
Dohoda č. 218/2022/TANAP 

uzatvorená v zmysle ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v 

znení neskorších predpisov o zabezpečovaní starostlivosti o chránené druhy rastlín 

a biotopov v Tatranskom národnom parku v lokalite Prírodná rezervácia Švábovská 

stráň 

 

(ďalej len „Dohoda“) 

 

uzatvorená medzi subjektmi: 

 

1. Názov:     Ján Korenko 

  Sídlo:      Švábovce 48, 059 12 Švábovce 

  Bankové spojenie: 

  IBAN:  

 

(ďalej len „Dodávateľ“) 

 

a 

 

2. Názov:     Slovenská republika – Správa Tatranského  

národného parku so sídlom v Tatranskej 

Lomnici 

  Sídlo:      Tatranská Lomnica 66, 059 60 Vysoké Tatry 

  Štatutárny zástupca:    Ing. Pavol Majko, riaditeľ  

  IČO:      54435293 

  IČ DPH:     SK2121704090 

  Bankové spojenie:    Štátna pokladnica Bratislava 

  IBAN:     SK52 8180 0000 0070 0067 5288 

 

(ďalej len „Správa TANAP-u“) 

 

 

 

Čl. l 

Predmet Dohody 

 

1. Správa TANAP-u je v zmysle určenia Ministerstva životného prostredia SR č. 

7903/2022-6.3 zo dňa 28. 04. 2022 podľa § 29 ods. 1 písm. c) a § 40 ods. 1 zákona č. 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o ochrane prírody“) oprávnená zabezpečiť realizáciu činností zakázaných 

alebo vyžadujúcich súhlas orgánu ochrany prírody v zmysle § 15 ods. 1 písm. e) 

(výrub a odstránenie náletových drevín), v zmysle § 47 a z dôvodu zachovania 

priaznivého stavu biotopu európskeho významu v zmysle § 6 zákona o ochrane 

prírody a zabezpečenia starostlivosti o chránené druhy rastlín v zmysle § 34 zákona 

o ochrane prírody.  

 



2. Predmetom tejto Dohody o spolupráci je zabezpečenie starostlivosti o chránené druhy 

rastlín hlaváčik jarný (Adonis vernalis), kozinec dánsky (Astragalus danicus), 

udržiavanie priaznivého stavu biotopu európskeho významu Tr1/6210 Suchomilné 

travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží, ktoré spočíva v realizácii 

manažmentových opatrení – výrube a postupnom odstraňovaní náletových drevín v k. 

ú. Švábovce na parcele registra C-KN č. 2331 podľa priloženej mapovej prílohy. 

 

3. Manažmentové opatrenia - výrub a odstraňovanie náletových drevín budú realizované 

v územnej pôsobnosti Správy TANAP-u v Prírodnej rezervácií Švábovská stráň na 

parcele registra C-KN č. 2331 v počte 6 ks drevín druhu borovica lesná (Pinus 

sylvestris) o priemeroch 38, 44, 35, 33, 30, 32 cm meraných vo výške 130 cm nad 

zemou. 

 

4. Odstraňovať sa budú dreviny: borovica lesná (Pinus sylvestris). 

 

5. Výrub a odstraňovanie náletových drevín sa uskutoční v termíne od 01.10.2022 do 

28.02.2023 alebo v termíne od 01.10.2023 do 31.12.2023, a to po predchádzajúcom 

geodetickom zameraní a vytýčení hraníc predmetnej parcely priamo v teréne. Drevná 

hmota ako aj konáre budú z územia odstránené do uvedených termínov. 

 

Čl. II 

Práva a povinnosti dodávateľa  

 

1. Dodávateľ zodpovedá za dodržanie ostatných všeobecne záväzných legislatívnych 

predpisov platných na území Slovenskej republiky, ktoré by mohli byť dotknuté 

v súvislosti s vyššie uvedenými opatreniami. 

 

2. Dodávateľ bude realizovať odstraňovanie drevín selektívne podľa požiadaviek 

zodpovedného odborného pracovníka Správy TANAP-u. 

 

3. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať práce špecifikované v Čl. 1 Predmet dohody na 

vlastné náklady. 

