SMERNICA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 12. októbra 2004 č. 6/2004-5.1.
o poskytovaní finančného príspevku
podľa § 60 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Pre zabezpečenie jednotného postupu orgánov a organizácií ochrany prírody a krajiny pri
poskytovaní finančného príspevku v zmysle § 60 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny (ďalej len „zákon“) sa stanovuje nasledovná smernica Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky z 12. októbra 2004 č. 6/2004-5.1. o poskytovaní finančného
príspevku podľa § 60 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len
„smernica“):
Článok 1
Účel poskytovania finančného príspevku
1. Za priaznivý stav osobitne chránenej časti prírody a krajiny (chránené územia, chránené
druhy, ochranné pásma, územia európskeho významu, chránené objekty – chránené
stromy, súkromné chránené územie), navrhovaného územia európskeho významu (§ 27
zákona) a územia, na ktoré sa vzťahujú záväzky vyplývajúce z medzinárodných
dohovorov, ktorými je SR viazaná (územia medzinárodného významu) z hľadiska ich
ochrany (ďalej len „priaznivý stav časti krajiny“), sa považuje stav, keď predmet ochrany
je v súlade s cieľmi ich ochrany určenými v dokumentácii ochrany prírody a krajiny tohto
územia, resp. druhu podľa zákona.
2. Ak udržiavanie alebo dosiahnutie priaznivého stavu časti krajiny (§ 5 ods. 6 zákona)
nemožno zabezpečiť bežným obhospodarovaním, možno vlastníkovi (alebo správcovi
alebo nájomcovi) dotknutých pozemkov poskytnúť finančný príspevok (§ 60 zákona).
3. V zmysle § 60 ods. 1 zákona je finančný príspevok určený na:
a) udržiavanie alebo dosiahnutie priaznivého stavu časti krajiny, ktorý nie je možné
dosiahnuť len bežným obhospodarovaním pozemku,
b) udržiavanie budovy alebo podzemného priestoru vytvoreného ľudskou činnosťou, ak
sú tieto budovy alebo priestory potrebné na zabezpečenie ochrany chránených
živočíchov, ktoré sú na ne viazané.
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Článok 2
Poskytovanie finančného príspevku
Finančný príspevok je podľa § 60 ods. 3 zákona možné poskytnúť na zabezpečenie opatrení
týkajúcich sa starostlivosti o pozemok, budovu alebo podzemný priestor:
a) v chránenom areáli, prírodnej rezervácii, prírodnej pamiatke, národnej prírodnej
rezervácii, národnej prírodnej pamiatke a chránenom vtáčom území,
b) v navrhovanom území európskeho významu,
c) v územiach medzinárodného významu,
d) s výskytom chráneného stromu alebo
e) s výskytom chránených druhov živočíchov a rastlín.
Článok 3
Opatrenia na udržiavanie alebo dosiahnutie priaznivého stavu časti krajiny
1. Na udržiavanie alebo dosiahnutie priaznivého stavu časti krajiny, ktorý nie je možné
dosiahnuť bežným obhospodarovaním pozemku, slúžia najmä tieto opatrenia:
a) použitie osobitných agrotechnických opatrení (postupov) v súlade s dokumentáciou
ochrany prírody a krajiny (napr. úhorové hospodárstvo), ako aj použitie špecifických
postupov a metód pestovania a ochrany lesa,
b) pestovanie osobitných plodín alebo ich osobitné kombinovanie, potrebných na
udržanie vhodných biotopov vybraných živočíchov (napr. drop fúzatý),
c) náhrada kosenia ťažkými mechanizmami ručným kosením alebo kosením trvalých
trávnych porastov ľahkými kosačkami na podmáčaných typoch biotopov (zvýšenie
nákladov),
d) zabezpečenie vykášania a vypásania biotopov, ktorých obhospodarovanie je pre
vlastníka stratové (napr. rôzne typy xerotermných biotopov, sukcesne pozmenené
nelesné biotopy na lesnom pôdnom fonde, atď.),
e) kosenie viackrát do roka v závislosti na ekologických podmienkach potrebných pre
konkrétne rastlinné alebo živočíšne druhy (zvýšené náklady na opakovanú kosbu, ale
len v prípade, keď sa opakované kosby bežne na lokalite nerealizujú), alebo ak sa
vyžaduje napríklad odlišný spôsob kosenia z titulu ochrany fauny,
f) osobitný spôsob spásania trvalých trávnych porastov,
g) zabezpečenie oplotenia pozemku alebo jeho časti, zmeny oplotenia za účelom
zamedzenia alebo regulovania negatívneho vplyvu z okolia na chránený subjekt,
(napr. pastvy hospodárskych zvierat), ak povinnosť vybudovať oplotenie nevyplýva
vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) z iných právnych predpisov,
h) odstraňovanie migračných bariér na tokoch,
