
 

 

 

 

 

 

Ministerstvo životného prostredia – Riadiaci orgán pre OP Kvalita životného 

prostredia 

 

Zámer národného projektu 

 
Operačný program: 

Operačný program Kvalita životného prostredia 

Prioritná os: 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov 

prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry  

 

Špecifický cieľ: ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.3.1: Zlepšenie stavu ochrany druhov a 

biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy 

Natura 2000 
 

Žiadateľ: 
Slovenská agentúra životného prostredia 

Názov projektu: Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry 

v obciach Slovenska – Zelené obce 

Celkové oprávnené výdavky 

projektu: 7 000 000,- EUR 

Požadovaná výška NFP: 
7 000 000,- EUR 

 

1. Identifikácia prijímateľa: 

Obchodné meno/názov:  Slovenská agentúra životného prostredia 

Sídlo: Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica 

Štát:    Slovenská republika 

IČO:   00626031 

DIČ:   2021125821 

IČZ:  1000021957 

Platiteľ DPH: áno IČ DPH: SK2021125821 

Právna forma: príspevková organizácia 

Štatutárny orgán:  generálny riaditeľ  

Titul Meno Priezvisko Titul za menom 

Ing. Martin Lakanda   
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2. Identifikácia organizačnej zložky zodpovednej za realizáciu projektu: 

Názov: Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov – SAŽP  

Sídlo: Tajovského 28, 974 01 Banská Bystrica 

 

3. Komunikácia vo  veci projektového zámeru NP: 

Kontaktné údaje a adresa na doručovanie písomností:  

Kontaktná osoba: 

Titul Meno Priezvisko Titul za menom Subjekt 

RNDr. Michal  Klaučo PhD. Prijímateľ 

Adresa na doručovanie písomností: Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 

90 Banská Bystrica 

 

4. Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu prostredníctvom výzvy 

a zdôvodnenie prijímateľa 

1. Zdôvodnenie jedinečnosti a kompetencie na realizáciu národného projektu:  

Slovenská agentúra životného prostredia (ďalej len „SAŽP“), ako odborná organizácia Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky, má celoslovenskú pôsobnosť a zabezpečuje plnenie 

odborných úloh v odvetví starostlivosti o životné prostredie na území Slovenskej republiky. Pokiaľ ide 

o predkladaný Zámer národného projektu, SAŽP z povahy svojej činnosti v zmysle Zriaďovacej listiny 

(Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 22.11.2013 č. 27/2013 – 1.6. v 

znení neskorších dodatkov č. 1 až č. 3) zabezpečuje starostlivosť o mestské a vidiecke životné 

prostredie, realizuje krajinné plánovanie a vykonáva integráciu a podporu budovania zelenej 

infraštruktúry.  

Slovenská agentúra životného prostredia sa priamo podieľa na integrácii zelenej infraštruktúry do 

sektorových politík a podporuje budovanie zelenej infraštruktúry, ako významného faktoru pre riadenie 

prírodného kapitálu a manažmentu životného prostredia. Z uvedeného postavenia je SAŽP odbornou 

organizáciou, ktorej aj zo Štatútu (Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 

22. novembra 2013  č. 38/2013 – 1.6. v znení neskorších dodatkov č. 1 až č. 4) vyplýva realizácia 

takých činností, ktoré podporujú zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb 

prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy a budovania zelenej infraštruktúry. 

2. Uvedenie určenia prijímateľa v OP:  

Slovenská agentúra životného prostredia – je určená ako prijímateľ národného projektu zameraného 

na podporu biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v Operačnom programe Kvalita životného 

prostredia (Prioritná os 1, Investičná priorita 3 Prioritnej osi 1, Špecifický cieľ 1.3.1, aktivita B. 

Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb). 

3. Deklarovanie skúseností a administratívnych kapacít na zabezpečenie realizácie projektu: 

Slovenská agentúra životného prostredia plní úlohu sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim 

orgánom v rámci OP Životné prostredie, OP Kvalita životného prostredia, zabezpečuje činnosť 

Národného orgánu pre program nadnárodnej spolupráce Operačný program Stredná Európa, 

zabezpečuje činnosť Národného orgánu pre program nadnárodnej spolupráce Operačný program 

Juhovýchodná Európa. SAŽP má dostatočné skúsenosti s realizáciou projektov ako prijímateľ a aj ako 

sprostredkovateľský orgán. V rámci OP Kvalita životného prostredia SAŽP realizovala niekoľko 

projektov v oblasti životného prostredia. V súčasnosti disponuje dostatočnými ľudskými zdrojmi na 

zabezpečenie realizácie projektu.     
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5. Identifikácia národného projektu: 

