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I. 

Týmto dodatkom sa Schéma pomoci na realizáciu opatrení v oblasti ochrany biodiverzity pre 
programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej aj „schéma“) mení nasledovne: 
 
PÔVODNÉ ZNENIE: 

1. TITULNÁ STRANA, NÁZOV SCHÉMY A MESIAC A ROK NADOBUDNUTIA JEJ ÚČINNOSTI: 

Schéma pomoci na realizáciu opatrení v oblasti ochrany biodiverzity. 

September 2018. 
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3. ČLÁNOK A. PREAMBULA, PRVÝ ODSEK: 

Schéma pomoci na realizáciu opatrení v oblasti ochrany biodiverzity (schéma pomoci 
de minimis) (ďalej len „schéma“) vychádza z Operačného programu Kvalita životného 
prostredia (ďalej len „OP KŽP“), schváleného vykonávacím rozhodnutím Komisie zo dňa 
28. októbra 2014, číslo CCI 2014SK16M1OP002, z prostriedkov ktorého sú financované 
opatrenia, v dôsledku ktorých dochádza k poskytovaniu minimálnej pomoci podľa tejto 
schémy. 

4. ČLÁNOK A. PREAMBULA, PIATY ODSEK: 

Podľa tejto schémy sa postupuje len v prípade nepriamej formy pomoci spočívajúcej 
v realizácii opatrení Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky. V prípade, ak realizáciu 
opatrení v oblasti ochrany prírody a krajiny zabezpečujú samotné podniky, ako vlastníci, 



nájomcovia alebo správcovia pozemkov, aplikuje sa Schéma štátnej pomoci na poskytovanie 
služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme v oblasti ochrany biodiverzity. 

5. ČLÁNOK B. PRÁVNY ZÁKLAD, BODY Č. 1, 2, 3, 4 A 7: 

1. 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“).  

2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa 
cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) 
č. 1080/2006. 

3. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 
107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (ďalej len 
„nariadenie de minimis“). 

4.  Príloha I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých 
kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy 
v platnom znení (ďalej len „nariadenie o skupinových výnimkách“). 

7. Zákon 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“). 

6. POZNÁMKY POD ČIAROU Č. 1 AŽ 4: 
1  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320-469. 
2  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 289–302. 
3  Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013, s. 1-8. 
4  Ú. v. EÚ L 156, 20.06.2017, str. 1.   

 

7. Článok C. POUŽITÉ DEFINÍCIE, definície pojmov „dokument starostlivosti“, 
„nájomca“, „sústava chránených území“ a „zmluva o nájme“: 

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

o ochrane prírody a krajiny, t. j.: programy záchrany5, programy starostlivosti6 
a programy starostlivosti o chránené vtáčie územia7. 

 nájomca je osoba, ktorá má s vlastníkom pozemku uzatvorenú nájomnú zmluvu 
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; 



 zmluva o nájme je zmluva uzavretá medzi vlastníkom alebo správcom pozemku 
a Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky za účelom realizácie opatrení, 
definovaných v článku G tejto schémy, ktorá musí obsahovať okrem iného aj záväzok 
Príjemcu, že dodrží všetky podmienky, za ktorých sa mu poskytla nepriama pomoc a že 
vráti poskytnutú pomoc, ak tieto podmienky poruší. Pojem zmluva o nájme zahŕňa aj 
podnájomnú zmluvu uzavretú medzi nájomcom pozemku a Štátnou ochranou prírody 
Slovenskej republiky za účelom realizácie opatrení definovaných v článku G tejto 
schémy, ktorá rovnako obsahuje náležitosti uvedené vyššie.  

 

8. POZNÁMKY POD ČIAROU Č. 5 AŽ 7:  

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

 

9. ČLÁNOK F. PRÍJEMCA POMOCI, DRUHÝ ODSEK: 

Pomoc v rámci schémy bude poskytovaná pre všetky veľkostné kategórie podnikov podľa 
prílohy I. nariadenia o skupinových výnimkách. 