i) zabezpečenie trofickej bázy pre chránené druhy živočíchov podľa požiadaviek
ochrany prírody a krajiny (napr. zarybňovanie podľa požiadaviek ochrany prírody a
krajiny),
j) vytváranie náhradných biotopov pre živočíchy (napr. osádzanie hniezdnych búdok,
vytváranie reprodukčných plôch pre obojživelníky a pod.),
k) konzervačné ošetrenie chráneného stromu,
l) špecifické odstraňovanie vegetačného krytu v územiach, kde predmetom ochrany je
geologická alebo geomorfologická lokalita,
m) revitalizačné aktivity.
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2. Na udržiavanie budovy alebo podzemného priestoru vytvoreného ľudskou činnosťou, ak
sú tieto budovy alebo priestory potrebné na zabezpečenie ochrany chránených živočíchov,
slúžia najmä opatrenia:
a) vykonávané na budovách (spravidla ľudských obydliach) súvisiacich s ochranou
živočíchov na nich viazaných, alebo zabezpečujúcich zlepšenie podmienok na ich
hniezdenie alebo pobyt,
b) vykonané nad rámec bežnej údržby budovy v dôsledku poškodenia technického stavu
budovy vplyvom chránených živočíchov (napr. budovy s hniezdami bocianov bielych,
sov, sokolov a s výskytom kolónií netopierov),
c) súvisiace s ochranou netopierov v podzemných priestoroch, zabezpečujúce funkčnosť
vletových otvorov alebo priechodnosť letových trás, resp. bezpečnosť ich zimovísk.
Článok 4
Osoby oprávnené na prijímanie finančného príspevku
1. V zmysle § 60 ods. 2 a 3 zákona finančný príspevok môže byť poskytnutý takému
žiadateľovi, ktorý je buď:
a) vlastníkom pozemku, budovy alebo podzemného priestoru, alebo
b) správcom pozemku, budovy alebo podzemného priestoru, alebo
c) nájomcom pozemku, budovy alebo podzemného priestoru
(ďalej len „oprávnená osoba“), pričom pozemok, budova alebo podzemný priestor spĺňa
kritériá podľa článku 2.
2. Oprávnená osoba svoj vzťah k pozemku, budove alebo podzemnému priestoru dokladuje:
a) u vlastníka − aktuálnym výpisom z listu vlastníctva (nie starším ako 3 mesiace),
b) u správcu − aktuálnym výpisom z listu vlastníctva (nie starším ako 3 mesiace),
c) u nájomcu − overenou kópiou platnej nájomnej zmluvy.
3. ŠOP SR môže uzavrieť zmluvu o poskytnutí finančného príspevku len s tou oprávnenou
osobou, ktorá svoj vlastnícky alebo užívateľský vzťah k pozemkom, budove alebo
podzemným priestorom doložila v zmysle ods. 2 tohto článku.
Článok 5
Výška finančného príspevku
1. Výška finančného príspevku podľa § 60 ods. 4 zákona je vyjadrením nákladov, ktoré sú
spoločným finančným vyjadrením týchto ukazovateľov:
a) náročnosti a rozsahu opatrení týkajúcich sa starostlivosti o pozemok, budovu alebo
podzemný priestor,
b) nákladov (ceny) na opatrenie týkajúce sa starostlivosti o pozemok, budovu alebo
podzemný priestor, obvykle v mieste realizácie,
c) rozdielu nákladov medzi bežným obhospodarovaním pozemku rovnakej bonity
v mieste realizácie opatrení týkajúcich sa starostlivosti o pozemok, alebo udržiavaním
budovy alebo podzemného priestoru a požadovaným spôsobom obhospodarovania
alebo udržiavania.
2. Bežným obhospodarovaním sa podľa § 61 ods. 2 zákona rozumie:
a) využívanie poľnohospodárskeho pozemku v súlade s osobitným predpisom1/,
b) hospodárenie na lesnom pozemku2/, ktoré zodpovedá návrhu hospodárskych opatrení
pre jednotky priestorového rozdelenia lesa (JPRL)3/ bez obmedzujúcich požiadaviek
orgánov ochrany prírody a krajiny, ustanovených týmto zákonom alebo na jeho
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základe; bežným obhospodarovaním sa tiež rozumie postup podľa osobitných
predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd
v lesoch4/,
c) hospodárenie na inom pozemku, ako je uvedené v písmenách a) a b), ktoré je v súlade
s podmienkami určenými v povolení činnosti podľa osobitných predpisov5/, najmä
v rozhodnutí o využívaní územia, v rozhodnutí o určení ochranného pásma,
v rozhodnutí o určení chráneného územia.
3. Finančný príspevok možno poskytnúť až do výšky 100 % rozdielu nákladov podľa ods. 1
písm. c) tohto článku.
4. Podkladom pre určenie výšky finančného príspevku je kalkulácia nákladov oprávnenej
osoby podľa ukazovateľov ods. 1 a je prílohou zmluvy o poskytnutí finančného
príspevku.
Článok 6
Kritériá na poskytnutie finančného príspevku
1. Kritériá na poskytnutie finančného príspevku podľa článku 2 tejto smernice:
a) typ biotopu a jeho zaradenie medzi prioritné biotopy európskeho významu, biotopy
európskeho významu a biotopy národného významu,
b) príslušnosť druhu k prioritným druhom európskeho významu, druhom európskeho
významu a druhom národného významu,
c) význam geologickej alebo geomorfologickej lokality v rámci Západných Karpát,
d) ohrozenosť druhu,
e) stupeň ochrany územia alebo jeho časti, ktorá je predmetom opatrení smerujúcich
k ochrane chráneného druhu, biotopu, geologickej alebo geomorfologickej lokality,
f) zastúpenie územia v národnej sústave chránených území,
g) príslušnosť k územiam medzinárodného významu (ramsarské lokality, biosférické
rezervácie, lokality svetového prírodného dedičstva, územia – držitelia Európskeho
diplomu, územia navrhnuté na ďalšie nominácie, prípadne viazané inými
medzinárodnými dohovormi),
h) príslušnosť k druhom, na ktoré sa viažu medzinárodné dohovory,
i) stav chráneného územia, chráneného stromu,
j) súlad opatrení s programom záchrany alebo programom starostlivosti (ak je takýto
dokument spracovaný),
k) zastúpenie druhu chráneného stromu v sústave chránených stromov,
l) význam opatrení pre dosiahnutie priaznivého stavu časti krajiny, chráneného druhu
alebo biotopu,
m) efektívnosť využitia finančného príspevku, v rámci ktorej sa hodnotí časová reálnosť
(realizovateľnosť), etapizácia a adekvátnosť (primeranosť nákladov na príslušné
obdobie, etapu, výmeru pozemku a pod.).
2. Prepočet skórovania podľa jednotlivých kritérií je v prílohe č. 1.
Článok 7
Náležitosti žiadosti, návrhu a postup poskytovania finančného príspevku
1. Podkladom pre poskytnutie finančného príspevku je písomná žiadosť oprávnenej osoby
alebo písomný návrh orgánu alebo organizácie ochrany prírody a krajiny najmä na účel
uvedený v čl. 6, ods. 1.
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2. Žiadosť oprávnenej osoby na poskytnutie finančného príspevku musí obsahovať tieto
náležitosti:
a) identifikačné údaje žiadateľa
1. ak je žiadateľom fyzická osoba meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu
trvalého pobytu6/ na území SR alebo bydliska v niektorom z členských štátov
Európskych spoločenstiev alebo v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho
hospodárskeho priestoru [názov ulice, orientačné (súpisné) číslo domu, názov obce,
poštové smerovacie číslo, názov okresu], u cudzinca adresu prechodného pobytu, ak
je na území Slovenskej republiky;
2. ak je žiadateľom fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba7/
názov (obchodné meno), doklady potvrdzujúce právnu subjektivitu žiadateľa (najmä
doklad o zriadení alebo založení žiadateľa, notársky overený výpis z obchodného
alebo živnostenského registra, nie starší ako 6 mesiacov), identifikačné číslo, adresu
miesta podnikania fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie alebo sídla právnickej
osoby [názov ulice, orientačné (súpisné) číslo domu, názov obce, poštové
smerovacie číslo, názov okresu], u cudzinca oprávneného na podnikanie adresu
prechodného pobytu, ak je na území Slovenskej republiky;
b) určenie predmetu žiadosti podľa čl. 2, kde budú vykonané navrhované opatrenia;
c) identifikáciu miesta výkonu opatrení
1. ak ide o pozemky: č. parcely, výmera, druh pozemku, k. ú., obec, okres (ak sa
opatrenie nebude vykonávať na celej parcele, alebo v celom chránenom území,
vyznačí sa miesto výkonu opatrení na mapovom podklade),
2. ak ide o objekty: evidenčné číslo, súpisné číslo, účel využitia objektu, č. parcely,
k. ú., obec, okres,
3. ak ide o podzemné priestory: označenie priestoru, č. parcely, k. ú., obec, okres;
d) popis opatrení na udržanie alebo dosiahnutie priaznivého stavu časti krajiny;
e) plánovanú dobu vykonania opatrení;
f) doklady preukazujúce oprávnenosť na poskytnutie finančného príspevku v zmysle
čl. 4 ods. 2;
g) kalkuláciu nákladov podľa čl. 5, ods. 4.
3. V prípade, že podkladom na poskytnutie finančného príspevku je písomná žiadosť
oprávnenej osoby, poskytovateľ informuje žiadateľa o vybavení jeho žiadosti vždy po
schválení poradia podľa čl. 8 tejto smernice a následne s ním uzatvorí zmluvu vyhotovenú
podľa prílohy č. 2.
4. V prípade, že podkladom na poskytnutie finančného príspevku je písomný návrh orgánu
alebo organizácie ochrany prírody a krajiny, tento návrh obsahuje údaje uvedené v ods. 2
