
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
Operačný program Kvalita životného prostredia 

Prioritná os č. 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov 

prostredníctvom rozvoja environmentálnej 

infraštruktúry 

Investičná priorita č. 1.3: Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy 

a podpora ekosystémových služieb, a to aj 

prostredníctvom sústavy Natura 2000 

a zelenej infraštruktúry 

Špecifický cieľ č. 1.3.1: Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov 

a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci 

sústavy Natura 2000 

 
Bratislava 

December 2020 

SCHÉMA ŠTÁTNEJ POMOCI 

NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB 

VO VŠEOBECNOM HOSPODÁRSKOM 

ZÁUJME V OBLASTI OCHRANY 

BIODIVERZITY 

 

DODATOK Č. 2 



2 

I. 

Týmto dodatkom č. 2 sa mení a dopĺňa znenie Schémy štátnej pomoci na poskytovanie služieb 

vo všeobecnom hospodárskom záujme v oblasti ochrany biodiverzity v znení Dodatku č. 1 

evidovanej pod číslom ŠP SVHZ – 2/2018, nasledovne: 

 

 

PÔVODNÉ ZNENIE: 
 

Titulná strana, názov schémy a mesiac a rok nadobudnutia jej účinnosti: 

SCHÉMA ŠTÁTNEJ POMOCI NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB VO VŠEOBECNOM HOSPODÁRSKOM ZÁUJME 

V OBLASTI OCHRANY BIODIVERZITY V ZNENÍ DODATKU Č. 1 

August 2019 

 

Článok A. PREAMBULA, prvý odsek: 

Schéma štátnej pomoci na poskytovanie služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme v oblasti 

ochrany biodiverzity v znení dodatku č. 1 (ďalej len „schéma“) vychádza z kontextu Operačného 

programu Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“) schváleného vykonávacím 

rozhodnutím Komisie zo dňa 28. októbra 2014, číslo CCI 2014SK16M1OP002, z prostriedkov 

ktorého je financovaná štátna pomoc poskytovaná prostredníctvom tejto schémy. 

 

Článok A. PREAMBULA, piaty odsek: 

SVHZ sú definované ako hospodárske činnosti, ktorých výsledkom je všeobecný verejný 

prospech a ktoré by sa na trhu nevyskytovali bez verejnej intervencie (alebo by boli poskytnuté 

za iných podmienok, pokiaľ ide o kvalitu, bezpečnosť, dostupnosť, rovnaký prístup alebo 

všeobecný prístup). Udržiavanie a skvalitňovanie životného prostredia a prírodného dedičstva je 

objektívne činnosťou, z ktorej predovšetkým benefituje spoločnosť ako taká. Právo na ochranu 

životného prostredia je totiž súčasťou základných práv a slobôd občanov Slovenskej republiky 

v zmysle čl. 44 Ústavy. Zároveň podľa § 5 ods. 4 zákona č. 543/ 2002 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny v znení neskorších predpisov „Udržiavanie a dosiahnutie priaznivého stavu časti 

krajiny sú činnosti vykonávané vo verejnom záujme.“ 

 

Článok B. PRÁVNY ZÁKLAD, body č. 3, 5, 10 a 13: 

3. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, 

ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre 

rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné 

ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, 

Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje 

nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej len „všeobecné nariadenie“); 

5. Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych 

a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o EŠIF“); 

10. Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“); 

13. Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a audite“); 
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Článok C. POUŽITÉ DEFINÍCIE, definície pojmov „dokument starostlivosti“, „nájomca“ 

a „sústava chránených území“ 

 dokument starostlivosti je dokument v zmysle § 54 ods. 4 písm. a), c), d) zákona o ochrane 

prírody a krajiny, t.j.: programy záchrany3, programy starostlivosti4 programy starostlivosti 

o chránené vtáčie územia5 a zásady starostlivosti;  

 nájomca je osoba, ktorá má s vlastníkom pozemku uzatvorenú zmluvu o nájme v zmysle 

príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj ostatné osoby v zmysle 

legálnej definície nájomcu v § 2 ods. 2 písm. zg) zákona o ochrane prírody a krajiny; 

 sústava chránených území je tvorená predovšetkým európskou sústavou chránených území 

