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DELIMITAČNÝ  PROTOKOL č. ŠOP SR-Z/50/2022 

 
V súlade s ustanovením § 104i ods. 1 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  

                                                
 

u z a t v á r a 
 
 
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ďalej aj ako „ŠOP SR“) 
 
Sídlo: Tajovského 28B, 974 01  Banská Bystrica 
IČO: 17058520  
Právna forma: príspevková organizácia zriadená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej 
republiky na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo dňa 
05.12.2007 č. 75/2007-1.8. v platnom znení 
 
zastúpená RNDr. Dušanom Karaskom,  generálnym riaditeľom  
 
(ďalej aj ako „odovzdávajúci“) 
 

  a 
 
 
Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej (ďalej aj ako „Správa NP 
MURÁNSKA PLANINA“)  
 
Sídlo: Ul. Janka Kráľa 12, 050 01  Revúca 
IČO: 54435439 
Právna forma: príspevková organizácia zriadená zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny v znení neskorších predpisov 
 
zastúpená Ing. Jánom Šmídtom, riaditeľom   
 
(ďalej aj ako „preberajúci“) 
(odovzdávajúci a preberajúci ďalej spolu aj ako „účastníci protokolu“) 

                       
 

tento 
 

d e l i m i t a č n ý   p r o t o k o l 
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Čl. I 

 
Dňa 15.01.2022 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 dňom 01.04.2022 majetok vo vlastníctve štátu 
v správe ŠOP SR, ktorý je potrebný na zabezpečenie plnenia úloh novozriadenej Správy NP 
MURÁNSKA PLANINA podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov (ďalej aj ako „zákon“), ako aj súvisiace práva a povinnosti vrátane práv a povinností 
vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a iných vzťahov zamestnancov, prechádza do Správy NP 
MURÁNSKA PLANINA.  
 
Tento delimitačný protokol obsahuje vymedzenie majetku, ktorý prechádza do Správy NP 
MURÁNSKA PLANINA. Predstavuje konkretizáciu majetku, majetkových práv, pohľadávok a záväzkov 
ako aj úloh a záväzkov, pracovnoprávnych vzťahov a iných vzťahov zamestnancov, rozpočtovaných 
finančných prostriedkov (výdavkov) na rok 2022, v súvislosti s týmto prechodom z organizačnej 
pôsobnosti Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky do organizačnej pôsobnosti Správy 
Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej dňom 01.04.2022. 
 
 

Čl. II  
          Obsah delimitácie 

 
Z doterajšej pôsobnosti Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky prechádzajú na Správu 
Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej v celom rozsahu kompetencie, práva, 
povinnosti, úlohy, činnosti, pracovnoprávne vzťahy a iné vzťahy zamestnancov  najmä 

a) podľa ustanovenia § 65b ods. 2 a ods. 3 zákona vyplývajúce zo štatútu Správy Národného 
parku Muránska planina so sídlom v Revúcej vydaného Ministerstvom životného prostredia 
Slovenskej republiky (ďalej aj ako „MŽP SR“) ako Rozhodnutie ministra životného prostredia 
Slovenskej republiky zo 17. marca 2022 č. 17/2022-1.11.1 o vydaní štatútu Správy Národného 
parku Muránska planina so sídlom v Revúcej, 

b) podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, 
c) podľa zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 
d) podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
e) podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 
 

 
1. PRACOVNÉ MIESTA, ZAMESTNANCI A S TÝM SÚVISIACE PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY  
 
Zo ŠOP SR na Správu NP MURÁNSKA PLANINA dňom 01.04.2022 prechádzajú nasledovné pracovné 
miesta, zamestnanci a s tým súvisiace pracovnoprávne vzťahy: 

a) pracovné miesta na základe určeného limitu počtu zamestnancov (kmeňoví) v celkovom 
počte 14; 

b) projektové pracovné miesta na základe určeného limitu počtu projektových zamestnancov 
v celkovom počte 2; 
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c) zamestnanci a s tým súvisiace pracovnoprávne vzťahy zaradení na pracovné miesta 
(kmeňové) v zmysle písm. a) tohto bodu v celkovom počte 15; 

d) projektoví zamestnanci a s tým súvisiace pracovnoprávne vzťahy zaradení na projektové 
pracovné miesta v zmysle písm. b) tohto bodu v celkovom počte 2; 

e) zamestnanci a s tým súvisiace pracovnoprávne vzťahy  vykonávajúci prácu na základe dohôd 
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v súlade s § 223 až § 228a Zákonníka 
práce v celkovom počte 0. 

