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R O Z H O D N U T I E 

 

ministra životného prostredia Slovenskej republiky 

z 18. marca 2022 č. 24/2022-1.11.1 

 

o vydaní štatútu Environmentálneho fondu 

 

 

Z dôvodu zosúladenia so zákonom č. 66/2022 Z. z., 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 

 

 

I. v y d á v a m 

štatút Environmentálneho fondu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto rozhodnutia. 

 

II. z r u š u j e m  

1. rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 23. novembra 2015                   

č. 34/2015-1.6. o vydaní štatútu Environmentálneho fondu, 

2. rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 23. marca 2018                          

č. 9/2018-1.13, ktorým sa vydáva dodatok č. 1 k rozhodnutiu ministra životného prostredia     

Slovenskej republiky z 23. novembra 2015 č. 34/2015-1.6. o vydaní štatútu     

Environmentálneho fondu, 

3. rozhodnutie 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. 

 

III. u k l a d á m 

1. Generálnemu riaditeľovi Environmentálneho fondu zosúladiť Organizačný poriadok      

Environmentálneho fondu so štatútom Environmentálneho fondu. 

2. Oddeleniu vládnej a parlamentnej agendy v súčinnosti s oddelením koordinácie štátnej     

správy a rezortných záležitostí zverejniť toto rozhodnutie vo Vestníku Ministerstva     

životného prostredia Slovenskej republiky.  

  

IV. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 21. marca 2022.  

                           Ján Budaj 
 

              minister životného prostredia  
                     Slovenskej republiky 
 



 

 

 

 

 

Príloha k rozhodnutiu ministra životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 24/2022-1.11.1 

 

 

ŠTATÚT 

 

Environmentálneho fondu 

 

Minister životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) vydáva podľa § 2 ods. 4 

zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“) tento štatút Environmentálneho fondu. 

 

Čl. 1 

Základné ustanovenia 

 

(1) Štatút Environmentálneho fondu (ďalej len „štatút“) upravuje podrobnosti o organizácii a 

činnosti Environmentálneho fondu (ďalej len „fond“) a Rady Environmentálneho fondu 

(ďalej len „rada fondu“). 

(2) Hlavné úlohy, činnosť fondu a zásady organizácie fondu uvedené v tomto štatúte sú záväzné 

pre vydanie organizačného poriadku fondu. 

(3) Fond je zriadený zákonom o fonde ako štátny fond na uskutočňovanie štátnej podpory 

starostlivosti o životné prostredie. 

(4) Fond je právnickou osobou so sídlom v Bratislave. Fond nemôže byť zriaďovateľom ani 

zakladateľom inej právnickej osoby. 

 

 

Čl. 2 

Hlavné úlohy a činnosť fondu 

 

(1) Fond v rozsahu pôsobnosti vymedzenej zákonom o fonde, vyhláškou Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon  č. 587/2004 Z. 

z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi plní najmä tieto úlohy: 

a) sleduje a kontroluje zdroje fondu, vykonáva správu a vymáhanie pohľadávok fondu 

a pohľadávok štátu v správe fondu podľa osobitných predpisov, 

b) poskytuje prostriedky na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o životné 

prostredie v súlade so zákonom o fonde, 

c) zverejňuje na svojom webovom sídle v súlade so zákonom o fonde zoznam činností, na 

ktoré možno predložiť žiadosť o podporu v nasledujúcom roku, pričom na návrh rady 

fondu alebo ministra môže fond rozšíriť zoznam činností o nové činnosti,  

d) prijíma a posudzuje žiadosti o poskytnutie podpory po stránke vecnej a odbornej, 

zabezpečuje evidenciu podaných žiadostí o podporu a vykonáva kontrolu ich úplnosti 

a formálnej správnosti podľa § 9 ods. 4 zákona o fonde,  

e) pripravuje podklady pre zasadnutia rady fondu a rozhodovanie ministra o poskytnutí 

podpory, 

f) uzatvára zmluvy o poskytnutí podpory podľa § 9 ods. 6 zákona o fonde, 

g) zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam rozhodnutí o poskytnutí podpory podľa § 