písm. b), c), d) a g), po posúdení komisiou a schválení poradia ministrom podľa čl. 8 tejto
smernice informuje poskytovateľ oprávnenú osobu o poskytnutí finančného príspevku,
a následne v prípade jej súhlasu, doplní návrh o údaje podľa ods. 2 písm. a) a e) a uzatvorí
s ňou zmluvu podľa prílohy č. 2.
Článok 8
Posudzovanie žiadostí a návrhov na poskytnutie finančného príspevku
1. Posudzovanie žiadostí oprávnených osôb a návrhov orgánov a organizácií ochrany
prírody a krajiny zabezpečuje komisia zriadená ministrom (ďalej len „komisia“), ktorý ju
menuje a vydáva jej rokovací a organizačný poriadok.
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2. Komisia sa skladá zo zástupcov orgánov a organizácií, ako aj ďalších odborníkov z teórie
a praxe z oblasti ochrany prírody a krajiny a zástupcu sekcie ekonomiky a vnútornej
správy pre spoluposudzovanie efektívnosti využitia finančného príspevku, kalkulácie
nákladov a ekonomických záležitostí poskytovania finančného príspevku. Má nepárny
počet členov. Predsedom komisie je zástupca Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstva“).
3. Komisia posúdi žiadosti a návrhy a skórovanie kritérií uvedených v článku 6 prepočíta
podľa prílohy č. 1 a odporučí výšku finančného príspevku.
4. O výsledku posúdenia žiadostí a návrhov spracuje komisia písomný záznam.
5. Komisia sa schádza spravidla pravidelne 2-krát do roka, a to do 31. 3. a 31. 8. príslušného
kalendárneho roka.
6. Komisia po zhodnotení žiadostí a návrhov podľa čl. 7 ods. 1, spracuje ich návrh poradia,
ktorý predkladá ministrovi na schválenie. Minister rozhodne o pridelení finančného
príspevku.
Článok 9
Poskytovanie finančného príspevku
1. Finančný príspevok sa poskytuje podľa § 60 ods. 6 zákona pred realizáciou dohodnutých
opatrení starostlivosti o pozemok, budovu alebo podzemný priestor, a to v tom
kalendárnom roku, keď sa záväzok oprávnenej osoby zabezpečiť príslušné opatrenie na
udržanie alebo dosiahnutie priaznivého stavu časti krajiny má plniť.
2. Finančný príspevok sa poskytuje na základe písomnej zmluvy uzatvorenej medzi
ŠOP SR8/ a oprávnenou osobou.
3. Žiadosti oprávnených osôb uplatnené na KÚ ŽP sa postupujú na ministerstvo.
4. Oprávnená osoba môže požiadať o finančný príspevok aj opakovane, a to podľa
charakteru vykonávaných opatrení a ich účinnosti.
5. Vzor zmluvy na poskytnutie finančného príspevku je v prílohe č. 2.
Článok 10
Použitie finančného príspevku
1. V zmysle v § 60 ods. 7 a 8 zákona:
a) finančný príspevok možno použiť v súlade s § 6 ods. 3 a 4 zákona NR SR č. 303/1995
Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, t. j. do konca
príslušného rozpočtového roka a len na účel, na ktorý bol poskytnutý, pričom použitie
finančného príspevku podlieha ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom a nepoužité
prostriedky je oprávnená osoba povinná vrátiť do štátneho rozpočtu;
b) ak oprávnená osoba použije finančný príspevok v rozpore s určeným účelom alebo
s určenými alebo dohodnutými podmienkami, je povinná ich vrátiť do štátneho
rozpočtu a zároveň zaplatiť penále podľa osobitného predpisu9/.
2. Ministerstvo, KÚ ŽP alebo ŠOP SR sú povinní zisťovať všetky okolnosti potrebné na
poskytnutie finančného príspevku a kontrolovať jeho použitie.
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3. Pre účely možnosti efektívnej kontroly využitia finančného príspevku zmluva
o poskytnutí finančného príspevku musí obsahovať:
a) podrobné podmienky realizácie opatrení, ktoré sú predmetom finančného príspevku,
b) dobu (dátum), do ktorej budú opatrenia realizované,
c) spôsob dokumentácie stavu pozemku, budovy alebo podzemného priestoru pred a po
realizácii opatrení,
d) miesto realizácie opatrení a spôsob kontroly,
e) spôsob podávania správ o realizovaných opatreniach (napr. písomne, formou
kontrolných dní, štvrťročnými správami, záverečnou správou a pod.),
f) povinnosť oprávnenej osoby vrátiť finančné prostriedky v prípade ich použitia v
rozpore s určeným účelom alebo dohodnutými podmienkami vrátane penále.
Článok 11
Záverečné ustanovenie
1. Táto smernica nadobúda účinnosť 15. októbra 2004.
2. Súčasťou smernice je príloha č. 1 Skórovanie kritérií pre poskytovanie finančného
príspevku a príloha č. 2 Vzor zmluvy na účely poskytnutia finančného príspevku.
László Miklós v.r.
minister