 
1.1. Zoznam delimitovaných zamestnancov a pracovných miest zo ŠOP SR na Správu NP 

MURÁNSKA PLANINA a s tým súvisiacich pracovnoprávnych vzťahov 
 

P.č. 
Meno, priezvisko, titul 
delimitovaného 
zamestnanca 

P.č. prac. 
miesta 

Delimitované kmeňové pracovné miesto 
určené limitom počtu zamestnancov 

Poznámka 

1 Šmídt Ján, Ing. 1 lesník 

uvoľnený na výkon 
verejnej funkcie 
podľa §136 ods. 2 
Zákonníka práce 

2 Pipasíková Eva 2 technicko-administratívny pracovník  

3 Pipasíková Eva, Mgr. 3 
technicko-administratívny pracovník - 
personalista 

 

4 Belánová Slávka, Ing. 4 botanik  

5 Bryndza Ivan 5 strážca   

6 Bryndza Peter 6 strážca 
 

7 
Benčuríková Gabriela, 
Mgr. 7 anorganik 

 

8 Slivenská Helena, Ing. momentálne na RD 

9 Iľko Tomáš, Ing. 8 zoológ   

10 Čizmárová Zuzana, Ing. 
9 krajinár 

  

11 Trebulová Andrea, Mgr. momentálne na RD 

12 Blanár Drahoš, Ing. 10 lesník  

13 Jakubčová Renáta, Ing. 11 poľnohospodár   

14 Šmídtová Jana, Ing. 12 pracovník pre environmentálnu výchovu   

15 Balko Pavol 13 strážca  

  14 
technicko-administratívny pracovník - 
ekonóm 

 

P.č. 
Meno, priezvisko, titul 
delimitovaného 
zamestnanca 

P.č. prac. 
miesta 

Delimitované projektové pracovné 
miesto určené samostatným  limitom 
počtu projektových zamestnancov 

Poznámka 

16 Benedikty Marek, Ing. 1 projektový manažér (OPKŽP2) projektové miesto 

17 Vrancová Michaela, Ing. 2 koordinátor projektu (POO) projektové miesto 
Počet zamestnancov spolu: 17 Počet pracovných miest spolu: 16 (z toho dve projektové miesta) 

 
 
Personálna a mzdová agenda, ktorá bude delimitovaná spolu s uvedenými zamestnancami je 
uvedená v nasledujúcich prílohách tohto delimitačného protokolu: 
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Číslo 
prílohy 

Názov prílohy Termín 
odovzdania 

1.A Preberací protokol k odovzdávaným osobným spisom zamestnancov 31.03.2022 
1.B Preberací protokol k odovzdávanej dokumentácie pri zamestnancoch 

pracujúcich na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru 
31.03.2022 

1.C Mzdové listy za obdobie 01 – 03/2022 30.04.2022 
1.D Zoznam zamestnancov poberajúcich dôchodok 31.03.2022 
1.E Zoznam zamestnancov so zrážkami do II. a III. piliera dôchodkového 

zabezpečenia 
31.03.2022 

1.F Zoznam zamestnancov so zrážkami do odborovej organizácie 31.03.2022 
1.G Evidencia nároku a zostatku dovoleniek zamestnancov k 31.03.2022 19.04.2022 
1.H Evidencia nemocenských dávok k 31.03.2022 19.04.2022 
1.I Zoznam zamestnancov pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa 19.04.2022 
1.J Zoznam zamestnancov podľa zdravotných poisťovní 31.03.2022 
1.K Zoznam zamestnancov s identifikačným číslom právneho vzťahu pre 