10. POZNÁMKA POD ČIAROU Č. 9, Č. 10 A Č. 17:   

 
9 5 rokov na základe všeobecného nariadenia   
10 V zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ je podnikom každý subjekt 

vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob 
financovania. 

17 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 360/2012 z 25. apríla 2012 o uplatňovaní článkov 107 a 108 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v prospech podnikov 
poskytujúcich služby všeobecného hospodárskeho záujmu (Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2012, 
s. 8). 

 

11. ČLÁNOK O. ROZPOČET 

 
Indikatívny objem finančných prostriedkov určených na realizáciu opatrení podľa tejto schémy 
predstavuje 19 000 000 EUR. 
 
 

12. ČLÁNOK P. TRANSPARENTNOSŤ A MONITOROVANIE, BOD Č. 1:  



1. Poskytovateľom po nadobudnutí účinnosti schémy, resp. schémy v znení dodatku 
zabezpečí zverejnenie a dostupnosť schémy v úplnom znení, t. j. v znení všetkých 
schválených dodatkov na webovom sídle www.op-kzp.sk a www.sopsr.sk v trvaní 
minimálne počas obdobia jej účinnosti. 

 

13. ČLÁNOK R. PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ SCHÉMY, BOD Č. 4:  

 
4. Platnosť a účinnosť schémy skončí 31. decembra 2020, takže príslušné zmluvy o nájme 

nadobudnú účinnosť do 31. decembra 2020. 
 

14. ČLÁNOK S. PRÍLOHY A PRÍLOHA Č. 1 SCHÉMY: 

S. Prílohy 

1. Definícia mikropodniku, malého podniku a stredného podniku. 



Príloha č. 1 Definícia MSP  
 
PRÍLOHA I k Nariadeniu Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií 

pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy 
 

Vymedzenie pojmov týkajúcich sa MSP 
 
 

Článok 1 
Podnik 

 
Za podnik sa považuje každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právnu 
formu. Sem patria najmä samostatne zárobkovo činné osoby a rodinné podniky, ktoré vykonávajú 
remeselnícke alebo iné činnosti, a partnerstvá alebo združenia, ktoré pravidelne vykonávajú 
hospodársku činnosť.  
 
 

Článok 2 
Počet pracovníkov a finančné limity určujúce kategórie podnikov 

 
1. Kategóriu mikropodnikov, malých a stredných podnikov („MSP“) tvoria podniky, ktoré 

zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo celková 
ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR.  

 
2. V rámci kategórie MSP sa malý podnik definuje ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb 

a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 10 mil. EUR.  
 
3. V rámci kategórie MSP sa mikropodnik definuje ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 10 osôb 

a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2 mil. EUR.  
 
 

Článok 3 
Typy podnikov, ktoré sa zohľadňujú pri výpočte počtu pracovníkov a finančných súm 

 
1. „Samostatný podnik“ je každý podnik, ktorý nie je zatriedený ako partnerský podnik v zmysle 

odseku 2 alebo ako prepojený podnik v zmysle odseku 3.  
 
2. „Partnerské podniky“ sú všetky podniky, ktoré nie sú zatriedené ako prepojené podniky v zmysle 

odseku 3 a medzi ktorými je takýto vzťah: podnik (vyššie postavený podnik) vlastní, buď 
samostatne alebo spoločne s jedným alebo viacerými prepojenými podnikmi v zmysle odseku 3, 25 
% alebo viac imania alebo hlasovacích práv iného podniku (nižšie postavený podnik).  

 
Podnik sa však môže klasifikovať ako samostatný, teda ako podnik, ktorý nemá žiadne partnerské 
podniky, aj keď nižšie uvedení investori tento limit 25 % dosiahnu alebo prekročia, za predpokladu, 
že títo investori nie sú prepojení v zmysle odseku 3 individuálne alebo spoločne s príslušným 
podnikom:  

a) verejné investičné spoločnosti, spoločnosti investujúce do rizikového kapitálu, fyzické osoby 
alebo skupiny fyzických osôb pravidelne vykonávajúce rizikové investičné aktivity, ktoré 
investujú vlastný kapitál do nekótovaných podnikov (podnikateľskí anjeli), za predpokladu, že 
celkové investície týchto podnikateľských anjelov v rovnakom podniku sú nižšie ako 1 250 000 
EUR;  

b) univerzity alebo neziskové výskumné strediská;  
c) inštitucionálni investori vrátane regionálnych rozvojových fondov;  
d) orgány miestnej samosprávy s ročným rozpočtom nižším ako 10 mil. EUR a s menej ako 5 000 

obyvateľmi.  