9 ods. 7 zákona o fonde, 

h) vypracováva návrh rozpočtu fondu a prípadné úpravy rozpočtu fondu v priebehu 

rozpočtového obdobia, 



 

 

 

 

 

i) vypracováva výročnú správu o hospodárení s prostriedkami fondu vždy v lehote do 30. 

apríla nasledujúceho kalendárneho roka a túto zverejňuje na svojom webovom sídle a na 

webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len 

„ministerstvo“), 

j) vypracováva návrh záverečného účtu fondu, 

k) vedie evidenciu čerpania finančných prostriedkov fondu, 

l) sleduje a kontroluje stav finančných prostriedkov na účtoch fondu, 

m) spolupracuje na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa činnosti 

fondu a ochrany životného prostredia, 

n) spolupracuje najmä s ministerstvom, ústrednými orgánmi štátnej správy, Slovenskou 

agentúrou životného prostredia, Slovenskou inšpekciou životného prostredia, odbormi 

starostlivosti o životné prostredie okresných úradov, Slovenským vodohospodárskym 

podnikom, štátnym podnikom a Združením miest a obcí Slovenska, 

o) pripravuje podklady pre rokovania rady fondu. 

 

 

 Čl. 3 

Spôsob poskytovania prostriedkov fondu 

 

(1) Fond poskytuje prostriedky na účely a spôsobom podľa podmienok upravených zákonom 

o fonde. 

(2) Pre jednotlivé oblasti poskytovania podpory formou dotácie alebo formou úveru upravuje 

zákon o fonde presný postup a podmienky poskytnutia podpory, vrátane podmienok 

podávania žiadostí, zasadnutí rady fondu a rozhodovacej činnosti ministra.   

 

 

Čl. 4 

Organizačné členenie fondu 

 

(1) Na čele fondu je generálny riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister. 

(2) Generálny riaditeľ: 

a) je štatutárnym orgánom fondu, koná v mene fondu a zastupuje fond navonok, 

b) riadi činnosti fondu, 

c) zodpovedá za hospodárenie s finančnými prostriedkami fondu, 

d) zodpovedá za pretransformovanie interných aktov riadenia ministerstva, ktorými je fond 

viazaný, do interných aktov riadenia fondu, 

e) zodpovedá za činnosť fondu v súlade so zákonom o fonde a ostatnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, 

f) vydáva organizačný poriadok fondu, 

g) podáva správu o hospodárení s prostriedkami fondu ministrovi, 

h) zriaďuje osobitnú komisiu ako svoj poradný orgán pre konanie vo veciach opravných 

prostriedkov pri porušení finančnej disciplíny, ktorej členmi môžu byť zamestnanci fondu 

a zamestnanci ministerstva; podrobnosti o pôsobnosti osobitnej komisie určí interný akt 

riadenia fondu, 

i) plní práva a vykonáva povinnosti, ktoré prešli na fond ako na právneho nástupcu 

zrušeného Recyklačného fondu v likvidácii, 

j) zriaďuje, mení a zrušuje poradné orgány generálneho riaditeľa, vrátane vymenúvania 

a odvolávania ich členov. 

(3) Fond sa organizačne člení na odbory, oddelenia, referáty a iné organizačné útvary. 

(4) Odbor je základným organizačným stupňom riadenia a nositeľom úloh fondu podľa 

vymedzených okruhov príslušných úloh a činností fondu. Za činnosť odboru zodpovedá                          



 

 

 

 

 

a kontrolu plnenia úloh odboru vykonáva riaditeľ odboru. Odbory sa môžu členiť  na 

oddelenia. Za činnosť oddelení zodpovedá vedúci oddelenia. Za činnosť referátu zodpovedá 

a kontrolu plnenia úloh referátu vykonáva generálny riaditeľ, námestník generálneho 

riaditeľa, riaditeľ odboru alebo vedúci oddelenia, pod ktorých riadenie je referát organizačne 

začlenený.  