1/ § 3 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene
zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2/ § 2 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení zákona NR SR č. 183/1993 Z. z.
3/ § 3, 4 a 12 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 5/1995 Z. z.
4/ § 21 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a
štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov.
§ 3 ods. 1 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 244/1997
Z. z. o vyznačovaní a evidencii ťažby dreva.
5/ Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného
bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.
6/ Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri
obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
7/ Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
8/ Článok 2 ods. 8 písm. b) podpísm. bg) štatútu Štátnej ochrany prírody Slovenskej
republiky č. 45/2003-5. zo dňa 07. novembra 2003.
9/ § 47 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových
pravidlách v znení neskorších predpisov.
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Príloha č. 1 smernice MŽP SR z 12. októbra 2004 č. 6/2004-5.1.

Skórovanie kritérií pre poskytovanie finančného príspevku
A. BIOTOP

a) typ biotopu a jeho zaradenie medzi prioritné biotopy európskeho významu, biotopy
európskeho významu a biotopy národného významu
Škála:
1) prioritný biotop európskeho významu
2) biotop európskeho významu alebo biotop národného významu
3) iné biotopy ako biotopy uvedené v bode 1 a 2

Hodnotiace body:
3
2
1

b) stupeň ochrany územia alebo jeho časti, ktorá je predmetom opatrení smerujúcich
k ochrane biotopu
Škála:
1) chránené územie s 5. stupňom ochrany
2) chránené územie so 4. stupňom ochrany
3) chránené územie s 3. stupňom ochrany
4) chránené územie s 2. stupňom ochrany
5) územie s 1. stupňom ochrany

Hodnotiace body:
5
4
3
2
1

c) zastúpenie územia v národnej sústave chránených území
Škála:
1) minimálne
2) dostatočné