 
3. „Prepojené podniky“ sú podniky, medzi ktorými je niektorý z týchto vzájomných vzťahov:  
 

a) podnik má väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo členov v inom podniku;  
b) podnik má právo vymenovať alebo odvolať väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo 

dozorného orgánu iného podniku;  
c) podnik má právo dominantne pôsobiť na iný podnik na základe zmluvy uzatvorenej s týmto 

podnikom alebo na základe ustanovenia v jeho spoločenskej zmluve alebo stanovách;  
d) podnik, ktorý je akcionárom alebo členom iného podniku, sám kontroluje na základe zmluvy 

s inými akcionármi tohto podniku alebo členmi tohto podniku väčšinu hlasovacích práv 
akcionárov alebo členov v tomto podniku.  

 
Vychádza sa z predpokladu, že dominantný vplyv neexistuje, ak sa investori uvedení v odseku 2 
druhom pododseku nezapoja priamo alebo nepriamo do riadenia príslušného podniku – bez toho, 
aby boli dotknuté ich práva ako akcionárov.  
 
Podniky, ktoré sa nachádzajú v niektorom zo vzťahov uvedených v prvom pododseku 
prostredníctvom jedného alebo viacerých iných podnikov alebo prostredníctvom niektorého 
z investorov uvedených v odseku 2, sa tiež považujú za prepojené.  
 
Podniky, ktoré sa nachádzajú v niektorom z týchto vzťahov prostredníctvom fyzickej osoby alebo 
skupiny fyzických osôb konajúcich spoločne, sa tiež považujú za prepojené podniky, ak svoju 
činnosť alebo časť svojej činnosti vykonávajú na rovnakom relevantnom trhu alebo na priľahlých 
trhoch.  
 
Za „priľahlý trh“ sa považuje trh pre výrobok alebo službu, ktorý sa nachádza bezprostredne 
vo vyššej alebo nižšej pozícii vo vzťahu k relevantnému trhu.  

 
4. Okrem prípadov uvedených v odseku 2 druhom pododseku sa podnik nemôže považovať za MSP, 

ak 25 % alebo viac imania alebo hlasovacích práv je priamo alebo nepriamo kontrolovaných 
spoločne alebo individuálne jedným alebo viacerými verejnými orgánmi.  
 

5. Podniky môžu poskytnúť vyhlásenie o postavení ako samostatný podnik, partnerský podnik alebo 
prepojený podnik vrátane údajov týkajúcich sa limitov stanovených v článku 2. Vyhlásenie sa môže 
poskytnúť aj vtedy, keď je imanie rozptýlené tak, že nie je možné presne určiť, kto je jeho držiteľom; 
v takomto prípade podnik môže poskytnúť vyhlásenie v dobrej viere, že môže odôvodnene 
predpokladať, že jeden podnik v ňom nevlastní alebo spoločne navzájom prepojené podniky v ňom 
nevlastnia 25 % alebo viac. Takéto vyhlásenia sa poskytnú bez toho, aby boli dotknuté kontroly 
alebo vyšetrovania stanovené podľa vnútroštátnych pravidiel alebo pravidiel Únie.  

 
 

Článok 4 
Údaje používané pri výpočte počtu pracovníkov a finančných súm a referenčné obdobie 

 
1. Údajmi používanými pri výpočte počtu pracovníkov a finančných súm sú údaje týkajúce sa 

posledného schváleného účtovného obdobia a vypočítané na ročnom základe. Zohľadňujú sa odo 
dňa účtovnej závierky. Výška zvoleného obratu sa vypočíta bez dane z pridanej hodnoty (DPH) 
a iných nepriamych daní.  