(5) Na konanie pri porušení finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu je v prvom stupni 

príslušný odbor práva. 

(6) Podrobnú vnútornú organizačnú štruktúru fondu, rozsah pôsobnosti a vzájomné vzťahy 

organizačných útvarov fondu, rozsah oprávnení a zodpovednosti vedúcich zamestnancov, 

upravuje organizačný poriadok fondu, súčasťou ktorého je organizačná štruktúra fondu. 

 

 

Čl. 5 

Správa fondu 

 

(1) Správu fondu vykonáva ministerstvo v súlade so zákonom o fonde a v súlade s týmto štatútom. 

(2) Minister zriaďuje radu fondu ako svoj poradný orgán na poskytovanie a použitie finančných 

prostriedkov fondu. 

(3) Minister predkladá vláde Slovenskej republiky na schválenie návrh rozpočtu fondu s 

uvedením predpokladanej výšky zdrojov fondu a predpokladanej výšky poskytnutia a použitia 

prostriedkov fondu, ako aj zmeny v schválenom rozpočte fondu, ktoré majú vplyv na schodok 

alebo prebytok rozpočtu verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu. 

(4) Ministerstvo vykonáva finančnú kontrolu a vnútorný audit podľa všeobecne záväzného 

právneho predpisu o finančnej kontrole a audite a podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

Čl. 6 

Rada fondu 

 

(1) Radu fondu zriaďuje minister ako svoj poradný orgán na poskytovanie a použitie finančných 

prostriedkov fondu. 

(2) Na základe odporúčania rady fondu minister rozhoduje o poskytnutí finančných prostriedkov 

fondu na účely uvedené v zákone o fonde.  

(3) Na návrh rady fondu môže fond rozšíriť každoročne zverejňované činnosti podpory o nové 

činnosti v súlade s § 4 zákona o fonde. 

(4) Organizačné členenie a zásady rozhodovania rady fondu podrobnejšie upravuje organizačný 

a rokovací poriadok rady fondu, ktorý vydá a schváli minister. 

 

 

Čl. 7 

Pracovné skupiny 

 

(1) Generálny riaditeľ zriaďuje na každý kalendárny rok v termíne do konca marca príslušného 

kalendárneho roka pracovné skupiny ako svoje poradné orgány pre oblasti podpory: ovzdušie, 

vody, odpady, príroda, výchova a zateplenie.  

(2) Pre oblasť neuvedenú v odseku 1 tohto článku môže generálny riaditeľ zriadiť v prípade 

potreby pracovnú skupinu v priebehu kalendárneho roka.  

(3) Pracovná skupina má minimálne troch členov. Členom pracovnej skupiny môže byť 

zamestnanec fondu, zamestnanec ministerstva a zástupca verejnosti, ktorým je odborník na 

danú oblasť podpory. Na zasadnutie pracovnej skupiny môžu byť prizvané aj iné osoby, ktoré 



 

 

 

 

 

fond vyhodnotí ako relevantných účastníkov na problematiku danej  oblasti podpory (ako 

napr. zástupcovia podnikateľského sektora dotknutej oblasti hospodárstva). 

(4) Členov pracovnej skupiny vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ, a to i v priebehu 

kalendárneho roka. Členovia pracovnej skupiny majú hlasovacie práva. 

(5) V prípade nezriadenia pracovnej skupiny v termíne podľa odseku 1 tohto článku má 

oprávnenie zriadiť pracovnú skupinu minister, ktorý vymenúva a odvoláva jej členov. 

(6) Podrobnosti o pôsobnosti pracovnej skupiny určí interný akt riadenia fondu. 

 

 

Čl. 8 

Komisia pre dotácie a úvery 

 

(1) Zriaďuje sa komisia pre dotácie a úvery (ďalej len „komisia“).  

(2) Komisia je poradným orgánom pre rozhodovanie generálneho riaditeľa. V prípadoch 

vymedzených v organizačnom poriadku fondu má komisia rozhodovaciu právomoc s právom 

veta generálneho riaditeľa. 