Hodnotiace body:
2
1

d) príslušnosť k územiam medzinárodného významu (ramsarské lokality, biosférické
rezervácie, lokality svetového prírodného dedičstva, územia – držitelia Európskeho
diplomu, územia navrhnuté na ďalšie nominácie, prípadne viazané inými
medzinárodnými dohovormi)
Škála:
Hodnotiace body:
1) patrí k niektorému z medzinárodne významných území
3
2) patrí k navrhnutému alebo nominovanému územiu medzinárodného
2
významu
3) nepatrí k žiadnemu územiu medzinárodného významu
1
e) stav chráneného územia
Škála:
1) zachovalé
2) čiastočne degradované
3) degradované

Hodnotiace body:
3
2
0 (vylučujúce)

f) súlad opatrení s programom záchrany alebo programom starostlivosti
Škála:
1) opatrenie vyplýva z programu záchrany
2) opatrenie vyplýva z programu starostlivosti
3) opatrenie nevyplýva ani z programu záchrany ani z programu
starostlivosti

Hodnotiace body:
3
2
1
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g) význam opatrení pre dosiahnutie priaznivého stavu biotopu z hľadiska jeho ochrany
podľa § 5 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
• je príspevkom k stabilite alebo k zväčšeniu prirodzeného areálu a plochy biotopu,
ktorú v hodnotenej lokalite pokrýva
• je príspevkom k zachovaniu špecifickej štruktúry a funkcie biotopu
• je príspevkom k priaznivému stavu typických druhov biotopu
Škála:
1) je v súlade so všetkými opatreniami
2) je v súlade s dvomi opatreniami
3) je v súlade s jedným opatrením

Hodnotiace body:
3
2
1

h) efektívnosť využitia finančného príspevku – hodnotí sa v spolupráci s ekonómom zo sekcie
ekonomiky a vnútornej správy (ďalej len „SEaVS“)

Škála:
1) nízka
2) dostatočná
3) vysoká

Hodnotiace body:
1
2
3

B. CHRÁNENÝ DRUH

a) príslušnosť druhu k prioritným druhom európskeho významu, druhom európskeho
významu a druhom národného významu
Škála:
1) prioritný druh európskeho významu
2) druh európskeho významu alebo druh národného významu
3) iný druh neuvedený v bode 1 alebo 2

Hodnotiace body:
3
2
1

b) ohrozenosť druhu
Škála:
1) kriticky ohrozený druh
2) ohrozený druh
3) zraniteľný druh
4) chránený a menej ohrozený druh

Hodnotiace body:
4
3
2
1

c) stupeň ochrany územia alebo jeho časti, ktorá je predmetom opatrení smerujúcich
k ochrane druhu
Škála:
1) chránené územie s 5. stupňom ochrany
2) chránené územie so 4. stupňom ochrany
3) chránené územie s 3. stupňom ochrany
4) chránené územie s 2. stupňom ochrany
5) územie s 1. stupňom ochrany

Hodnotiace body:
5
4
3
2
1

d) príslušnosť k druhom, na ktoré sa viažu medzinárodné dohovory
Škála:
1) je zaradený v rámci dohovorov
2) nie je zaradený v rámci dohovorov

Hodnotiace body:
2
1
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e) súlad opatrení s programom záchrany
Škála:
1) opatrenie vyplýva z programu záchrany
2) opatrenie nevyplýva z programu záchrany

Hodnotiace body:
2
1

f) význam opatrení pre dosiahnutie priaznivého stavu druhu z hľadiska jeho ochrany
podľa § 5 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny
• je príspevkom k populačnej dynamike druhu
• je príspevkom k stabilizácii prirodzeného areálu druhu
• je príspevkom k vytváraniu biotopov na dlhodobé zachovanie populácie druhu
Škála:
1) je v súlade so všetkými opatreniami
2) je v súlade s dvomi opatreniami
3) je v súlade s jedným opatrením

Hodnotiace body:
3
2
1

g) efektívnosť využitia finančného príspevku – hodnotí sa v spolupráci s ekonómom zo SEaVS
Škála:
1) nízka
2) dostatočná
3) vysoká

Hodnotiace body:
1
2
3

C. CHRÁNENÝ STROM

a) stav chráneného stromu
Škála:
1) v optimálnom stave
2) ohrozený
3) degradovaný

Hodnotiace body:
2
1
0 (vylučujúce)

b) súlad opatrení s programom záchrany alebo programom starostlivosti chráneného
stromu
Škála:
1) opatrenie vyplýva z programu záchrany
2) opatrenie vyplýva z programu starostlivosti
3) opatrenie nevyplýva ani z programu záchrany ani
z programu starostlivosti