sociálnu poisťovňu 
31.03.2022 

1.L Zoznam zamestnancov mimo evidenčného stavu k 31.03.2022 31.03.2022 
1.M Zoznam čerpaných nadčasových hodín za obdobie 01-03/2022 19.04.2022 
1.N Zoznam zamestnancov zamestnaných na dobu určitú 31.03.2022 
1.O Zoznam čerpaných hodín pohotovosti za obdobie 01-03/2022 19.04.2022 
1.P Agenda rekreačných príspevkov za obdobie 01-03/2022 19.04.2022 
1.R Tarifné náležitosti zamestnancov 31.03.2022 
1.S Plán dovoleniek delimitovaných zamestnancov na rok 2022 31.03.2022 
1.T Zoznam zamestnancov podľa výberu medzi stravnými lístkami 

a finančným príspevkom na stravovanie 
31.03.2022 

 
 
2. ROZPOČET, POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY 
 
2.1.   Štátny rozpočet 
 
Príspevok Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky  na rok 2022 schválený zákonom NR SR č. 
534/2021 Z. z. zo 14.12.2021 a následným podpísaným kontraktom medzi MŽP SR a ŠOP SR je 
pomernou časťou delimitovaný na Správu NP MURÁNSKA PLANINA vo výške 114 167,- EUR (slovom: 
jednostoštrnásťtisíc stošesťdesiatsedem eur).  
 
2.2.  Pohľadávky 

 
Zo Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky sa delimitujú na Správu NP MURÁNSKA PLANINA 
pohľadávky ku dňu 01.04.2022 so stavom k 31.03.2022. Podrobný zoznam pohľadávok je uvedený 
v prílohe č. 2.2.A tohto delimitačného protokolu, ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. 
Škodové prípady v celkovej výške  546,20 EUR (slovom: Päťstoštyridsaťšesť eur a dvadsať centov). 
Podrobný zoznam škodových prípadov je uvedený v prílohe č. 2.2.B tohto delimitačného protokolu 
a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. 
 
2.3.  Záväzky   
 
Zo Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky sa delimitujú na Správu NP MURÁNSKA PLANINA 
záväzky ku dňu 01.04.2022 so stavom k 31.03.2022 nasledovne: 
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- Uzatvorené zmluvy, z ktorých vyplývajú zmluvné záväzky v súvislosti s plnením úloh Správy 
NP MURÁNSKA PLANINA, ktorých podrobný zoznam je uvedený v prílohe č. 2.3. tohto 
delimitačného protokolu a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť, 

- Zoznam delimitovaných záväzkov vyplývajúcich z dodávateľských vzťahov (neuhradené 
faktúry) sú v prílohe č. 2.3.B tohto delimitačného protokolu, ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú 
súčasť, 

- Delimitované finančné prostriedky z bankového účtu DARY,GRANTY za dar IS Muráň  vo výške 
200,- EUR (slovom: dvesto eur).  
 

2.4. Sociálny fond 
 

Zo Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky sa delimituje k 01.04.2022 na Správu NP MURÁNSKA 
PLANINA  pomerná časť zostatku Sociálneho fondu ku dňu 31.03.2022 vo výške 850,- EUR (slovom: 
Osemstopäťdesiat eur), pričom predmetná výška zostatku predstavuje pomernú časť na jedného 
delimitovaného zamestnanca vynásobenú počtom delimitovaných zamestnancov zo ŠOP SR na 
Správu NP MURÁNSKA PLANINA uvedených v časti 1.1 tohto delimitačného protokolu.  
 
2.5. Hospodársky výsledok  
 
Zo Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky sa delimituje hospodársky výsledok  ku dňu 
31.3.2022 rozdielom delimitovaných aktív a pasív zo súvahy na Správu NP MURÁNSKA PLANINA.  
Celková výška hospodárskeho výsledku bude odovzdaná až po vytvorení súvahy rozdielom aktív 
a pasív – príloha č. 2.5.A tohto delimitačného protokolu, ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. 
 
