
Prehľad žiadostí o úver na rok 2018
OBLASŤ

Počet

Požadovaný úver

žiadostí

v EUR

%

Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme

1

878 514,21

38,97

Ochrana a využívanie vôd

2

873 333,33

38,74

Ochrana prírody a krajiny

1

300 000,00

13,31
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Zvyšovanie energetickej účinnosti
existujúcich verejných budov vrátane

1

202 603,31

5

2 254 450,85

8,99

zatepľovania
SPOLU

100,00

V roku 2018 bola poskytnutá finančná podpora formou úveru v počte 2 ks vo výške 1 178
514,21 EUR.

Zdroje fondu
Zdroje fondu sú primárne zabezpečené úhradami poplatkov za znečisťovanie ovzdušia
z veľkých a stredných zdrojov znečisťovania, pokút uložených orgánmi štátnej správy
starostlivosti o životné prostredie a poplatkov za užívanie vôd vrátane poplatkov za odbery
podzemných vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy od povinných osôb. Zdroje fondu
plynú taktiež z iných oblastí uvedených v § 3 zákona o fonde.
Orgány štátnej správy starostlivosti o životné prostredie počas celého roku
2018 zaslali fondu 3 033 ks rozhodnutí o určení poplatkov za znečisťovanie ovzdušia
v celkovej výške 10 674 272 EUR a 1 317 ks rozhodnutí o uložení pokuty v celkovej výške
1 577 292,13 EUR. Tieto rozhodnutia boli zamestnancami fondu jednotlivo evidované do
informačného systému fondu za účelom párovania úhrad od povinných osôb, správy
príslušných pohľadávok a prípadného vymáhania.
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik (ďalej len „SVP, š. p.“) zaslal počas
celého roku 2018 fondu 460 ks rozhodnutí o určení výšky poplatkov pre rok 2018 za odbery
podzemných vôd v celkovej výške 10 210 986,53 EUR a 517 ks výkazov o výške nedoplatkov
alebo výške preplatkov za rok 2017 podľa skutočných odberov podzemných vôd, z toho 303 ks
rozhodnutí predstavovalo výkaz o výške nedoplatku v celkovej výške 450 788,61 EUR
vrátene penále a 214 ks rozhodnutí predstavovalo výkaz o výške preplatku v celkovej výške
270 463,37 EUR.
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Rozhodnutia o výške poplatkov na rok 2019 za vypúšťanie odpadových vôd do
povrchových vôd vydané SVP, š. p. boli fondu doručené v počte 112 ks, v celkovej výške
2 974 092 EUR.
Výkazy o výške nedoplatkov alebo o výške preplatkov za vypúšťanie odpadových vôd
do povrchových vôd vydané SVP, š. p. za rok 2017 boli v počte 153 ks, z toho 80 ks rozhodnutí
predstavovalo výkaz o výške nedoplatku v celkovej výške 535 221,41 EUR vrátane penále
a 73 ks rozhodnutí predstavovalo výkaz o výške preplatku v celkovej výške 1 435 933,54 EUR.
Výkazy o výške nedoplatkov na základe skutočných odberov podzemnej vody na
zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy boli v počte 6 ks v celkovej výške 3 937,03 EUR.
Odbor štátnej geologickej správy ministerstva zaslal počas celého roku 2018 fondu 17
ks nových rozhodnutí o určení prieskumného územia v celkovej výške 111 562,20 EUR.
Povinným osobám, ktoré si neuhradili svoje záväzky voči fondu v termíne, bola
písomne zaslaná posledná výzva pred podaním návrhu na vykonanie exekúcie, s určeným
náhradným termínom na úhradu pohľadávky fondu. Na základe písomnej žiadosti povinnej
osoby, ktorá nemohla svoj dlh riadne a včas plniť a boli splnené podmienky uvedené v § 7
zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pohľadávkach štátu“), mohla byť po súhlase
riaditeľa fondu uzatvorená s povinnou osobou v súlade s § 7 zákona o pohľadávkach štátu
dohoda o splátkach (ďalej len „dohoda“).
Celkovo fond v roku 2018 uzatvoril s povinnými osobami 35 dohôd, z toho 34 dohôd
bolo za oblasť pokút a 1 dohoda bola za oblasť vypúšťanie odpadových vôd. Z uvedeného počtu
bolo do 31. decembra 2018 splatených 17 dohôd. V prípade, ak povinná osoba neplnila
v zmysle účinnej dohody, fond konal podľa príslušných ustanovení interného predpisu o správe
pohľadávok štátu na fonde a postúpil pohľadávku na exekučné vymáhanie.
V roku 2018 bolo za oblasť poplatkov za znečisťovanie ovzdušia zaslaných 75 výziev
pred podaním návrhu na vykonanie exekúcie v celkovej výške 36 689,60 EUR. Za oblasť pokút
bolo zaslaných 257 výziev pred podaním návrhu na vykonanie exekúcie v celkovej výške
420 376,04 EUR. Na exekučné vymáhanie fond odstúpil 16 pohľadávok za oblasť poplatkov
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za znečisťovanie ovzdušia v celkovej výške 14 507,10 EUR a 77 pohľadávok za oblasť pokút
v celkovej výške 665 792,33 EUR. Za oblasť odberov podzemných vôd bolo v roku
2018 zaslaných 52 výziev pred podaním návrhu na vykonanie exekúcie v celkovej výške
37 116,90 EUR, z toho 4 pohľadávky fond odstúpil na exekučné vymáhanie v celkovej výške
4 337,48 EUR. Za oblasť vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd bolo v roku
2018 zaslaných 11 výziev pred podaním návrhu na vykonanie exekúcie v celkovej výške
7 412,54 EUR, na exekučné vymáhanie fond neodstúpil žiadnu pohľadávku.
Fond v roku 2018 prijal finančné prostriedky aj z výnosov získaných z dražieb kvót na
základe zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami vo výške 229 692 891
Eur a z vyradenia neexistujúcich starých vozidiel z evidencie podľa § 54 ods. 7 zákona č.
223/2001 Z. z. o odpadoch vo výške 108 028 Eur.
Prehľad o príjmoch fondu z poplatkov a pokút v oblasti životného prostredia v roku 2018:

Príjmy fondu za rok 2018 podľa jednotlivých oblastí

v Eur

Poplatky
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia

10 671 632

Poplatky za vydobyté nerasty

2 204 904

Poplatky za uskladňovanie plynov a kvapalín

979 061

Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd
Poplatky za odber podzemnej vody

2 233 696
10 058 608

Poplatky za prieskumné územia

733 350

Finančné náhrady za zásah do biotopu európskeho významu podľa zákona o ochrane
prírody a krajiny
Spolu za poplatky

0
26 881 251

Pokuty
Porušenie zákona o vodách

298 910

Porušenie zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

999

Porušenie zákona o ochrane ovzdušia

239 122

Porušenie zákona o ochrane prírody a krajiny

108 907

Porušenie zákona o rybárstve

0

Porušenie zákona o odpadoch

238 028

Porušenie zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ŽP

334 008

Porušenie zákona o obchodovaní s emisnými kvótami

0

Porušenie zákona o obaloch

401
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Pokuty porušenie biocídneho zákona

0

Porušenie zákona o prevencii závažných priemyselných havárií
Porušenie chemického zákona

18 000
0

Porušenie zákona o používaní genetických technológii a geneticky modifikovaných
organizmov

0

Porušenie zákona o environmentálnom označovaní výrobkov

0

Porušenie geologického zákona

1 860

Porušenie zákona o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne
rastúcich rastlín (CITES)
Blokové pokuty

29 382
1 174

Spolu za pokuty

1 270 791

SPOLU za poplatky a pokuty

28 152 042

Kontrola poskytovania environmentálnej podpory
Kontrolná činnosť fondu bola vykonaná podľa plánu kontrol na rok 2018 zo dňa
18.01.2018 a v súlade s § 11 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kontrolná činnosť bola zameraná na

dodržiavanie podmienok a postupov

vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv pri poskytovaní podpory formou dotácie z prostriedkov
fondu na dosiahnutie štátnej environmentálnej politiky a správnosť a účelovosť použitia
podpory.
Podľa plánu kontrolnej činnosti na rok 2018 bolo naplánovaných celkovo 98 finančných
kontrol, pričom uskutočnených bolo celkovo 105 finančných kontrol. Kontrolované boli
projekty, na ktoré bola poskytnutá podpora formou dotácie v rokoch 2014 – 2017.
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Vykonané kontroly v roku 2018 podľa jednotlivých oblastí podpory:
Počet kontrol

