
DODATOK č. 1 

k zmluve č.  ŠOP SR-Z/219/2021 /POP-28 
o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu 

ochrany prírody  (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 

587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov

Článok I. 
Zmluvné strany 

1. Poskytovateľ dotácie: 
Štátna ochrana prírody Slovenskej 

republiky 

Sídlo: Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica 

IČO: 17058520 

DIČ: 2021526188 

Štatutárny zástupca: RNDr. Dušan Karaska, generálny riaditeľ 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu vo formáte IBAN: SK28 8180 0000 0070 0054 3509 

SWIFT: SPSRSKBA 

(ďalej len „ŠOP SR“) 

a 

2.  Príjemca dotácie: Ochrana prírody a našich zvykov, n.o. 

Sídlo: Hniezdne 471, 065 01 Hniezdne 

IČO: 52833216 

Štatutárny zástupca: 
Kamil Konkoľ 

riaditeľ 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 

Číslo samostatného bankového účtu vo 

formáte IBAN: SK79 0200 0000 0045 0153 1457 

SWIFT: SUBASKBX 

(ďalej len „príjemca dotácie“) 

ŠOP SR-Z/219.21.1/2021
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Článok II. 

Preambula 

 
Zmluvné strany uzavreli dňa 20.10.2021 Zmluvu o poskytnutí podpory z Environmentálneho 

fondu formou dotácie v rámci Programu ochrany prírody o starostlivosti ŠOP SR –  

ŠOP SR-Z/219/2021/POP-28 (ďalej ako „Zmluva“), na účel dotácie (názov projektu): NA 

NÁVŠTEVE U BOCIANA - pohľad webkamerou do bocianieho hniezda v areáli Nestville 

Park Hniezdne. Zmluvné strany sa v zmysle článku XIII. bodu 2 Zmluvy vzájomne dohodli 

na dodatku, ktorého rozsah je uvedený v článku III. tohto dodatku. 

 

 

 

Článok III. 

Predmet dodatku 

 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku V. bodu 6 Zmluvy, ktorého znenie sa mení 

nasledovne: 

Príjemca dotácie sa zaväzuje a berie na vedomie, že je povinný uhradiť dodávateľovi(om) 

bezhotovostným prevodom najneskôr do 08.11.2021 finančné prostriedky vynaložené v 

súvislosti s realizáciou tohto projektu špecifikovaného v bodoch 1. a 3.  článku IV. tejto 

zmluvy, spôsobom a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve . Na preukázanie splnenia 

tejto povinnosti je príjemca dotácie povinný doručiť ŠOP SR výpis z účtu, ktorým preukáže 

včasnosť a úplnosť týchto úhrad. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene článku VI. bodu 2 Zmluvy, ktorého znenie sa mení 

nasledovne: 

Príjemca dotácie je povinný, za účelom čerpania poskytnutej dotácie na základe zmluvy, 

predložiť ŠOP SR originály faktúr, prípadne originály iných účtovných dokladov 

zodpovedajúcich zákonu č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 

ktorými príjemca dotácie hodnoverne a bez akýchkoľvek pochybností preukáže účelovosť 

použitia  finančných prostriedkov (ďalej len „účtovné doklady“), na úhradu oprávnených 

nákladov na realizáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV. zmluvy, a to v príslušnom 

rozpočtovom roku, v ktorom sa dotácia poskytuje. Účtovné doklady musia byť vystavené 

vybraným dodávateľom uvedeným v Článku IV. bod 4. zmluvy. Príjemca dotácie je tiež 

povinný na požiadanie ŠOP SR k čerpaniu dotácie predložiť doklady a písomnosti 

vzťahujúce sa k realizovanému projektu na preukázanie oprávnenosti vynaložených 

nákladov (zoznam je zverejnený na webovom sídle programu). Príjemca dotácie 

je povinný uvedené doklady doručiť ŠOP SR najneskôr v lehote do 08.11.2021. 

 

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, že  

tento bol uzavretý na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných 

podmienok, ich prejavy sú dostatočne určité, vážne a zrozumiteľné, ich zmluvná voľnosť 

nie je obmedzená a znak svojho súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali. 

2.   Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 3 vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží 

ŠOP SR a jedno vyhotovenie obdrží príjemca dotácie. 

3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a 
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účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v „Centrálnom registri zmlúv“ 

(http://www.crz.gov.sk/). 

 

 

V Hniezdnom, dňa 2.11.2021                  V Banskej Bystrici, dňa 3.11.2021 

 

 

 

 

 

  

Ochrana prírody a našich zvykov, n.o. 

v zastúpení Kamil Konkoľ  

riaditeľ 

 

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky  

v zastúpení RNDr. Dušan Karaska 

generálny riaditeľ 

 

http://www.crz.gov.sk/

