
Dôvodová správa 

I. Všeobecná časť 

Vo svete čeliacemu klimatickej zmene je nanajvýš potrebné aktívne 
pristupovať k riešeniu tohto globálneho problému. Zachovávať a zlepšovať stav 
životného prostredia nie je luxus, ale nutnosť, ktorú k prežitiu potrebujeme. Nesieme 
zodpovednosť nielen za to v čom žijeme dnes, ale aj za to v akom prostredí budú žiť 
nesledujúce generácie.  

Trenčiansky samosprávny kraj sa spustením projektu Zelená župa snaží 
pozitívne ovplyvňovať stav životného prostredia v kraji. Okrem ozelenenia vlastných 
aktivít je jeho snahou motivovať k takejto činnosti aj ďalších aktérov v území. Jedným 
z nástrojov na dosiahnutie tohto cieľa je grantový environmentálny program Zelené 
oči, ktorého vykonávacie VZN č. 27/2016 (ďalej len „VZN“) bolo schválené 
zasadnutím Zastupiteľstva dňa 11.07.2016.  

 
II. Osobitná časť 

Na základe skúsenosti z doterajšieho fungovania environmentálneho 
grantového programu Zelené oči (ďalej len „Zelené oči“) sa ukázalo, že niektoré jeho 
oblasti neboli v samotnom VZN dostatočne riešené, alebo vhodne nastavené. Cieľom 
aktualizácie VZN je snaha zefektívniť priebeh hodnotenia a realizácie projektov a 
odstrániť zjavné chyby, ktoré boli v predchádzajúcom znení prehliadnuté.  

K zásadným zmenám možno zaradiť skrátenie oprávneného obdobia na 
podávanie žiadostí o jeden mesiac, čo znamená, že žiadosti bude možné podávať 
najneskôr do 31.08. príslušného roka. Dôvodom na takéto skrátenie je fakt, že ide 
často o projekty výsadieb, ktoré je potrebné realizovať na jeseň. Skúsenosti ukazujú, 
že žiadosti boli veľa krát nedostatočne spracované, v dôsledku čoho sa zasielali 
žiadateľom na doplnenie pri formálnej aj odbornej kontrole. Tieto skutočnosti 
oddiaľovali termín na zaslanie oznámenia o vyhodnotení projektu žiadateľovi, pričom 
žiadateľ je oprávnený realizovať aktivity projektu až po obdržaní tohto oznámenia 
a zároveň je povinný do konca roka projekt ukončiť a vyúčtovať. Skrátením 
uvedeného obdobia sa ponechá viac času na hodnotenie, realizáciu a vyúčtovanie 
projektov tak, aby sa žiadatelia nedostávali do časového stresu. 

Veľká väčšina ďalších zmien sa týka zefektívnenia samotného hodnotiaceho 
procesu. Ide napr. o presnejšie definovanie oprávnení tajomníka komisie a jej členov, 
umožnenie písomného hlasovania, spresnenie podmienok elektronickej komunikácie 
so žiadateľom, umožnenie elektronického podávania žiadostí a pod. V závere VZN je 
navrhnuté doplnenie nového článku, ktorý pojednáva o sankciách a pokutách pre 
žiadateľa v prípade porušenia podmienok VZN nakoľko táto oblasť nebola 
v pôvodnom VZN vôbec riešená.  