Názov projektu: Obnova biodiverzity a ekosystémov v obciach Slovenska prostredníctvom 

prvkov zelenej infraštruktúry –  Zelené obce Slovenska 

 

Prioritná os:   

1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry  

Špecifický cieľ: 

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.3.1: Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä 

v rámci sústavy Natura 2000 
Názov aktivity: 

B. Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb prostredníctvom ich revitalizácie, 

obnovy a budovania zelenej infraštruktúry 
Kategórie regiónov: 

Rozvinuté / Menej rozvinuté – celá Slovenská republika 

Spôsob financovania: 

Nenávratný finančný príspevok 

 

6. Miesto realizácie projektu: 

Štát Región (NUTS II): Vyšší územný 

celok (NUTS III): 
Okres (NUTS IV): Obec: 

Slovensko SK01 SK010 

Všetky okresy, 

vrátane okresov 

v SK011/SK01 

Všetky obce 

vrátane obcí 

v SK011/SK01 

SK02 

 

SK021 

SK022 

SK023 

SK03 

 

SK031 

SK032 

SK04 
SK041 

SK042 

7. Popis projektu: 

Stručný popis projektu 

Zámerom národného projektu je zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov mimo chránených 

území. Národný projekt sa zameriava najmä na realizačné opatrenia na úrovni obnovy, budovania 

a zachovania prírodných a poloprírodných oblastí, ako prvku zelenej infraštruktúry, prostredníctvom 

cielenej výsadby drevín: 

- v intraviláne obcí z aspektu existujúceho územného plánu obce,  

- v zastavanom území obcí z pohľadu katastrálneho vymedzenia administratívnej správy, alebo  

- vo vymedzenom priestore, ktorý je definovaný dokumentáciou ochrany prírody a krajiny – 

miestny územný systém ekologickej stability podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“). 

Národným projektom sa prispeje k zlepšeniu stavu kvality životného prostredia, a to prostredníctvom 

drevinovej revitalizácie existujúcich ekosystémov. Východiskom pre realizáciu národného projektu je 

fakt, že územie Európy vykazuje rozsiahle straty biotopov a fragmentáciu krajinnej sféry. Pre 

biodiverzitu to predstavuje zásadný problém. Aj keď kľúčové prírodné oblasti sú z veľkej časti 

chránené v rámci sústavy Natura 2000, ešte je potrebné umožniť, aby sa druhy mohli pohybovať medzi 

týmito oblasťami, ak sa má zabezpečiť ich prežitie z dlhodobého hľadiska.  
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Cieľom národného projektu je realizácia prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni 

prostredníctvom vegetačných prvkov prípadne realizáciou jednoduchých terénnych uprav za účelom 

vytvárania, resp. obnovy biodiverzity, ktorá plní primárne ekologické funkcie. Takto cielenou 

výsadbou sa prispieva k vytvoreniu poloprírodných až prírodných krajinných štruktúr pre konkrétne 

územie, kde sú zohľadnené prirodzené špecifiká a ekosystémové funkcie. Okrem zachovania a obnovy 

biodiverzity a ekosystémov sa národným projektom na miestnej úrovni posilní klimatická funkcia, 

pôdoochranná funkcia, vodoochranná funkcia, krajinotvorná funkcia ekosystémov a environmentálna 

funkcia urbanizovaného prostredia. 
7.1 Rámcový popis aktivít národného projektu 

Slovenská agentúra životného prostredia má postavenie prijímateľa národného projektu, v rámci 

ktorého bude pomoc poskytovaná ďalším subjektom v tejto oblasti ako konečným užívateľom 

príspevku (ďalej len „užívateľ“). 

Pre dosiahnutie stanoveného cieľa SAŽP poskytuje užívateľom príspevok vo forme poukážok. Vecné 

plnenie z poskytnutej poukážky si bude môcť užívateľ uplatniť u oprávneného dodávateľa/zhotoviteľa, 

čo zahŕňa dodanie a výsadbu drevín (kde je možné podľa potreby zaradiť aj kry), terénne úpravy a 

zabezpečenie výsadby podľa realizačného projektu, ktorý bude vypracovaný v súlade s „Metodickou 

príručkou k tvorbe biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry“ vydanou SAŽP (ďalej len 

„metodická príručka“). 