 

Čl. III 

Práva a povinnosti Správy TANAP-u  

 

1. V zmysle zákona o ochrane prírody v platí v území 4. stupeň ochrany, kde je na výrub 

drevín potrebná výnimka orgánu ochrany prírody. Výrub a odstraňovanie náletových 

drevín v PR Švábovská stráň súvisí so zabezpečením starostlivosti o prirodzené 

druhové zloženie biotopov európskeho významu  a je realizované na základe tejto 

dohody o spolupráci. Z tohto dôvodu je možné rúbať a odstraňovať náletové dreviny 

bez vydaných rozhodnutí od príslušného orgánu ochrany prírody, tak ako je uvedené 

v Čl. 1 tejto dohody.  

 

2. Všetky vyššie uvedené manažmentové práce podľa tejto dohody budú realizované pod 

odborným dohľadom pracovníkov Správy TANAP-u. 



Čl. IV 

Trvanie Dohody 

 

1. Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to odo dňa nadobudnutia účinnosti až do 

31.12.2023. Dohoda je vyhotovená v štyroch originálnych vyhotoveniach, pričom 

každá zo zmluvných strán dostane dve vyhotovenia. 

 

2. Platnosť tejto Dohody zaniká v nasledujúcich prípadoch: 

a. Uplynutím doby trvania zmluvného vzťahu. 

b. Dohodou zmluvných strán o skončení zmluvného vzťahu, ktorá musí byť 

uzatvorená písomne. 

c. Výpoveďou Zmluvy s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína 

plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej 

zmluvnej strane a to aj bez udania dôvodu. 

 

3. Zánikom tejto Dohody nezaniká povinnosť zmluvných strán vysporiadať vzájomné 

vzťahy, ktoré vznikli na jej základe, alebo z nej vyplývajú. 

 

Článok IV. 

Salvátorská a mediačná doložka 

 

1. V prípade, že niektoré ustanovenia tejto Dohody sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu 

stanú neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsolentné), nemá to a ani nebude mať 

za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto 

Dohody. 

 

2. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere rokovať aby bolo neplatné, neúčinné alebo 

nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný 

obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, 

pričom účel a zmysel tejto Dohody musí byť zachovaný. Do doby, kým takáto dohoda 

nebude uzavretá, rovnako aj pre prípad, že k nej nedôjde vôbec, sa na nahradenie 

neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia použijú iné ustanovenia 

tejto Dohody a ak také nie sú, potom príslušné ustanovenia slovenských právnych 

predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám podľa predchádzajúcej 

vety. 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením 

podľa tejto Dohody, budú riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou. V 

prípade, že sa nepodarí nájsť v danom spore vyhovujúce riešenie a to ani po uplatnení 

ods. 2 tohto článku Dohody, zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú vzájomný 

spor riešiť za pomoci mediátora registrovaného v zozname mediátorov vedenom 

Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Osobu mediátora si strany vyberú 

po vzájomnej dohode. Dohoda o riešení sporu mediáciou zaväzuje i právnych 

nástupcov zmluvných strán. 

 

 



Čl. V 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Dohodu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli 

a ten prejavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje 

prejavy vôle obsiahnuté v tejto Dohode zmluvné strany považujú za určité a 

zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. 

Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť 

niektorého z ustanovení tejto Dohody. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom 

tejto Zmluvy, túto  Zmluvu podpísali. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že výslovne súhlasia so zverejnením Dohody v jej 

plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na 

Úrade vlády SR, okrem osobných údajov Užívateľa. 

 

3. Užívateľ svojím podpisom berie na vedomie, že podľa §13 ods.1 písm. b) zák. č. 

18/2018 Z. z. je spracúvanie osobných údajov zákonné. 

 

4. Dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so 

zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.  

Táto Zmluva je povinne zverejňovaná v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. v znení 

neskorších predpisov. 

 

5. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto dohode je možné robiť len formou písomných 

dodatkov podpísaných všetkými stranami. 

 

 

Prílohy: Mapová príloha 

 

 

 

V Tatranskej Lomnici, dňa: ..................2022               Vo Švábovciach, dňa: ....................2022                                    

 

 

 

 

 

 

 

    ...............................................     ............................................. 

                    Ing. Pavol Majko                       Ján Korenko 

              riaditeľ Správy TANAP-u                         

 

 



  