(3) Komisia má stálych a nestálych členov s hlasovacími právami. Stálymi členmi komisie sú 

vedúci zamestnanci organizačných útvarov na úrovni odborov z úseku ekonomika, 

dotácie/úvery, právo a metodika. Nestálymi členmi komisie sú generálny riaditeľ a námestník 

generálneho riaditeľa. Na zasadnutia komisie môžu byť prizvaní aj iní zamestnanci fondu. 

(4) Výstupom zo zasadnutia komisie je zápisnica.  

(5) Podrobnosti o pôsobnosti komisie určí interný akt riadenia fondu. 

 

 

Čl. 9 

Hospodárenie s prostriedkami fondu 

 

(1) Zdroje fondu sú uvedené v § 3 zákona o fonde. 

(2) Fond hospodári podľa rozpočtu, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky spolu   s návrhom 

zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. Ministerstvo ako správca fondu 

predkladá Ministerstvu financií Slovenskej republiky návrh rozpočtu fondu na príslušný 

rozpočtový rok, prehľad pohľadávok fondu a záväzkov fondu a návrh záverečného účtu fondu. 

(3) Kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu vykonáva Ministerstvo financií Slovenskej 

republiky. 

(4) Prostriedky fondu sú vedené na osobitných účtoch v Štátnej pokladnici. Po finančnom 

zúčtovaní vzťahov k štátnemu rozpočtu a po schválení štátneho záverečného účtu Národnou 

radou Slovenskej republiky sa zostatok prostriedkov fondu k 31. decembru príslušného roka 

prevádza do nasledujúceho rozpočtového roka. 

(5) Fond zodpovedá za účelové využitie zmluvne dohodnutých príjmov, ktoré sú zdrojom príjmu 

fondu, ministrovi. 

 

 

Čl. 10 

Kontrolná činnosť fondu 

 

(1) Fond vykonáva finančnú kontrolu poskytnutia a použitia prostriedkov fondu v súlade so 

zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Ak žiadateľ poruší finančnú disciplínu pri použití a nakladaní s finančnými 



 

 

 

 

 

prostriedkami fondu, fond postupuje podľa osobitných právnych predpisov a za podmienok 

upravených v zákone o fonde.   

(2) Na základe žiadosti fondu vykonáva štátny dozor vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej 

environmentálnej politiky činnosťami podľa § 4 ods. 1 písm. a) a d) zákona o fonde na 

celoštátnej a regionálnej úrovni Slovenská inšpekcia životného prostredia a na miestnej úrovni 

odbor starostlivosti o životné prostredie územne príslušného okresného úradu v súlade s § 5 

ods. 2 písm. g) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

(3) Fond je pri poskytnutí podpory podľa § 4 ods. 1 písm. al) zákona o fonde oprávnený poveriť 

v časti alebo v celom rozsahu iný orgán verejnej správy výkonom finančnej kontroly 

poskytnutia prostriedkov z rozpočtu fondu. 

 

 

Čl. 11 

Informačný systém fondu 

 

(1) Fond vytvára a vedie informačný systém, ktorý obsahuje najmä informácie o žiadostiach o 

podporu, žiadateľoch a o podporách poskytnutých podľa zákona o fonde. 

(2) Používanie údajov z informačného systému fondu je výhradným právom fondu. Údaje, ktoré 

nepodliehajú ochrane osobných údajov pri prevádzke informačného systému podľa všeobecne 

záväzného právneho predpisu o ochrane osobných údajov, fond poskytne ministerstvu. 

(3) Fond je povinný vytvoriť také organizačné a technické podmienky na prevádzku 

informačného systému, aby sa zabránilo jeho zneužitiu. 

 

 

Čl. 12 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Tento štatút vydáva a schvaľuje minister. Ministerstvo zverejní tento štatút vo Vestníku 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. 

(2) Tento štatút nadobúda účinnosť 21. marca 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Ján Budaj 

minister životného prostredia 

Slovenskej republiky 

 

 