Oprávnený dodávateľ/zhotoviteľ je subjekt (alebo skupina dodávateľov), ktorý podľa realizačného 

projektu (odborne vypracovaný projekt) uskutočňuje dodanie a výsadbu drevín za účelom vecného 

naplnenia národného projektu. Výber oprávneného dodávateľa bude zabezpečený na základe procesu 

verejného obstarávania realizovaného zo strany SAŽP. Pre uvedený účel SAŽP bude evidovať zoznam 

oprávnených dodávateľov a ich zoznam zverejní na internetovej stránke www.sazp.sk. Užívateľ je 

oprávnený vybrať si zo zoznamu oprávneného dodávateľa v súlade s miestom realizácie výsadby. 

Výber užívateľa (žiadosť o uzatvorenie zmluvy) sa bude uskutočňovať formou elektronickej žiadosti 

o vydanie poukážky (dodanie a výsadba drevín) cez internetovú stránku (webové sídlo) www.sazp.sk. 

Užívateľ požiada o vydanie poukážky vyplnením formulára žiadosti, v ktorom uvedie svoje základné 

údaje vo vzťahu k oprávnenosti realizácie aktivity a priloží realizačný projekt výsadby. SAŽP po 

podaní elektronickej žiadosti o vydanie poukážky skontroluje: 

- oprávnenosť užívateľa (v zmysle vopred zverejnených podmienok) prostredníctvom 

definovaného súboru dokumentov, ktorými sa preukazuje postavenie žiadateľa v súlade so 

všeobecnými podmienkami poskytnutia príspevku vo forme poukážky, 

- oprávnenosť územia prostredníctvom miesta realizácie, 

- súlad realizačného projektu so žiadosťou, metodickou príručkou a cieľmi národného projektu. 

Užívateľ si pred požiadaním o vydanie poukážky na vlastné náklady zabezpečí vypracovanie 

realizačného projektu  (podmienka oprávnenosti aktivity/žiadosti). Tento typ dokumentu – realizačný 

projekt: 

- definuje miesto výsadby a terénnych úprav,  

- definuje rozsah výsadby, 

- definuje typ drevín určených na výsadbu,  

- zároveň, ak je to miestne a vecne príslušné vychádza aj z návrhových opatrení schválenej 

dokumentácie ochrany prírody a krajiny (miestne územné systémy ekologickej stability), 

- taktiež môže definovať plochy, priestor tej časti krajiny, kde je žiaduce docieliť legislatívnu 

ochranu v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny, a to na úrovni prvkov 

http://www.sazp.sk/
http://www.sazp.sk/
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regionálneho/miestneho územného systému ekologickej stability. 

Realizačný projekt zhotovuje odborne spôsobilá osoba podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. 

Zhotovenie realizačného projektu vychádza z odbornej metodickej príručky, ktorú v rámci vyhlásenia 

národného projektu zverejní SAŽP na svojej webovej stránke. 

Predpokladaný rozsah podporených prvkov zelenej infraštruktúry je 390, čo zodpovedá počtu 

potenciálnych užívateľov národného projektu, ktorí na základe poukážky realizujú prvky zelenej 

infraštruktúry s cieľmi a obsahovou náplňou národného projektu. 

Národný projekt pozostáva z jednej hlavnej aktivity (dve podaktivity) a jednej podpornej aktivity: 

1) Hlavná aktivita národného projektu: Realizácia prvkov zelenej infraštruktúry – 

hlavnou aktivitou sa bude realizovať podporu biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry – 

cielená výsadba drevín.  

1.1) Podaktivita č. 1: Zhotovenie odbornej metodickej príručky k podpore biodiverzity 

prvkami zelenej infraštruktúry, ako východiskového, odborného a metodického materiálu 

pre účely vyhotovenia realizačného projektu výsadby. 

1.2) Podaktivita č. 2: Poskytovanie poukážok užívateľom – príjem, kontrola oprávnenosti 

a vyhodnotenie prijatých žiadostí o vydanie poukážky, následné vecné plnenie z poukážky 

si užívatelia budú môcť uplatniť cez obstaraného dodávateľa/zhotoviteľa, ktorý bude 

realizovať dodanie a výsadbu drevín podľa realizačného projektu výsadby. 

2) Podporná aktivita: Riadenie projektu a publicita – zamerané na mzdové výdavky za 

účelom projektového a finančného riadenia, následná činnosť spojená s informovaním a 

komunikáciou a propagáciou projektu.  