Hodnotiace body:
3
2
1

c) zastúpenie druhu chráneného stromu v sústave chránených stromov
Škála:
1) minimálne
2) dostatočné

Hodnotiace body:
2
1

d) význam opatrení pre dosiahnutie priaznivého stavu chráneného stromu
Škála:
Hodnotiace body:
1) opatrenie súvisí s dosiahnutím priaznivého stavu chráneného stromu
2
2) opatrenie nesúvisí s dosiahnutím priaznivého stavu chráneného stromu 1
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e) efektívnosť využitia finančného príspevku – hodnotí sa v spolupráci s ekonómom zo SEaVS
Škála:
1) nízka
2) dostatočná
3) vysoká

Hodnotiace body:
1
2
3

D. ÚZEMIE, KTORÉHO PREDMETOM JE OCHRANA GEOLOGICKEJ ALEBO

GEOMORFOLOGICKEJ LOKALITY
a) význam geologickej alebo geomorfologickej lokality v rámci Západných Karpát
Škála:
1) európsky význam
2) národný význam
3) regionálny význam
4) lokálny význam

Hodnotiace body:
4
3
2
1

b) stupeň ochrany územia alebo jeho časti, ktorá je predmetom opatrení smerujúcich
k ochrane geologickej alebo geomorfologickej lokality
Škála:
1) chránené územie s 5. stupňom ochrany
2) chránené územie so 4. stupňom ochrany
3) chránené územie s 3. stupňom ochrany
4) chránené územie s 2. stupňom ochrany
5) územie s 1. stupňom ochrany

Hodnotiace body:
5
4
3
2
1

c) zastúpenie územia v národnej sústave chránených území
Škála:
1) minimálne
2) dostatočné

Hodnotiace body:
2
1

d) príslušnosť k územiam medzinárodného významu (lokality svetového prírodného
dedičstva, územia navrhnuté na ďalšie nominácie)
Škála:
1) patrí k niektorému z medzinárodne významných území
2) patrí k navrhnutému alebo
nominovanému územiu medzinárodného významu
3) nepatrí k žiadnemu územiu medzinárodného významu

Hodnotiace body:
3
2
1

e) stav chráneného územia
Škála:
1) zachovalé
2) čiastočne degradované
3) degradované

Hodnotiace body:
2
1
0 (vylučujúce)

f) súlad opatrení s programom starostlivosti
Škála:
1) opatrenie vyplývajúce z programu starostlivosti
2) opatrenie nevyplýva z programu starostlivosti

Hodnotiace body:
2
1
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g) efektívnosť využitia finančného príspevku – hodnotí sa v spolupráci s ekonómom zo SEaVS
Škála:
1) nízka
2) dostatočná
3) vysoká

Hodnotiace body:
1
2
3

E. CHRÁNENÝ DRUH VIAZANÝ NA BUDOVY A PODZEMNÉ PRIESTORY VYTVORENÉ
ĽUDSKOU ČINNOSŤOU

Skóre na poskytnutie finančného príspevku na opatrenia na budovách a v podzemných
priestoroch vytvorených ľudskou činnosťou s chránenými druhmi živočíchov bude
posudzované postupom podľa odstavca B. Chránený druh, písm. a, b, d, e, f, g tejto
prílohy.
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Príloha č. 2 smernice MŽP SR z 12. októbra 2004 č. 6/2004-5.1.

Vzor zmluvy na účely poskytnutia finančného príspevku
ZMLUVA
o poskytnutí finančného príspevku
uzatvorená podľa ust. § 51 Občianskeho zákonníka v spojení
s § 60 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
medzi:
Poskytovateľom:

názov organizácie
zastúpená: štatutárny zástupca
IČO:
bankové spojenie:
č. účtu:
a