Natura 2000, ako aj ostatnými chránenými územiami podľa § 17 ods. 1 zákona o ochrane 

prírody a krajiny a územiami medzinárodného významu podľa § 17 ods. 11 zákona 

o ochrane prírody a krajiny;  

 

POZNÁMKY POD ČIAROU Č. 3 AŽ 5  
3 http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/ochrana-prirody-krajiny/druhova-ochrana-prirody/programy-

zachrany/ 
4 http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/ochrana-prirody-krajiny/druhova-ochrana-prirody/programy-

starostlivosti/ 
5 http://www.minzp.sk/postupy-ziadosti/ochrana-prirody-krajiny/uzemna-ochrana-prirody/natura-2000/ 

 

Článok D. ÚČEL POMOCI, prvý odsek 

Účelom pomoci je realizácia opatrení vyplývajúcich z dokumentov starostlivostiChyba! 

Záložka nie je definovaná., Chyba! Záložka nie je definovaná., Chyba! Záložka nie je 

definovaná. a/alebo ďalšej dokumentácieChyba! Záložka nie je definovaná. s cieľom 

dosiahnuť alebo udržať priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu a predchádzať 

a zabrániť významne negatívnym ľudským zásahom predovšetkým do európskej sústavy 

chránených území Natura 2000.  

 

Článok N. MECHANIZMUS POSKYTOVANIA POMOCI, bod č. 4: 

4. Zmluva o starostlivosti alebo zmluva o poskytnutí finančného príspevku nadobúda účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

 

Článok S. PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ SCHÉMY, ODSEK 4: 

Účinnosť schémy končí dňa 31. decembra 2020, takže príslušné zmluvy o starostlivosti alebo 

zmluvy o poskytnutí finančného príspevku musia nadobudnúť účinnosť do 31. decembra 2020. 

Vyplácanie pomoci podľa tejto schémy skončí 31. decembra 2023. 

 

POZNÁMKA POD ČIAROU Č. 15: 

Poskytovateľ si vyhradzuje právo v príslušnej výzve určiť možnosť/nemožnosť vyplatenia 

primeraného zisku, resp. upraviť spôsob určenia primeraného zisku.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/ochrana-prirody-krajiny/druhova-ochrana-prirody/programy-zachrany/
http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/ochrana-prirody-krajiny/druhova-ochrana-prirody/programy-starostlivosti/
http://www.minzp.sk/postupy-ziadosti/ochrana-prirody-krajiny/uzemna-ochrana-prirody/natura-2000/
http://www.minzp.sk/postupy-ziadosti/ochrana-prirody-krajiny/uzemna-ochrana-prirody/natura-2000/
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NOVÉ ZNENIE: 
 

Titulná strana, názov schémy a mesiac a rok vypracovania: 

SCHÉMA ŠTÁTNEJ POMOCI NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB VO VŠEOBECNOM HOSPODÁRSKOM ZÁUJME 

V OBLASTI OCHRANY BIODIVERZITY V ZNENÍ DODATKOV Č. 1 A 2 ŠP SVHZ – 2/2018 

December 2020 

 

Článok A. PREAMBULA, prvý odsek: 

Schéma štátnej pomoci na poskytovanie služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme v oblasti 

ochrany biodiverzity v znení dodatkov č. 1 a 2 (ďalej len „schéma“) vychádza z kontextu 

Operačného programu Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“) schváleného 

vykonávacím rozhodnutím Komisie zo dňa 28. októbra 2014, číslo CCI 2014SK16M1OP002, z 

prostriedkov ktorého je financovaná štátna pomoc poskytovaná prostredníctvom tejto schémy. 

 

Článok A. PREAMBULA, piaty odsek: 

SVHZ sú definované ako hospodárske činnosti, ktorých výsledkom je všeobecný verejný 

prospech, a ktoré by sa na trhu nevyskytovali bez verejnej intervencie (alebo by boli poskytnuté 

za iných podmienok, pokiaľ ide o kvalitu, bezpečnosť, dostupnosť, rovnaký prístup alebo 

všeobecný prístup). Udržiavanie a skvalitňovanie životného prostredia a prírodného dedičstva je 

objektívne činnosťou, z ktorej predovšetkým benefituje spoločnosť ako taká. Právo na ochranu 

