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Z M L U V A č. OP1-02/2021 
uzatvorená na zabezpečenie poskytovania podpory formou dotácie 

z Environmentálneho fondu v rámci Programu ochrany prírody na rok 2021 
(ďalej len „zmluva“) 

 
 
 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

  

1. Environmentálny fond  

  Sídlo: Nevädzová 806/5, 821 01  Bratislava 

 Štatutárny zástupca:  Ing. Ľubomír Vačok, riaditeľ 

  Bankové spojenie: Štátna pokladnica  

  Číslo účtu: SK09 8180 0000 0070 0021 4051 

 SWIFT kód: SPSRSKBA 

  IČO: 30 796 491  

 DIČ: 2021925774 

 (ďalej len „fond“) 
 

2. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 

  Sídlo: Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica 

  Štatutárny zástupca: RNDr. Dušan Karaska, generálny riaditeľ 

  Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

  Číslo samostatného účtu: SK28 8180 0000 0070 0054 3509 

 SWIFT kód: SKSRSKBA 

  IČO: 17058520 

  DIČ: 2021526188 

   

(ďalej len „ŠOP SR“) 
 

(ďalej spolu len „zmluvné strany“) 
 

 

Článok II. 
Účel zmluvy 

 

1. Zmluva sa uzatvára na účely zabezpečenia a realizácie podpory formou dotácií 
(ďalej len „dotácia“) v rámci Programu ochrany prírody (ďalej len „POP“) ako 
nástroja environmentálnej politiky s cieľom zabezpečiť starostlivosť o chránené 
časti prírody a krajiny Slovenska, podporiť ochranu prírody, krajiny a pozitívny 
vzťah obyvateľstva k nej. 

2. Na základe plánu hlavných úloh ŠOP SR 2021, schváleného na porade vedenia 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky dňa 18.12.2020, bola ŠOP 
SR ustanovená za výkonného, odborného a organizačného garanta 
zabezpečujúceho vecnú a finančnú administráciu poskytovania dotácií v rámci 
POP na rok 2021.  

Klocokova
ŠOP SR-Z/P-6/2021
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Článok III. 
Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností medzi zmluvnými 
stranami, ako aj vymedzenie rozsahu oprávnení ŠOP SR v rámci zabezpečenia 
predzmluvnej, zmluvnej, vecnej, finančnej a kontrolnej realizácie dotácií, 
poskytovaných v rámci POP zo strany fondu príjemcom dotácie (ďalej len 
„žiadatelia“ alebo „príjemcovia dotácie“) prostredníctvom ŠOP SR. 

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že proces poskytovania podpory formou dotácie 
z fondu príjemcom dotácie sa riadi najmä ustanoveniami zákona č. 587/2004 Z. z. 
o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Environmentálnom 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 (ďalej len „vyhláška č. 157/2005 Z. z.“), 
II. Rozšírením špecifikácie činností podpory na rok 2021 zverejneným fondom 
(ďalej len „špecifikácia“) a Usmernením pre žiadateľov o poskytnutie podpory 
formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021 - PROGRAM OCHRANY 
PRÍRODY (ďalej len „usmernenie“).  

 

 

Článok IV. 
Práva a povinnosti ŠOP SR 

 

1. 1. Zmluvné strany sa v súlade s článkom II. bod 2 tejto zmluvy dohodli, že ŠOP 
SR je na základe tejto zmluvy oprávnená pre fond, v rámci realizácie 
a zabezpečenia poskytovania podpory formou dotácií pre príjemcov dotácií 
v rámci POP na rok 2021, vykonávať nasledovné činnosti: 

a) usmerňovanie, poskytovanie informácií a konzultácií žiadateľom, 
b) príjem žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci POP 

od žiadateľov a ich evidencia,  
c) kontrola úplnosti, vecnej, formálnej a obsahovej správnosti a včasnosti 

podaných žiadostí a ich kompletizácia v zmysle zákona o Environmentálnom 
fonde, vyhlášky č. 157/2005 Z. z. a špecifikácie, 

d) hodnotenie jednotlivých projektov žiadateľov podľa fondom a ŠOP SR vopred 
dohodnutej metodiky a príprava podkladov pre rokovanie Rady 
Environmentálneho fondu, 