Oblasť podpory
A: Oblasť ochrany ovzdušia a
ozónovej vrstvy Zeme
B: Oblasť ochrany a využívania vôd
C: Oblasť rozvoja odpadového
hospodárstva
D: Oblasť ochrany prírody a krajiny
E: Oblasť environmentálnej výchovy,
vzdelávania a propagácie,

celkovo

plánované

neplánované

6

6

0

31

31

0

38

36

2

3

3

0

3

2

1

23

19

4

1

1

0

105

98

7

L: Oblasť zvyšovanie energetickej
účinnosti existujúcich verejných
budov vrátene zatepľovania
H: Environmentálne záťaže
Spolu

Z celkového počtu vykonaných kontrol zamestnanci fondu zistili v 10 prípadoch
porušenie zmluvne dohodnutých podmienok a rozpočtovej disciplíny.
Plnenie niektorých práv a záväzkov z Recyklačného fondu v likvidácii
Podľa ustanovenia § 134 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení zákona č. 292/2017
Z. z. (ďalej len "zákon o odpadoch") prešli ku dňu 1. decembra 2017 z fondu v likvidácii na
fond:
a) práva a záväzky zo zmlúv o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu uzatvorených do
31. decembra 2015 alebo zo zmlúv o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu
uzatvorených podľa § 129 ods. 11, ktorých účastníkom je Recyklačný fond v likvidácii,
b) práva a záväzky zo súdnych sporov, ktorých účastníkom je Recyklačný fond v likvidácii,
c) práva a záväzky z pohľadávok prihlásených veriteľmi počas likvidácie Recyklačného fondu
v likvidácii,
d) práva a záväzky pri správe registratúry Recyklačného fondu v likvidácii,
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e) práva a záväzky zo zmlúv uzatvorených za účelom zabezpečenia správy registratúry,
ktorých účastníkom je Recyklačný fond v likvidácii,
f) registratúrne záznamy Recyklačného fondu v likvidácii s trvalou dokumentárnou hodnotou
odovzdané Slovenskému národnému archívu.
V súvislosti s uvedenou legislatívnou zmenou boli činnosti súvisiace s prevodom práv
a záväzkov z fondu v likvidácii na fond zaradené do novo vytvoreného odboru činnosti
Recyklačného fondu, spadajúceho do priamej gescie námestníka riaditeľa I, pričom pôsobnosť
osoby vykonávajúcej funkciu likvidátora prešla s účinnosťou od 1. decembra 2017 na
štatutárneho zástupcu fondu v rozsahu ustanovenom podľa § 134 odsekov 4 až 6 zákona
o odpadoch.
Na Environmentálny fond prešlo okrem disponibilných prostriedkov v zmysle § 134
ods. 4 písm. a) zákona o odpadoch aj 209 účinných zmlúv o poskytnutí prostriedkov z
Recyklačného fondu s termínom plnenia zmluvných záväzkov do roku 2025 v nasledovnej
štruktúre:

Účinné zmluvy

Počet k 31. decembru 2018

Zmluvy so záväzkami do konca r. 2016

3
(z toho 2 súdne spory)

Zmluvy so záväzkami do konca r. 2018

21

Zmluvy so záväzkami do konca r. 2019

24

Zmluvy so záväzkami do konca r. 2020

48

Zmluvy so záväzkami do konca r. 2021

61

Zmluvy so záväzkami do konca r. 2022

10

Zmluvy so záväzkami do konca r. 2023

24

Zmluvy so záväzkami do konca r. 2024

1

Zmluvy so záväzkami do konca r. 2025

2

Spolu:

194
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Rozdelenie počtu účinných zmlúv podľa typu žiadateľa:
Typ žiadateľa

