
DODATOK Č. 8

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: 001/5.1-5.2-5.3MP/2009

(ďalej len „D odatok“)

NÁZOV PROJEKTU:

Zabezpečenie starostlivosti o mokrade SR, zvyšovanie environmentálneho povedomia
o mokradiach a budovanie kapacít

KÓD ITMS:

24150120025

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov, v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej 
z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ:
názov : Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

sídlo : Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

Slovenská republika

IČO : 42 181 810

DIČ : 2023106679

konajúci : Ing. László Sólymos, minister životného prostredia SR 

v zastúpení
názov : Slovenská agentúra životného prostredia

sídlo : Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica 

Slovenská republika

IČO : 00 626 031

DIČ : 2021125821

konajúci : Ing. Martin Lakanda, generálny riaditeľ

na základe Splnomocnenia Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom na 
plnenie úloh Riadiaceho orgánu zo dňa 17.12.2013 v znení neskorších dodatkov

(ďalej len „Poskytovateľ“)



1.2. Prijímateľ:

názov : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

sídlo : Tajovského 28/B, 974 01 Banská Bystrica

Slovenská republika

zapísaný v : Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 

5. decembra 2007 č. 75/2007 -  1.8 o vydaní novej zriaďovacej 

listiny s účinnosťou od 1. januára 2008 

konajúci : Ing. Milan Boroš, generálny riaditeľ

IČO : 17 058 520

DIČ :2021526188

banka : Štátna pokladnica

číslo účtu vo formáte IBAN

zálohové -pl-atby: a) - 

b) -

predfinancovanie: a) SK6381800000007000390880 

b )-

refundácia:1 a) SK6381800000007000390880

(ďalej len „Prijímateľ“ a spolu s „Poskytovateľom“ aj ako „Zmluvné strany“)

2. PREDMET DODATKU

2.1. Zmluvné strany sa v zmysle článku 8. ZMENA ZMLUVY odsek 1 Prílohy č. 1 
Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku č. 001/5.1-5.2-5.3MP/2009 v platnom znení (ďalej len „Zmluva“), z dôvodu 
doplnenia výsledkového a dopadového merateľného ukazovateľa Projektu v tabuľke č. 4 
Merateľné ukazovatele Projektu a doplnenie merateľných ukazovateľov Projektu 
s relevanciou k horizontálnym prioritám v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 
Predmet podpory NFP, dohodli na zmene Zmluvy nasledovne:

2.1.1 Tabuľka č. 4 Merateľné ukazovatele Projektu v Prílohe č. 2 Zmluvy 
o poskytnutí NFP Predmet podpory NFP k Zmluve sa mení a znie 
nasledovne:

4. Meratefné ukazovatele Projektu
Typ Názov indikátora

Merná
jednotka

Východisková
hodnota Rok Plánovaná

hodnota
Rok

<n ¿č  >> o>  “D
Počet vypracovaných programov starostlivosti o územia počet 0 2009 3 2016
Počet vypracovaných programov záchrany o územia počet 0 2009 2 2016

1 Ak sa nehodí, prečiarknite



Počet vytvorených čiastkových databáz informačného systému 
(pre skupiny rastlín, živočíchov, biotopov)

počet 0 2009 1 2016

Počet vypracovaných metodických materiálov ochrany prírody počet 0 2009 2 2016
Počet vybavených budov alebo inej infraštruktúry počet 0 2009 3 2016
Počet realizovaných tematických vzdelávacích programov pre 
jednotlivé cieľové skupiny počet 0 2009 2 2016

Počet pripravených a/alebo realizovaných dokumentov, 
vzdelávacích podujatí alebo iných opatrení pre subjekty 
v chránených územiach

počet 0 2009 10 2016

Počet pripravených a/alebo realizovaných informačných 
podujatí pre odbornú a laickú verejnosť

počet 0 2009 28 2016

Počet pripravených a/alebo vydaných materiálov ochrany 
prírody

počet 0 2009 18 2016

Výška výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, 
Software, služieb širokopásmového pripojenia alebo iných 
služieb v oblasti IT v  rámci projektu

EUR 0 2009 64 411,00 2016

Plocha chránených území, ktoré majú vypracované programy 
starostlivosti

km2 0 2016 87,82 2021

Podiel počtu chránených území, ktoré majú vypracované 
programy starostlivosti na celkovom počte chránených území

% 0 2016 0,70 2021

Plocha chránených území, ktoré majú vypracované programy 
záchrany

km2 0 2016 8,41 2021

Podiel počtu chránených území, ktoré majú vypracované 
programy záchrany na celkovom počte chránených území

0//o 0 2016 0,48 2021

Počet druhov rastlín a živočíchov a typov biotopov, ktoré sú 
súčasťou informačného systému monitoringu biotopov a druhov

počet 0 2016 46 2021

Počet opatrení ochrany prírody, k riešeniu ktorých by mali 
prispieť metodické materiály

počet 0 2016 2 2021

Podiel počtu vybavených budov alebo inej infraštruktúry na 
celkovom plánovanom počte vybavených budov alebo inej 
infraštruktúry