 



2. Ak podnik v deň účtovnej závierky zistí, že na ročnom základe prekročil počet pracovníkov alebo 
finančné limity stanovené v článku 2, alebo klesol pod tento počet pracovníkov a finančné limity, 
nebude to mať za následok stratu alebo nadobudnutie statusu stredného alebo malého podniku alebo 
mikropodniku, pokiaľ sa tieto limity neprekročili v dvoch po sebe nasledujúcich účtovných 
obdobiach. 

 
3. V prípade novozaložených podnikov, ktorých účtovné uzávierky ešte neboli schválené, sa uplatnia 

údaje získané čestným odhadom vykonaným v priebehu finančného roku.  
 
 

Článok 5 
Počet pracovníkov 

 
Počet pracovníkov zodpovedá počtu ročných pracovných jednotiek (RPJ), t. j. počtu osôb, ktoré 
v príslušnom podniku alebo v jeho mene pracovali na plný úväzok počas celého posudzovaného 
referenčného roku. Práca osôb, ktoré nepracovali celý rok, práca osôb, ktoré pracovali na kratší pracovný 
čas bez ohľadu na jeho trvanie, a práca sezónnych pracovníkov sa započítava ako podiely RPJ. 
Pracovníkmi sú:  
 
a) zamestnanci;  
b) osoby pracujúce pre podnik v podriadenom postavení, ktoré sa podľa vnútroštátnych právnych 

predpisov považujú za zamestnancov;  
c) vlastníci - manažéri;  
d) partneri vykonávajúci pravidelnú činnosť v podniku, ktorí majú finančný prospech z podniku.  
 
Učni alebo študenti, ktorí sa zúčastňujú na odbornom vzdelávaní na základe učňovskej zmluvy alebo 
zmluvy o odbornom výcviku, sa nepovažujú za pracovníkov. Doba trvania materskej alebo rodičovskej 
dovolenky sa nezapočítava.  
 
 

Článok 6 
Vyhotovenie údajov o podniku 

 
1. V prípade samostatného podniku sa údaje vrátane počtu pracovníkov určujú výlučne na základe 

účtovnej závierky tohto podniku.  
 
2. Údaje o podniku, ktorý má partnerské podniky alebo prepojené podniky, vrátane údajov o počte 

pracovníkov sa určia na základe účtovnej závierky a iných údajov o podniku alebo, ak je 
k dispozícii, podľa konsolidovanej účtovnej závierky podniku alebo konsolidovanej účtovnej 
závierky, do ktorej bol podnik zahrnutý prostredníctvom konsolidácie.  
 
K údajom uvedeným v prvom pododseku sa pripočítajú údaje každého partnerského podniku 
príslušného podniku, ktorý sa nachádza bezprostredne vo vyššom alebo nižšom postavení vo vzťahu 
k nemu. Výsledok je úmerný percentuálnemu podielu imania alebo hlasovacích práv (podľa toho, 
ktorá z hodnôt je vyššia). V prípade krížových podielov sa použije vyšší z týchto percentuálnych 
podielov.  
 
K údajom uvedeným v prvom a druhom pododseku sa pripočíta 100 % údajov každého podniku, 
ktorý je priamo alebo nepriamo prepojený s príslušným podnikom, ak už tieto údaje neboli zahrnuté 
prostredníctvom konsolidácie do účtovnej závierky.  
 

3. Na účely uplatnenia odseku 2 sa údaje partnerských podnikov príslušného podniku odvodzujú z ich 
účtovných závierok a ostatných údajov – konsolidovaných, ak existujú. K týmto údajom sa pripočíta 
100 % údajov podnikov, ktoré sú prepojené s týmito partnerskými podnikmi, pokiaľ ich účtovné 
údaje už nie sú zahrnuté prostredníctvom konsolidácie.  



 
Na účely uplatnenia toho istého odseku 2 sa údaje podnikov, ktoré sú prepojené s príslušným 
podnikom, odvodzujú z ich účtovných závierok a ostatných údajov – konsolidovaných, ak existujú. 
 