 
3. MAJETOK 
 
Zo Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky sa delimituje na Správu NP MURÁNSKA PLANINA ku 
dňu 01.04.2022 majetok v stave ku dňu 31.03.2022: 

- Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok – investičný majetok (ďalej len ako „DHNM-IM“). 
Podrobný zoznam DHNM-IM je uvedený v prílohe č. 3.A tohto delimitačného protokolu 
a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť . 

- Drobný hmotný a nehmotný majetok (ďalej len ako „DHNM“). Podrobný zoznam DHNM je 
uvedený v prílohe č. 3.B tohto delimitačného protokolu a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. 

- Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (ďalej len ako „ODHM“). Podrobný zoznam 
ODHM  je uvedený v prílohe č. 3.C tohto delimitačného protokolu a tvorí jeho neoddeliteľnú 
súčasť. 

- Zostatky pohonných hmôt v služobných motorových vozidlách (ďalej len ako „PHM“). 
Podrobný zoznam PHM je uvedený v prílohe č. 3.D tohto delimitačného protokolu a tvorí 
jeho neoddeliteľnú súčasť. 

- Zásoby tovaru. Podrobný zoznam zásob je uvedený v prílohe č. 3.E tohto delimitačného 
protokolu a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. 

 
Ekonomická a majetková agenda, ktorá bude delimitovaná je uvedená v nasledujúcich prílohách 
tohto delimitačného protokolu: 
 

Číslo 
prílohy 

Názov prílohy Termín 
odovzdania 

2.2.A Zoznam pohľadávok k 31.03.2022 22.04.2022 
2.2.B Zoznam škodových prípadov k 31.03.2022 31.03.2022 
2.3.A Zoznam zmluvných záväzkov – uzatvorené zmluvy k 31.03.2022 31.03.2022 
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2.3.B Zoznam delimitovaných záväzkov vyplývajúcich z dodávateľských 
vzťahov (neuhradené faktúry) 

22.04.2022 

2.5.A Hospodársky výsledok  30.04.2022 
3.A Zoznam dlhodobého hmotného a nehmotného majetku – investičný 

majetok (DHNM- IA ) k 31.03.2022 
22.04.2022 

3.B Zoznam drobného hmotného a nehmotného majetku (DHNM) 
k 31.03.2022 

22.04.2022 

3.C Zoznam obstarania dlhodobého hmotného majetku k 31.03.2022 22.04.2022 
3.D Zoznam zostatkov pohonných hmôt služobných motorových vozidiel 

a palivových kariet k 31.03.2022 
31.03.2022 

3.E Zoznam zásob tovaru k 31.03.2022 31.03.2022 
 
4. BOZP a OPP 

 
Zo Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky sa delimitujú na Správu NP MURÁNSKA PLANINA ku 
dňu 01.04.2022 záznamové knihy z absolvovaných školení BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri 
práci), záznamové knihy z absolvovaných školení OPP (ochrana pred požiarmi), osvedčenia 
o absolvovanom kurze prvej pomoci vzťahujúce sa na delimitovaných zamestnancov podľa bodu 1.1 
tvoria prílohu č. 4.A tohto delimitačného protokolu.  

 
5. REGISTRATÚRNE ZÁZNAMY 
 
Zo ŠOP SR na Správu NP MURÁNSKA PLANINA prechádzajú všetky nevybavené a neuzatvorené 
registratúrne záznamy a evidenčné pomôcky k nim, ktoré na ŠOP SR vznikli do 31. 3. 2022 vrátane 
a ktoré sa viažu na plnenie úloh Správy NP MURÁNSKA PLANINA v zmysle zákona.  

 
Protokol  o odovzdaní  registratúrnych záznamov a spisov, ktoré sú predmetom spisovej rozluky  a 
zoznam registratúrnych záznamov  a spisov, ako aj evidenčných pomôcok sú obsiahnuté v prílohe č. 
5.A tohto delimitačného protokolu, ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.  
 