Oprávneným územím na realizáciu národného projektu: zastavané územie, resp. intravilán obce, 

ako urbanizované prostredie, alebo vyčlenené plochy vo vymedzenom priestore, ktorý je definovaný 

dokumentáciou ochrany prírody a krajiny – miestny územný systém ekologickej stability podľa zákona 

o ochrane prírody a krajiny. 

Oprávnené subjekty/užívatelia národného projektu: obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov. 

Lehota určená pre žiadateľov na podanie žiadostí o vydanie poukážky: priebežne počas doby 

realizácie národného projektu, alebo do vyčerpania finančných prostriedkov. 

 

Kritéria na výber žiadostí  o poskytnutie poukážky: 

- Predmet podpory má verejno-prospešný charakter s cieľom podpory zachovania a obnovy 

biodiverzity a ekosystémov a ich služieb prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy a 

budovania zelenej infraštruktúry. 

- Podmienky vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov k miestu realizácie národného 

projektu.  

- Oprávnenosť územia – poskytnutie príspevku len na územie v intraviláne obce, alebo v 

zastavanom území obce a mimo chránených území podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, 

avšak oprávnenosť výdavkov národného projektu sa vzťahuje aj na tú časť územia, kde sú 

identifikované (aj navrhované) prvky miestneho územného systému ekologickej stability, a to 

za podmienky vysporiadania majetkových práv voči oprávnenému subjektu/užívateľovi. 

- Súlad s cieľmi národného projektu – realizačný projekt bol spracovaný v súlade s metodickou 

príručkou. 
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- Spôsob realizácie navrhovanej výsadby – žiadosť o poukážku je v súlade s realizačným 

projektom, ktorý bol spracovaný odborne spôsobilou osobou podľa zákona o ochrane prírody 

a krajiny a metodickou príručkou.  

- Maximálny limit na jednu poukážku.  

 

Forma poskytnutej pomoci (príspevku) užívateľom: 

- Bezodplatné dodanie a výsadba a zabezpečenie  drevín pre stanovený účel  národného projektu. 

 

 

 

 



 

 

8. Ukazovatele projektu 
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová 

hodnota 

Relevancia k HP 

O0010 
Počet realizovaných prvkov zelenej 

infraštruktúry 
počet 390 Udržateľný rozvoj 

 

9. Rámcový rozpočet projektu 

 

Hlavná aktivita/podaktivita Skupina 

výdavkov 
Výška výdavku Komentár 

Podaktivita č. 1: Zhotovenie odbornej 

metodickej príručky k podpore 

biodiverzity prvkami zelenej 

infraštruktúry 

518 – ostatné 

služby 

110 000 Vypracovanie odbornej metodickej príručky 

k tvorbe biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry 

Podaktivita č. 2: Poskytovanie poukážok 

užívateľom 

352 – poskytnutie 

dotácií, transferov 

voči tretím 

osobám 

6 435 000 390 oprávnených žiadateľov x poskytnutá pomoc 

vo výške maximálne 16 500 € vo forme poukážky 

 

Podporná aktivita   
x 

Riadenie projektu a publicita 521 – Mzdové 

výdavky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

455 000 Projektový manažér 1 904,10 € cena práce / mesiac 

x 36 mesiacov = 68 547,60 € 

1 x Finančný manažér 1 350,20 € cena práce / 

mesiac x 36 mesiacov = 48 607,40 €  

3 x Kontrolór realizácie aktivít a posudzovateľ 

predložených žiadostí o vydanie poukážky 1 937,00 

€ cena práce / mesiac x 36 mesiacov x 3 = 

209 196,00 €  

Cestovné výdavky = 50 000 € 

Publicita projektu podľa manuálu pre informovanie 

a komunikáciu, čo zahŕňa označenie miesta 

realizácie aktivít projektu, hlavné webové sídlo 



 

 

 

 

 

publicita 

projektu, výroba informačných materiálov 

a dokumentov (brožúry, letáky, skladačky) a 

výroba informačných predmetov (malé reklamné 

predmety) = 78 649,00 € 

SPOLU x 7 000 000 x 

 

10.  Požadovaná výška NFP 

Celková výška oprávnených výdavkov (EUR) 7 000 000,- 

Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty 

generujúce príjem (EUR) 0,- 

Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a ŠR (%) 

100% 

Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku 

(EUR) 7 000 000,- 

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov 

žiadateľa (EUR) 0,- 

 