Počet k

Poznámka

31. decembru 2018

Obec

110

Podnikateľský subjekt

80

Ostatné

4

Spolu

obce, mestá, združenia miest a obcí, VPS
a obecné a mestské príspevkové organizácie
FO podnikatelia, PO typu s.r.o., a.s., š.p.
školy, priemyselné zväzy, občianske
združenia, fondy

194

Na fond prešli ďalej podľa § 134 ods. 4 písm. c) zákona o odpadoch práva a záväzky
z pohľadávok prihlásených veriteľmi počas likvidácie fondu v likvidácii. Pohľadávky a
záväzky fondu v likvidácii ku dňu 1. decembra 2017 vo väzbe na prevod práv a záväzkov z
fondu v likvidácii na fond dané § 134 ods. 4 písm. a) až c) zákona o odpadoch sú v nasledovnej
štruktúre:
•

účet 378 iné pohľadávky (vo výške 12 861 343,86 EUR)

•

účet 391 opravné položky k pohľadávkam (vo výške 12 715 597,37 EUR)

•

účet 479 ostatné dlhodobé záväzky (vo výške 24 673,84 EUR)

•

účet 776 podsúvahové účty (vo výške 87 983 277,30 EUR)

Poskytovanie informácií
Fond na svojom webovom sídle www.envirofond.sk uvádza komplexné informácie o
činnosti fondu a platnej legislatíve. Rovnako sú uverejnené komplexné postupy pri podávaní
žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie a úveru vrátane súvisiacich tlačív, príručiek
a manuálov pre žiadateľov, ktoré pravidelne aktualizujeme.
V rámci pravidelne zverejňovaných prehľadov o poskytnutí podpory formou dotácií je
uverejnený počet prijatých a posúdených žiadostí podľa jednotlivých oblastí, prehľad o
poskytnutých finančných prostriedkoch s uvedením akcie, na ktorú boli finančné prostriedky
poskytnuté.
Fond taktiež uvádza v prehľade výšku zdrojov príjmov z poplatkov plynúcich za
znečisťovanie životného prostredia, za využívanie prírodných zdrojov a výšku prijatých pokút
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za porušenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti
životného prostredia.
Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V roku 2018 bolo v centrálnej evidencii žiadostí o sprístupnenie informácií na
základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaregistrovaných celkovo 41 žiadostí
o sprístupnenie informácií.
Z uvedeného počtu boli žiadosti vybavené nasledovným spôsobom:
-

27 emailom,

-

14 poštou.

Žiadosť o sprístupnenie informácií podávali fyzické aj právnické osoby, orgány
štátnej správy a samosprávy. Prevažná časť žiadostí o sprístupnenie informácií sa týkala
procesov pri získavaní podpory formou dotácie, ako aj prehľadov schválených dotácií. Taktiež
boli sprístupnené informácie týkajúce sa úhrad poplatkov za znečisťovanie ovzdušia a pokút za
znečisťovanie životného prostredia.

8. Odpočet roka 2018
Fond aj v roku 2018 pokračoval v aplikácii postupov vyplývajúcich z organizačných,
legislatívnych a procesných zmien uskutočnených v predchádzajúcich rokoch.
Úlohy, ktoré v zmysle platnej legislatívy pre fond vyplynuli počas roka 2018, boli
splnené. Fond sa ako celok snažil prostredníctvom profesionálneho manažérskeho riadenia
vystupovať voči verejnosti, partnerom, ale aj samotným žiadateľom o podporu formou dotácie
alebo úveru zodpovedne, profesionálne a korektne. Najmä v kontexte množstva úloh, ktoré
musel fond v roku 2018 plniť v súčinnosti s tretími stranami, vystupoval fond ako spoľahlivý
partner a svoju prácu vykonával bezodkladne so zreteľom na dosahovanie efektívnych
výsledkov.
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Úspešné plnenie svojho poslania a úloh v oblasti podpory environmentálnych
činností, v oblasti správy pohľadávok štátu, vykonávania finančnej kontroly pri poskytovaní
podpory žiadateľom so zreteľom na dosahovanie kvalitných výsledkov považujeme za
primárne a preto sa fond aj naďalej bude snažiť v maximálnej miere pracovať na profesionálnej
úrovni.
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