K týmto údajom sa pomerne pripočítajú údaje každého prípadného partnerského podniku tohto 
prepojeného podniku, ktorý sa nachádza bezprostredne vo vyššom alebo nižšom postavení 
vo vzťahu k nemu, pokiaľ už tieto údaje neboli zahrnuté do konsolidovanej účtovnej závierky 
v podiele zodpovedajúcom prinajmenšom percentuálnemu podielu určenému v odseku 2 druhom 
pododseku.  
 

4. Ak sa v konsolidovanej účtovnej závierke neuvádzajú za daný podnik údaje o pracovníkoch, čísla 
týkajúce sa pracovníkov sa vypočítajú úmerne na základe súhrnu údajov z jeho partnerských 
podnikov a pripočítaním údajov z podnikov, s ktorými je príslušný podnik prepojený.  
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3. ČLÁNOK A. PREAMBULA, PRVÝ ODSEK: 

Schéma pomoci na realizáciu opatrení v oblasti ochrany biodiverzity (schéma pomoci 
de minimis) v znení dodatku č. 1 (ďalej len „schéma“) vychádza z Operačného programu 
Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), schváleného vykonávacím rozhodnutím 
Komisie zo dňa 28. októbra 2014, číslo CCI 2014SK16M1OP002, z prostriedkov ktorého sú 
financované opatrenia, v dôsledku ktorých dochádza k poskytovaniu minimálnej pomoci podľa 
tejto schémy. 

4. ČLÁNOK A. PREAMBULA, PIATY ODSEK: 

Podľa tejto schémy sa postupuje len v prípade nepriamej formy pomoci spočívajúcej 
v realizácii opatrení Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky. V prípade, ak realizáciu 
opatrení v oblasti ochrany prírody a krajiny zabezpečujú samotné podniky, ako vlastníci, 
nájomcovia alebo správcovia pozemkov, aplikuje sa Schéma štátnej pomoci na poskytovanie 
služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme v oblasti ochrany biodiverzity v platnom znení. 

 



5. ČLÁNOK B. PRÁVNY ZÁKLAD, BODY Č. 1, 2, 3, 4 A 7: 

1. 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“).  

2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa 
cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) 
č. 1080/2006 v platnom znení. 

3. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 
107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v platnom znení 
(ďalej len „nariadenie de minimis“). 

4.  Príloha I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých 
kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy 
v platnom znení (ďalej len „príloha I nariadenia o skupinových výnimkách“). 

7.  Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

6. POZNÁMKY POD ČIAROU Č. 1 AŽ 4 SA VYMAZÁVAJÚ.  

 
7. Článok C. POUŽITÉ DEFINÍCIE, definície pojmov „dokument starostlivosti“, 

„nájomca“, „sústava chránených území“ a „zmluva o nájme“ 
 
 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 nájomnú zmluvu 

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; 

 zmluva o nájme je zmluva uzavretá medzi vlastníkom alebo správcom pozemku 
a Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky za účelom realizácie opatrení, 
definovaných v článku G. tejto schémy, ktorá musí obsahovať okrem iného aj záväzok 
Príjemcu, že dodrží všetky podmienky, za ktorých sa mu poskytla nepriama pomoc a že 
vráti poskytnutú pomoc, ak tieto podmienky poruší. Pojem zmluva o nájme zahŕňa aj 
podnájomnú zmluvu uzavretú medzi nájomcom pozemku a Štátnou ochranou prírody 
Slovenskej republiky za účelom realizácie opatrení definovaných v článku G. tejto 
schémy, ktorá rovnako obsahuje náležitosti uvedené vyššie. Pojem zmluva o nájme 
zahŕňa aj iné formy zmluvy alebo dohody, ktoré sú uzavreté medzi vlastníkom alebo 
užívateľom pozemku a Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky za účelom 
realizácie opatrení definovaných v článku G. tejto schémy, ktorá rovnako obsahuje 
náležitosti uvedené vyššie (napr. zmluva o výpožičke, dohoda o spolupráci). 