e) príprava a zabezpečenie podkladov pre uzatváranie zmlúv o poskytnutí 
podpory formou dotácie s príjemcami dotácie, 

f) príprava (v spolupráci s fondom), vyhotovenie, podpis (v mene ŠOP SR) 
a distribúcia zmlúv o poskytnutí podpory formou dotácie s príjemcami dotácie, 

g) zabezpečenie zverejnenia zmlúv o poskytnutí podpory formou dotácie podľa 
príslušných právnych predpisov , 

h) kompletizácia a kontrola dokladov doručených príjemcami dotácie na účely 
posúdenia oprávnenosti a účelovosti poskytnutia dotácie, 

i) poskytnutie finančných prostriedkov príjemcom dotácie na základe zmlúv 
o poskytnutí podpory formou dotácie,  

j) finančná kontrola účtovných a iných dokladov doručených príjemcami dotácie 
na účely konečného vyúčtovania poskytnutej dotácie a záverečného 
vyhodnotenia plnenia podmienok zmluvy o poskytnutí podpory formou dotácie, 

k) vykonávanie finančnej a vecnej kontroly hospodárnosti, efektívnosti, 
a účelovosti použitia poskytnutej dotácie,  
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l) vypracovanie záverečného finančného vyúčtovania poskytnutých dotácií 
v rámci POP a jeho predloženie fondu, 

m) monitoring dodržiavania podmienok pre poskytnutie dotácie po dobu 
udržateľnosti projektu realizovaného z poskytnutej podpory. Doba udržateľnosti 
projektu bude definovaná v každej príslušnej zmluve o poskytnutí podpory 
formou dotácie uzatvorenej medzi ŠOP a príjemcom dotácie.  

2. ŠOP SR sa zaväzuje činnosti, špecifikované v bode 1. tohto článku zmluvy, 
vykonávať bezplatne. Fond sa zaväzuje poskytnúť ŠOP SR potrebnú súčinnosť 
pri výkone činností podľa bodu 1. tohto článku zmluvy. 

3. ŠOP SR sa zaväzuje, že bude činnosti špecifikované v bode 1. tohto článku 
zmluvy, vykonávať v súlade platnou právnou úpravou Slovenskej republiky,  
a to najmä v súlade so zákon  o Environmentálnom fonde, vyhláškou č. 157/2005 
Z. z. a podmienkami uvedenými v špecifikácii a usmernení. 

 
 

Článok V. 
Poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie POP v roku 2021 

 
1. Finančné prostriedky, ktoré budú určené na poskytovanie dotácií v rámci POP 

na rok 2021, poukáže fond bezhotovostným prevodom na samostatný účet ŠOP 
SR, uvedený v článku I. bod 2 tejto zmluvy, a to v lehote do 10 (slovom: desať) 
pracovných dní odo dňa doručenia podpísaných rozhodnutí o poskytnutí podpory 
formou dotácie v rámci POP na rok 2021 ministrom životného prostredia 
Slovenskej republiky fondu (ďalej len „rozhodnutia ministra“). Maximálna výška 
finančných prostriedkov určených na poskytovanie dotácií v rámci POP na rok 
2021 predstavuje sumu 150.000,- EUR (slovom: jednostopäťdesiattisíc eur). 
Presná výška finančných prostriedkov, ktoré fond poukáže ŠOP v zmysle tohto 
bodu, bude zodpovedať výške schválených finančných prostriedkov v zmysle 
podpísaných rozhodnutí ministra. 

2. Finančné prostriedky uvedené v bode 1. tohto článku zmluvy sa zaväzuje ŠOP SR 
použiť výlučne na poskytnutie podpory formou dotácií príjemcom dotácií,  
a to v súlade s rozhodnutiami ministra a so zmluvami o poskytnutí podpory formou 
dotácie, uzatvorenými v rámci POP na rok 2021 medzi ŠOP SR a jednotlivými 
príjemcami dotácií. 

3. Záverečné finančné vyúčtovanie poskytnutých dotácií v rámci POP na rok 2021 
je ŠOP SR povinná doručiť fondu najneskôr do 15. decembra 2021. Nevyčerpané 
finančné prostriedky je ŠOP SR povinná poukázať bezhotovostným prevodom 
na účet fondu uvedený v článku I. bod 1. tejto zmluvy pod VS:Z012021,  
a to najneskôr do 15. decembra 2021. 