 
6. STAV PLNENIA ÚLOH A ROZPRACOVANOSTI VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

 
Zo ŠOP SR na Správu NP MURÁNSKA PLANINA prechádza stav plnenia úloh a rozpracovanosti 
verejného obstarávania, ktorý je uvedený v prílohe č. 6.A tohto delimitačného protokolu a tvorí jeho 
neoddeliteľnú súčasť.   

 
7. PROJEKTY 

 
Predmetom delimitácie zo ŠOP SR na Správu NP Muránska planina je prechod práv a povinností 
vyplývajúcich z uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí NFP č. OPKZPPO1SC1312017_2201 zo dňa 
05.04.2018, medzi poskytovateľom: Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, so 
sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35  Bratislava, IČO: 42181810,  v zastúpení Slovenská agentúra 
životného prostredia so sídlom Tajovského 28, 975 90  Banská Bystrica, IČO: 00626031 na základe 
splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu 
sprostredkovateľským orgánom č. 22/2015/5.1 zo dňa 13. apríla 2015 v platnom znení a ŠOP SR ako 
prijímateľom (ďalej len ako „ZoNFP“), obsahom ktorej je poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku na realizáciu projektu s názvom: „Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na 
Slovensku“ (kód ITMS2014+: 310011L489), a to v rozsahu práv a povinností partnera projektu až po 
schválení  predloženej žiadosti o zmenu projektu zo strany poskytovateľa (pri zohľadnení všetkých 
pravidiel vyplývajúcich z príslušných ustanovení ZoNFP a jej príloh, a zároveň s poukazom na fakt, že 
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nový partner bude musieť spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku bližšie špecifikované 
v časti „Oprávnenosť žiadateľa/partnera“ 22. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku) s účinnosťou od 01.04.2022, obsahom ktorej  je zmena 
spočívajúca v doplnení partnera projektu, ktorým bude Správa Národného parku Muránska planina 
so sídlom v Revúcej, a s tým súvisiaci prechod práv a povinností vyplývajúcich z uzatvorenej ZoNFP 
prevedených na partnera projektu, pričom tento prevod bude predmetom uzatvorenia dodatku 
k tomuto delimitačnému protokolu podľa čl. III tohto delimitačného protokolu. 
 
Predmetom delimitácie zo ŠOP SR na Správu NP Muránska planina je prechod práv a povinností 
vyplývajúcich z uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC131-2018-49/04 zo dňa 
15.10.2021, medzi poskytovateľom: Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, so 
sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35  Bratislava, IČO: 42181810,  v zastúpení Slovenská agentúra 
životného prostredia so sídlom Tajovského 28, 975 90  Banská Bystrica, IČO: 00626031 na základe 
splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu 
sprostredkovateľským orgánom č. 22/2015/5.1 zo dňa 13. apríla 2015 v platnom znení a ŠOP SR ako 
prijímateľom (ďalej len ako „ZoNFP“), obsahom ktorej je poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku na realizáciu projektu s názvom: „Zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho 
významu v lesných ekosystémoch vybraných chránených území 2“ (kód ITMS2014+: 310011AYH2), 
a to v rozsahu práv a povinností partnera projektu až po schválení  predloženej žiadosti o zmenu 
projektu zo strany poskytovateľa (pri zohľadnení všetkých pravidiel vyplývajúcich z príslušných 
ustanovení ZoNFP a jej príloh, a zároveň s poukazom na fakt, že nový partner bude musieť spĺňať 
všetky podmienky poskytnutia príspevku bližšie špecifikované v časti „Oprávnenosť partnera“ 49. 
výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku ako aj tie 
podmienky poskytnutia príspevku, ktoré sú v zmysle predmetnej výzvy relevantné pre partnera 
(napr. Podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít 
projektu)) s účinnosťou od 01.04.2022, obsahom ktorej  je zmena spočívajúca v doplnení partnera 
projektu, ktorým bude Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej a s tým 
súvisiaci prechod práv a povinností vyplývajúcich z uzatvorenej ZoNFP prevedených na partnera 
projektu, pričom tento prevod bude predmetom uzatvorenia dodatku k tomuto delimitačnému 
protokolu podľa čl. III tohto delimitačného protokolu. 
 
