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Delimitačný protokol  

o prevode prostriedkov štátneho rozpočtu  

(ďalej len „Delimitačný protokol“) 

 
v súlade s ustanovením § 65b a § 104i ods. 2 zákona č. 6/2022 Z. z. zo 14. decembra 2021, 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony uzatvárajú 

 
Odovzdávajúci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka 

Slovenskej republiky  

                                               Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 

V mene ktorého  koná: Samuel Vlčan 

minister pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky 

IČO:    00156621 

(ďalej aj ako „Odovzdávajúci orgán“ alebo aj „MPRV SR“) 

 

a 

 

Preberajúci orgán: Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky  

                                               Nám. Ľ. Štúra 1,  812 35 Bratislava  

V mene ktorého koná: Ján Budaj 

minister životného prostredia Slovenskej republiky 

IČO:    42181810 

(ďalej aj ako „Preberajúci orgán“ alebo aj „MŽP SR“) 

 

(odovzdávajúci a preberajúci orgán ďalej spolu aj ako „účastníci delimitačného protokolu“)  

 

Čl. 1 

 

1. Dňa 15. januára 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 6/2022 Z. z. zo 14.12.2021, ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, na základe ktorého sa dňom  

31. marca 2022 zriaďujú správy národného parku ako odborné organizácie ochrany 

prírody a krajiny, ktoré zabezpečujú úlohy na úseku ochrany prírody a krajiny podľa 

tohto zákona a osobitných predpisov na území národného parku a jeho ochranného 

pásma. Správy národného parku sú príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 

MŽP SR. 

2. Príspevková organizácia Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom  

v Tatranskej Lomnici (ďalej len „ŠL TANAP“) sa od 1. apríla 2022 zlučuje s 

príspevkovou organizáciou Správa Tatranského národného parku. Príspevková 

organizácia ŠL TANAP jej zlúčením s príspevkovou organizáciou Správa Tatranského 

národného parku 1. apríla 2022 zaniká.  

3. Tento delimitačný protokol vymedzuje rozsah delimitácie prostriedkov štátneho rozpočtu 

na rok 2022 a nevyčerpaných prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnutých príspevkovej 

organizácii ŠL TANAP odovzdávajúcim orgánom v predchádzajúcich rokoch.  
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Čl. 2  

Predmet a obsah delimitácie 

 

 

1. Predmetom tohto delimitačného protokolu je delimitácia prostriedkov štátneho rozpočtu 

na rok 2022, ktoré sa budú realizovať formou delimitačného rozpočtového opatrenia. 

                                                                                                                           v eur 

 

2. Obsahom delimitácie je prevod zostatku prostriedkov štátneho rozpočtu k 1. aprílu 2022 

určeného na činnosť príspevkovej organizácie ŠL TANAP v zriaďovateľskej  pôsobnosti 

MPRV SR, a to z kapitoly MPRV SR do kapitoly MŽP SR. Ide o bežné výdavky 

v celkovom objeme 739 050 eur za rok 2022. 

3. Súčasťou delimitácie sú aj rozpočtové prostriedky poskytnuté príspevkovej organizácii 

ŠL TANAP zriaďovateľom MPRV SR v predchádzajúcich rokoch a nepoužité k 1. aprílu 

2022. Ide o kapitálové výdavky v celkovom objeme 216 430,76 eur, ktoré sú v súčasnosti 

na zdroji 131 K - na realizáciu investičnej akcie č. 42701 – Plynofikácia vo výške 

18 407,65 eur (finančné prostriedky boli poskytnuté dňa 27.10.2020) a na investičnej 

akcii 42857 – Rekonštrukcia budovy vo výške 198 023,11 eur (finančné prostriedky boli 

poskytnuté dňa 11.11.2020). Finančné prostriedky môžu byť čerpané do konca roku 

2022.  

4. Kapitola MPRV SR vykoná finančné zúčtovanie vyčerpaných bežných a kapitálových 

finančných prostriedkov k 31.03.2022 vo finančnom zúčtovaní za rok 2021 v súvislosti 

s novelou zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov, ktorým od 01.04.2022 zaniká príspevková organizácia ŠL TANAP. 

Z uvedeného dôvodu nebude možné v roku 2022 vykonať finančné zúčtovanie za 

zaniknutú príspevkovú organizáciu ŠL TANAP. 

5. Obsahom delimitácie sú aj investičné akcie, ktoré ŠL TANAP nemá uzatvorené 

v Registri investícií. Zoznam neuzatvorených investičných akcií tvorí prílohu tohto 

delimitačného protokolu.  

 

 

 

 

 

08V – Udržateľné lesné 

hospodárstvo (zdroj 111) 

092 – Rozvoj vidieka 

(zdroj 111) 

075 – Starostlivosť 

o životné prostredie (zdroj 

111) 

2022 2022 

 

Výdavky celkom          -739 050 + 739 050 

z toho:   

bežné transfery (640) – 

program 08V 
-706 683  

bežné transfery (640) – 

program   

092 

-32 367  

kapitálové  

výdavky (700) 
0 0 
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Čl. 3 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Účastníci delimitačného protokolu týmto vyhlasujú, že sú oprávnení s predmetom 

delimitácie voľne nakladať, ich prejavy vôle sú dostatočne zrozumiteľné a určité a právny 

úkon je urobený v predpísanej forme. 

2. Vzťahy nedoriešené týmto delimitačným protokolom, súvisiace s predmetom delimitácie, 

budú riešiť zástupcovia za odovzdávajúci a preberajúci orgán číselne označenými 

písomnými očíslovanými dodatkami k tomuto delimitačnému protokolu. 

3. Tento delimitačný protokol má deklaratórny charakter vzhľadom na skutočnosť, že 
prechod majetku vrátane finančných prostriedkov a s tým súvisiacich práv a povinností 
nastáva priamo zo zákona v zmysle § 104i ods. 2 zákona č. 6/2022 Z. z. zo 14.12.2021, 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

4. Tento delimitačný protokol nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma 

účastníkmi delimitačného protokolu. MŽP SR zverejní tento Delimitačný protokol v 

Centrálnom registri zmlúv do troch dní od jeho podpisu oboma účastníkmi delimitačného 

protokolu. 

5. Účastníci delimitačného protokolu berú na vedomie, že tento delimitačný protokol bude 

zverejnený v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky 

podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

6. Tento delimitačný protokol je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, každý účastník 

delimitačného protokolu dostane po dve vyhotovenia a dve vyhotovenia budú predložené 

Ministerstvu financií Slovenskej republiky. 

7. Neoddeliteľnou súčasťou delimitačného protokolu sú nasledovné prílohy: 

- Kontrakt č. 346/2021/MPRVSR-710 uzatvorený medzi MPRV SR a ŠL TANAP 

- Dodatok č. 1 ku Kontraktu č. 346/2021/MPRVSR-710 uzatvorený medzi MPRV SR 

a ŠL TANAP 

- Dodatok č. 2 ku Kontraktu č. 346/2021/MPRVSR-710 uzatvorený medzi MPRV SR 

a ŠL TANAP 

- Register investícií – Zoznam investičných akcií – stav k 30.03.2022 

 
V Bratislave dňa:       V Bratislave dňa:  

 

Odovzdávajúci orgán:                             Preberajúci orgán:  

              

 

 

 

_________________________        __________________________ 

          Samuel Vlčan                                                Ján Budaj          

minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka                  minister životného prostredia 

           Slovenskej republiky                                                    Slovenskej republiky 

 

     

      