4. Všetky doklady a dokumentáciu predloženú príjemcami dotácií ŠOP SR v rámci 
procesu vecnej a finančnej administrácie poskytovania dotácií v rámci POP na rok 
2021, vrátane vypracovania záverečného vyhodnotenia plnenia podmienok 
zmluvy o poskytnutí podpory formou dotácie, doručí ŠOP SR fondu najneskôr 
do 31 januára 2027. 

5. ŠOP SR berie na vedomie, že poskytnuté finančné prostriedky na základe tejto 
zmluvy sa považujú podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) za verejné prostriedky. 
Nedodržanie alebo porušenie ktorejkoľvek z dohodnutých podmienok uvedených 
v zmluve, za ktorých sa finančné prostriedky poskytli, alebo nehospodárne, 
neefektívne a neúčelové použitie finančných prostriedkov príjemcom dotácie 
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sa považuje za porušenie finančnej disciplíny podľa zákona o rozpočtových 
pravidlách. 

6. ŠOP SR je povinná umožniť zamestnancom fondu a zamestnancom Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky vykonávať kontrolu použitia poskytnutej 
dotácie a na požiadanie predložiť všetky doklady a písomnosti vzťahujúce 
sa k zmluvám podpísaným ŠOP SR s príjemcami dotácie. ŠOP SR sa zaväzuje 
vytvoriť subjektom oprávneným vykonávať kontrolu podmienky na riadne a včasné 
vykonanie kontroly a poskytnúť im bezodkladne potrebnú súčinnosť. 
 
 

Článok VI. 
Všeobecné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany sa zaväzujú v rámci naplnenia účelu a predmetu tejto zmluvy 

vzájomne si poskytovať súčinnosť a vzájomne sa informovať o zmene všetkých 
skutočností týkajúcich sa podmienok poskytnutia podpory formou dotácie v rámci 
POP na rok 2021 ako aj jednotlivých uzatvorených zmlúv o poskytnutí podpory 
formou dotácie. 

2. Fond sa zaväzuje poskytnúť ŠOP SR na účely plnenia tejto zmluvy všetky 
rozhodnutia ministra. 

 

 

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody 

zmluvných strán formou písomného očíslovaného dodatku k zmluve, podpísaného 
obomi zmluvnými stranami. Na uzatvorenie dodatku k zmluve neexistuje právny 
nárok žiadnej zo zmluvných strán. 

2. Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 (slovom: štyroch) rovnopisoch, z ktorých každý 
má povahu originálu. Každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia. 

3. Fond zverejní zmluvu podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. z.  - Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov, dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.  

5. Osoby podpisujúce zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných 
strán. 

6. V prípade, že sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo 
neúčinným, zostáva platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy 
nedotknutá a nemá to za následok neplatnosť zmluvy ako celku. Zmluvné strany 
sa zaväzujú nahradiť akékoľvek neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým 
ustanovením, ktoré je platné a účinné a čo najlepšie zodpovedá nahrádzanému 
neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podľa zmluvy 
sa považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo 
odmietnutím túto písomnosť prevziať. Ak sa v prípade doručovania 
prostredníctvom poštového podniku vráti doručovaná zásielka ako nedoručená 
alebo nedoručiteľná (resp. adresát neznámy), považuje sa takáto zásielka 
za doručenú dňom vrátenia tejto zásielky odosielajúcej osobe; pre doručovanie 
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je rozhodujúce sídlo zapísané v obchodnom registri, alebo inom príslušnom 
registri. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu neuzatvorili v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text zmluvy riadne prečítali, 
jej obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli a že táto 
vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú 
svojimi vlastnoručnými podpismi. 

 
 
V Banskej Bystrici, dňa      V Bratislave, dňa  
 
 
 
 
 
 
 

   

Štátna ochrana prírody Slovenskej 
republiky 

RNDr. Dušan Karaska  
generálny riaditeľ 

 

Environmentálny fond 
 

Ing. Ľubomír Vačok  
riaditeľ 

 