Oprávnenou osobou
(ďalej len „príjemca“):

alternatívne,
ak je príjemcom fyzická osoba: meno, priezvisko, adresa trvalého
pobytu, bankové spojenie a číslo účtu,
alebo
ak je príjemcom fyzická osoba oprávnená na podnikanie: obchodné
meno, miesto podnikania, identifikačné číslo (ďalej len „IČO“),
bankové spojenie a číslo účtu,
alebo
ak je príjemcom právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO,
daňové identifikačné číslo (DIČ), zástupca oprávnený na konanie,
bankové spojenie a číslo účtu.
I.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa uhradiť príjemcovi čiastku ............ Sk, slovom
................., titulom „finančný príspevok“, podľa ustanovenia § 60 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny na: alternatívne
udržanie alebo dosiahnutie priaznivého stavu časti krajiny, ktorý nie je možné dosiahnuť bežným
obhospodarovaním pozemku – akciu, na ktorej financovanie má slúžiť, je treba konkrétne
rozpísať jej označením, lokalizáciou miesta, katastrálneho územia, parcelného čísla, označením
porastu a všetkých identifikačných údajov vrátane príslušného listu vlastníctva, nájomnej zmluvy,
ktorým je zdokladovaný vlastnícky alebo iný vzťah k predmetnej nehnuteľnosti, pričom tieto údaje
musia byť identické s údajmi v žiadosti žiadateľa alebo v návrhu orgánu alebo organizácie, ktorý
zakladá právo, resp. je podkladom pre rokovanie komisie, ktorá o poskytnutí finančného
príspevku vyhotoví návrh poradia ministrovi, ktorý rozhodne o udelení. Ak je podkladom pre
rozhodnutie návrh príslušného orgánu alebo organizácie, je potrebné uviesť aj číslo listu, dátum
a orgán alebo organizáciu, ktorá ho podala,
udržiavanie budovy alebo podzemného priestoru vytvoreného ľudskou činnosťou, ak sú tieto budovy
alebo priestory potrebné na zabezpečenie ochrany chránených živočíchov, ktoré sú na ne viazané
– presné označenie nehnuteľnosti alebo podzemného priestoru s označením čísla listu vlastníctva,
alebo nájomnej zmluvy ako dokladu osvedčujúceho vlastnícky alebo iný vzťah k nehnuteľnosti
s presným popisom akcie alebo činnosti, na ktorých realizáciu má finančný príspevok slúžiť
a záväzok príjemcu použiť poskytnuté finančné prostriedky na realizáciu dohodnutých opatrení za
podmienok dohodnutých touto zmluvou.
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II.
Výška a spôsob poskytnutia finančného príspevku
Pozn.: Výška finančného príspevku bude stanovená príslušným rozhodnutím ministra o poskytnutí
finančného príspevku. Na spôsobe poskytnutia, t.j. forme úhrady je nutné sa dohodnúť so zmluvným
partnerom. Prílohou zmluvy je aj kalkulácia nákladov podľa čl. 5 ods. 4 smernice a údaje podľa čl. 10
ods. 3.
III.
Termín a záväzné podmienky stanovené pre realizáciu dohodnutých opatrení
Pozn.: Termín, ako aj podmienky stanovené pre realizáciu opatrení, by mali vychádzať z
konkrétneho rozhodnutia ministra, ktorým bolo vyhovené žiadosti o príspevok. Podmienky by mali
obsahovať povinnosť zdokumentovať stav pred a po realizácií opatrení, ktoré sú predmetom
finančného príspevku.
IV.
Účel použitia finančného príspevku a sankcie
1. Finančný príspevok je možné použiť len na účel a za podmienok dohodnutých v čl. I. a III. tejto
zmluvy.
2. Kontrolu správnosti použitia finančného príspevku vykoná poskytovateľ po zdokumentovaní
realizovaných opatrení vykonaných príjemcom, to znamená po predložení dokladov (faktúr alebo
iných originálnych hodnoverných dokladov) potvrdzujúcich použitie finančného príspevku na účel
upravený v čl. I. zmluvy.
Ak príjemca použije len časť finančného príspevku, alebo ho použije v rozpore s účelom, na ktorý mu
bol poskytnutý, je povinný takto použitý finančný príspevok alebo jeho časť vrátiť v lehote 15 dní
na určený účet poskytovateľa.
Nepoužité finančné prostriedky alebo finančné prostriedky použité v rozpore s podmienkami
stanovenými touto zmluvou budú kvalifikované ako bezdôvodné obohatenie na strane príjemcu.
V prípade, že príjemca neoprávnene použité finančné prostriedky dobrovoľne nevráti v stanovenej
lehote, bude mu poskytovateľ účtovať penále v súlade s platnými právnymi predpismi.
V.
Záverečné ustanovenia
1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo
forme písomných dodatkov.
2. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
3. Táto zmluva je vyhotovená v ..... vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží ......
vyhotovenia.

V ................................. dňa...........................

............................................
poskytovateľ

........................................
príjemca