životného prostredia je totiž súčasťou základných práv a slobôd občanov Slovenskej republiky 

v zmysle čl. 44 Ústavy. Zároveň podľa § 5 ods. 4 zákona č. 543/ 2002 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny v znení neskorších predpisov „Udržiavanie a dosiahnutie priaznivého stavu osobitne 

chránenej časti prírody a krajiny sú činnosti vykonávané vo verejnom záujme.“ 

 

Článok B. PRÁVNY ZÁKLAD, body č. 3 a 5: 

3. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, 

ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre 

rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné 

ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, 

Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje 

nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom znení (ďalej len „všeobecné nariadenie“); 

5. Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych 

a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o EŠIF“); 

 

Článok B. PRÁVNY ZÁKLAD, bod č. 10 sa vypúšťa a články 11 až 17 sa označujú ako 10 až 

16. 

 

Článok B. PRÁVNY ZÁKLAD, bod č. 12: 

12. Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a audite“); 
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Článok C. POUŽITÉ DEFINÍCIE, definície pojmov „dokument starostlivosti“, „nájomca“ 

a „sústava chránených území“ 

 dokument starostlivosti je dokument v zmysle § 54 ods. 4 písm. a), b) c) a d) zákona 

o ochrane prírody a krajiny; 

 nájomca je osoba, ktorá má s vlastníkom pozemku uzatvorenú zmluvu o nájme v zmysle 

príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj ostatné osoby v zmysle 

legálnej definície nájomcu v § 2 ods. 2 písm. ze) zákona o ochrane prírody a krajiny; 

 sústava chránených území je tvorená predovšetkým európskou sústavou chránených území 

Natura 2000 podľa § 28 zákona o ochrane prírody a krajiny, ako aj ostatnými chránenými 

územiami podľa § 17 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny a územiami medzinárodného 

významu podľa § 28b zákona o ochrane prírody a krajiny;  

 

POZNÁMKY POD ČIAROU 3 AŽ 5 SA VYPÚŠŤAJÚ A POZNÁMKY POD ČIAROU Č. 6 AŽ 19 SA 

OZNAČUJÚ AKO POZNÁMKY POD ČIAROU 3 AŽ 14. 

 

Článok D. ÚČEL POMOCI, prvý odsek 

Účelom pomoci je realizácia opatrení vyplývajúcich z dokumentov starostlivosti a/alebo ďalšej 

dokumentácie s cieľom dosiahnuť alebo udržať priaznivý stav biotopov a druhov európskeho 

významu a predchádzať a zabrániť významne negatívnym ľudským zásahom predovšetkým do 

európskej sústavy chránených území Natura 2000.  

 

Článok J. VÝŠKA POMOCI, poznámka pod čiarou č. 12: 

12Poskytovateľ si vyhradzuje právo v príslušnej výzve určiť možnosť/nemožnosť vyplatenia 

primeraného zisku, resp. upraviť spôsob určenia primeraného zisku. V prípade zmeny 

hospodárenia je možné Primeraný zisk  vyplatiť aj ako náhradu ušlého zisku a to pri zohľadnení 

a zdokladovaní jeho výšky. 

 

Článok N. MECHANIZMUS POSKYTOVANIA POMOCI, bod č. 4: 

4. Zmluva o starostlivosti alebo zmluva o poskytnutí finančného príspevku nadobúda účinnosť: 

a. dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv alebo 

b. za podmienok uvedených v dotknutej zmluve, nie však skôr ako v deň nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

 

Článok S. PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ SCHÉMY, ODSEK 4: 

Platnosť a účinnosť schémy končí dňa 30. júna 2023, takže príslušné zmluvy o starostlivosti 

alebo zmluvy o poskytnutí finančného príspevku musia nadobudnúť účinnosť do 30. júna 2023. 

Vyplácanie pomoci podľa tejto schémy skončí 31. decembra 2023. 
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II. 

 

Ostatné ustanovenia Schémy štátnej pomoci na poskytovanie služieb vo všeobecnom 

hospodárskom záujme v oblasti ochrany biodiverzity evidovanej pod číslom v znení Dodatku č. 

1 ŠP SVHZ – 2/2018 zostávajú týmto Dodatkom č. 2 nedotknuté. 

 

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia Schémy štátnej pomoci na 

poskytovanie služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme v oblasti ochrany biodiverzity 

v znení Dodatkov č. 1 a 2 ŠP SVHZ - 2/2018 v Obchodnom vestníku.  

 


