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Ministerstvo vnútra  Slovenskej republiky 

ako Sprostredkovateľský orgán  pre operačný program Ľudské zdroje 

 

 

vydáva v súvislosti s  

 

 

VÝZVOU NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV 

ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK PRE RÔZNE ZAMERANIA VÝZIEV PRIORITNEJ OSI 6 

 

 

INFORMÁCIU č. 1  

k uzavretiu prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov na odborné 
hodnotenie ŽoNFP v oblasti zamerania  

„B“ Vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu a 
realizáciu sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej 

skládky 

 

 

Kód výzvy OPLZ-OH-PO6-2019-1 

Operačný program  Operačný program Ľudské zdroje pre programové obdobie 
2014-2020 

Prioritná os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou 
marginalizovaných rómskych komunít 

Oblasť zamerania výzvy Vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu 
a odvozu komunálneho odpadu a realizáciu sanačných prác 
nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých 
vplyvov nelegálnej skládky 

Dátum uzavretia 
prijímania žiadostí pre 
oblasť zamerania „B“ 

30.11.2019 

 

 

 

Dátum vydania a účinnosti Informácie č.1:   22.10.2019 
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Cieľ uzavretia oblasti zamerania 

Cieľom uzavretia oblasti zamerania „B“ je ukončiť výber žiadateľov o zaradenie do zoznamu odborných 
hodnotiteľov pre oblasť vybudovania, resp. dobudovania systému triedeného zberu a odvozu komunálneho 
odpadu a realizáciu sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov 
nelegálnej skládky. 

Popis a zdôvodnenie  

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje 

k 31.11.2019 uzatvára oblasť zamerania „B“ - vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu 

a odvozu komunálneho odpadu a realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie 

nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky, výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok pre rôzne zamerania výziev prioritnej osi 6, s kódom OPLZ-OH-PO6-2019-1 - vyhlásenej 

dňa 22. 05. 2019.  

Dôvodom je dostatočný počet odborných hodnotiteľov v zozname odborných hodnotiteľov pre danú oblasť 

zamerania. Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské 

zdroje zároveň v súčasnosti neplánuje vyhlásiť ďalšiu výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok so zameraním na vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu 

komunálneho odpadu a realizáciu sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých 

vplyvov nelegálnej skládky. 

Dokumenty dotknuté uzavretím oblasti zamerania  

Touto zmenou sa nemenia žiadne dokumenty. 

 