 
8. POZNÁMKY POD ČIAROU Č. 5 AŽ 7 SA VYMAZÁVAJÚ A POZNÁMKY POD ČIAROU Č. 8 AŽ 17 

SA OZNAČUJÚ AKO POZNÁMKY POD ČIAROU Č. 1 AŽ 10.  
 

9. POZNÁMKA POD ČIAROU Č. 9 SA VYMAZÁVA A POZNÁMKY POD ČIAROU Č. 10 AŽ 17 SA 

OZNAČUJÚ AKO POZNÁMKY POD ČIAROU Č. 2 AŽ  8. 

 

10. POZNÁMKA POD ČIAROU Č. 2 A Č. 10: 
 

2 V zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ je podnikom každý subjekt 
vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob 
financovania. Hospodárskou činnosťou sa rozumie každá činnosť spočívajúca v ponuke 
tovarov a/alebo služieb na trhu. 

8  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 360/2012 z 25. apríla 2012 o uplatňovaní článkov 107 a 
108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v prospech podnikov 
poskytujúcich služby všeobecného hospodárskeho záujmu v platnom znení (Ú. v. EÚ L 
114, 26.4.2012, s. 8). 
 

11. ČLÁNOK F. PRÍJEMCA POMOCI, DRUHÝ ODSEK: 

Pomoc v rámci schémy bude poskytovaná pre všetky veľkostné kategórie podnikov podľa 
prílohy I. nariadenia o skupinových výnimkách, ako aj pre veľké podniky, ktoré nespĺňajú 
definíciu MSP podľa prílohy I. nariadenia o skupinových výnimkách. 

12. ČLÁNOK N. MECHANIZMUS POSKYTOVANIA POMOCI, BOD Č. 6 

6. Pre účely tejto schémy sa deň poskytnutia pomoci považuje deň nadobudnutia účinnosti 
zmluvy o nájme. Zmluva o nájme 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 

 

13. ČLÁNOK P. TRANSPARENTNOSŤ A MONITOROVANIE, BOD Č. 1:  
 

1. Poskytovateľ po nadobudnutí účinnosti schémy, resp. schémy v znení dodatku 
zabezpečí zverejnenie a dostupnosť schémy v úplnom znení, t. j. v znení všetkých 
dodatkov na webovom sídle www.op-kzp.sk a www.sopsr.sk v trvaní minimálne počas 
obdobia jej platnosti a účinnosti. 

 
14. ČLÁNOK R. PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ SCHÉMY, BOD Č. 4:  

 
4. Platnosť a účinnosť schémy skončí 31. decembra 2023, takže príslušné zmluvy o nájme 

nadobudnú účinnosť do 31. decembra 2023. 
 
 



15. ČLÁNOK O. ROZPOČET 
 
Celkový indikatívny objem finančných prostriedkov určených na realizáciu opatrení podľa 
tejto schémy predstavuje 19 000 000 EUR. 
 
Indikatívny ročný objem finančných prostriedkov na realizáciu opatrení podľa tejto schémy 
predstavuje 4 750 000 EUR.  

 
16. ČLÁNOK Q. KONTROLA A AUDIT – DOPĹŇA SA BOD Č. 10 V ZNENÍ: 

10. Podľa § 14 ods. 3 zákona o štátnej pomoci, ak koordinátor pomoci v priebehu 
vykonávania kontroly zistí, že minimálna pomoc sa poskytuje v rozpore s osobitnými 
predpismi pre minimálnu pomoc alebo zákonom o štátnej pomoci, oznámi túto skutočnosť 
bezodkladne poskytovateľovi minimálnej pomoci, ktorý je povinný okamžite pozastaviť 
ďalšie poskytovanie minimálnej pomoci a o tejto skutočnosti je povinný bezodkladne 
informovať koordinátora pomoci. 

17. ČLÁNOK S. PRÍLOHY A PRÍLOHA Č. 1 SCHÉMY SA VYPÚŠŤAJÚ.  

 

II. 
 
Ostatné ustanovenia schémy zostávajú týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté. 
 
Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia schémy v znení Dodatku č. 1 
v Obchodnom vestníku.  
 