% 0 2016 5,10 2021

Počet subjektov, ktoré sa zúčastnili tematických vzdelávacích 
programov

počet 0 2016 25 2021

Počet subjektov, zapojených do prípravy alebo prezentácie 
dokumentov alebo do činnosti regionálnych rád TU R alebo 
súvisiacich podujatí

počet 0 2016 50 2021

Počet informovaných alebo inak zapojených subjektov počet 0 2016 150 2021
Počet informovaných subjektov, ktorým boli doručené materiály počet 0 2016 50 000 2021

Do
pa

d Podiel výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, 
Software, služieb širokopásmového pripojenia alebo iných 
služieb v oblasti IT na celkových výdavkoch projektu

0//O 0 2016 6,352 2021

í

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám
Typ Názov indikátora

Merná
jednotka

Východisková
hodnota Rok

Plánovaná
hodnota

Rok

Horizontálna priorita informačná spoločnosť
Výška výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku 
hardware, Software, služieb širokopásmového 
pripojenia alebo iných služieb v oblasti IT v  rámci 
projektu

EUR 0 2009 64 411,00 2016

O
"X D
<D
</>
¿T

Počet vytvorených čiastkových databáz 
informačného systému (pre skupiny rastlín, 
živočíchov, biotopov)

počet 0 2009 1 2016

Podiel výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku 
hardware, Software, služieb širokopásmového 
pripojenia alebo iných služieb v oblasti IT na 
celkových výdavkoch projektu

0//O 0 2016 6,352 2021

D
op

ad Počet druhov rastlín, a živočíchov a typov 
biotopov, ktoré sú súčasťou informačného systému 
monitoringu biotopov a druhov

počet 0 2016 46 2021

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj

^  o  >  -a
Počet vypracovaných programov starostlivosti o 
územia

počet 0 2009 3 2016

3



Počet vypracovaných programov záchrany 
o územia

počet 0 2009 2 2016

Počet vypracovaných metodických materiálov 
ochrany prírody

počet 0 2009 2 2016

Počet vybavených budov alebo inej infraštruktúry počet 0 2009 3 2016
Počet realizovaných tematických vzdelávacích 
programov pre jednotlivé cieľové skupiny

počet 0 2009 2 2016

Počet pripravených a/alebo realizovaných 
dokumentov, vzdelávacích podujatí alebo iných 
opatrení pre subjekty v chránených územiach

počet 0 2009 10 2016

Počet pripravených a/alebo realizovaných 
informačných podujatí pre odbornú a laickú 
verejnosť

počet 0 2009 28 2016

Počet pripravených a/alebo vydaných materiálov 
ochrany prírody

počet 0 2009 18 2016

D
op

ad

Plocha chránených území, ktoré majú 
vypracované programy starostlivosti

km2 0 2016 87,82 2021

Podiel počtu chránených území, ktoré majú 
vypracované programy starostlivosti na celkovom 
počte chránených území

% 0 2016 0,70 2021

Plocha chránených území, ktoré majú 
vypracované programy záchrany

km2 0 2016 8,41 2021

Podiel počtu chránených území, ktoré majú 
vypracované programy záchrany na celkovom 
počte chránených území

% 0 2016 0,48 2021

Počet opatrení ochrany prírody, k riešeniu ktorých 
by mali prispieť metodické materiály

počet 0 2016 2 2021

Podiel počtu vybavených budov alebo inej 
infraštruktúry na celkovom plánovanom počte 
vybavených budov alebo inej 
infraštruktúry

% 0 2016 5,1 2021

Počet subjektov, ktoré sa zúčastnili tematických 
vzdelávacích programov

počet 0 2016 25 2021

Počet subjektov, zapojených do prípravy alebo 
prezentácie dokumentov alebo do činnosti 
regionálnych rád TU R alebo 
súvisiacich podujatí

počet 0 2016 50 2021

Počet informovaných alebo inak zapojených 
subjektov

počet 0 2016 150 2021

Počet informovaných subjektov, ktorým boli 
doručené materiály

počet 0 2016 50 000 2021

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity

Vý
sl

ed
of

D
op

ad

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí
O“Oo
C/3

D
op

ad

2.1.2 Ostatné ustanovenia Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré nie sú týmto 
Dodatkom dotknuté ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
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3. OSTATNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom  dotknuté, zostávajú 
nezmenené a účinné v doterajšom znení.

3.2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri 
zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

3.3. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

3.4. Tento Dodatok je vyhotovený v (štyroch) (4) rovnopisoch, z ktorých obdrží Prijímateľ 
jeden (1) rovnopis a tri (3) rovnopisy obdrží Poskytovateľ.

3.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu 
a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a ich zmluvné prejavy 
sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k 
podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Za Poskytovateľa: 
v Banskej Bystrici, dňa: 1 9 - 12-  2015

Za Prijímateľa: 
v Banskej Bystrici, dňa: ^  f . o iO ff

Ing. Martin Lakanda 
generálny riaditeľ

A

\ Ing. Milan\Boroš 
\ generálny riaditeľ

Slovenská agentúra 
životného prostredia

Pečiatka:
Ž I \  v, .
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Štátna ochrana prírody 
Slovenskej republiky

Pečiatka:
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