Predmetom delimitácie zo ŠOP SR na Správu NP Muránska planina je prechod práv a povinností 
v rozsahu pridruženého partnera projektu vyplývajúcich z uzatvorenej Dohody o spolupráci č. ŠOP SR-
Z/63/2021 zo dňa 19.4.2021, medzi Bratislavským regionálnym ochranárskym združením ako 
poskytovateľom (koordinujúcim partnerom projektu) a ŠOP SR ako prijímateľom (pridruženým 
partnerom projektu), obsahom ktorej je rozdelenie práv a povinností medzi partnermi projektu 
s názvom: „Ochrana sysľa pasienkového (Spermophilus citellus) na severozápadnej hranici jeho 
výskytu“ (kód projektu: LIFE19 NAT/SK/001069), ktorého realizácia je predmetom Grantovej zmluvy 
LIFE19 NAT/SK/001069 zo dňa 3.8.2020 uzatvorenej medzi Európskou Komisiou a Bratislavským 
regionálnym ochranárskym združením. Rozsah prechádzajúcich práv a povinností bude určený až po 
schválení žiadosti o doplnenie nového pridruženého partnera projektu zo strany poskytovateľa 
s účinnosťou od 01.04.2022, ktorým bude Správa Národného parku Muránska planina so sídlom 
v Revúcej, pričom tento prechod bude predmetom uzatvorenia dodatku k tomuto delimitačnému 
protokolu podľa čl. III tohto delimitačného protokolu. 

 
Predmetom delimitácie zo ŠOP SR na Správu Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej 
je s účinnosťou od 01.04.2022 prechod práv a povinností vyplývajúcich z uzatvorenej Zmluvy 
o realizácii projektu č. 1551/2011 (ŠOPSR/228/2011) zo dňa 3.10.2011 medzi Úradom vlády 
Slovenskej republiky, so sídlom Námestie slobody 1, 813 70  Bratislava, IČO: 00151513, ako správcom 
Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce spolufinancovaného zo Švajčiarskeho finančného 
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mechanizmu a ŠOPSR ako prijímateľom, obsahom ktorej bolo poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku na realizáciu projektu s názvom: „Rozvoj ochrany prírody a chránených území v 
slovenských Karpatoch“ (číslo projektu: 1551/2011) a to v rozsahu zabezpečenia udržateľnosti 
uvedeného projektu v súvislosti s majetkom nadobudnutým počas jeho realizácie, ktorého zoznam je 
uvedený v prílohách tohto delimitačného protokolu. 
 

 
Čl. III 

 
Účastníci protokolu týmto vyhlasujú, že sú oprávnení s predmetom delimitácie voľne nakladať, ich 
prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité a právny úkon je urobený v predpísanej forme. 
 
Vzťahy nedoriešené týmto delimitačným protokolom, súvisiace s predmetom delimitácie, budú riešiť 
zástupcovia odovzdávajúceho a preberajúceho číselne označenými písomnými dodatkami k tomuto 
delimitačnému protokolu. 
 
Tento delimitačný protokol je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá strana dostane po 
dve vyhotovenia.  

 
 Čl. IV 

 
Tento delimitačný protokol nadobúda platnosť dňom jeho podpísania účastníkmi protokolu.  
 
Tento delimitačný protokol má deklaratórny charakter vzhľadom na skutočnosť, že prechod majetku 
a s tým súvisiacich práv a povinností vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych 
vzťahov a iných vzťahov zamestnancov ŠOP SR nastáva v  zákonom upravenom celom rozsahu priamo 
zo zákona v zmysle § 104i ods. 1 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. 
 
Účastníci 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.  
 
V Banskej Bystrici, dňa 31.03.2022 
    
 
 
 
 
 
 
_______________________________   __________________________________  
 Za odovzdávajúceho          Za preberajúceho 
RNDr. Dušan Karaska, generálny riaditeľ               Ing. Ján Šmídt, riaditeľ 
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky          Správa Národného parku Muránska planina  

                so sídlom v Revúcej        
            

              


