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DODATOK č. 1 ku KONTRAKTU č. 248/2021/6.1 zo dňa 27. 12. 2021 

uzavretom medzi 

 

Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky  

a 

Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky  

(ďalej len „dodatok“) 

 

 

I. 

ÚČASTNÍCI KONTRAKTU 

 

Zadávateľ:   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky                                              

Sídlo:    Nám. Ľ. Štúra č. 1, 812 35  Bratislava  

Štatutárny zástupca:  Ján Budaj, minister   

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  

Číslo účtu:   7000389046/8180   

IBAN:                                     SK14 8180 0000 0070 0038 9046 

IČO:    42181810 

(ďalej len „MŽP SR“ alebo „zadávateľ“) 

 

a 

 

Riešiteľ:   Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 

Sídlo:    Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica 

Štatutárny zástupca:  RNDr. Dušan Karaska, generálny riaditeľ 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu - IBAN:  SK85 8180 0000 0070 0039 0872 

IČO:    17058520 

DIČ:    2021526188 

(ďalej len „riešiteľ“) 

(zadávateľ a riešiteľ sa ďalej v texte tohto dodatku spoločne označujú ako „zúčastnené 

strany“) 
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II. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

1. Zúčastnené strany uzatvárajú tento dodatok z dôvodu zmeny hodnoty kontrahovaných 

prác vyplývajúcej z organizačných zmien spojených so zriadením správ národných 

parkov ku dňu 31.3.2022 v zmysle zákona č. 6/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

 

2. Zúčastnené strany uzatvárajú tento dodatok v súlade s článkom II. Kontraktu č. 

248/2021/6.1 uzatvoreného medzi zúčastnenými stranami dňa 27.12.2021 (ďalej len 

„kontrakt“). 

 

III. 

PREDMET DODATKU  

 

Zúčastnené strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa kontrakt mení nasledovne: 

 

1. V článku III. ods. 2 kontraktu sa mení prvá veta tohto odseku a nahrádza sa 

nasledovným znením: 

 

„Celková hodnota kontrahovaných prác na rok 2022 financovaná z transferu 

zadávateľa ako zriaďovateľa (príspevku) je 4 936 704 EUR, čo predstavuje schválený 

upravený rozpočet bežných výdavkov v sume 4 936 704 EUR.“  
 

2. Pôvodná Príloha č. 1 kontraktu „Plán hlavných úloh  Štátnej ochrany prírody 

Slovenskej republiky na rok 2022“ sa v plnom rozsahu nahrádza novou Prílohou č.1 

„Plán hlavných úloh  Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky na rok 2022 od 

01.04.2022“, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. Zúčastnené strany sa 

dohodli na primeranom použití tohto bodu aj na všetky ustanovenia kontraktu, ktoré 

odkazujú na Plán hlavných úloh Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky na rok 

2022.  

 
 

IV. 

ZVEREJNENIE DODATKU 

 

Tento dodatok zverejnia obidve zúčastnené strany bezodkladne na svojich internetových 

stránkach (www.sopsr.sk a www.enviro.gov.sk). 

 

 

V. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou kontraktu. 

 

http://www.sopsr.sk/
http://www.enviro.gov.sk/


Číslo dodatku: 135/2022/6.1 

3 

 

2. Ostatné ustanovenia kontraktu, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v 

platnosti bezo zmien v pôvodnom znení. 

 

3. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zúčastnenými stranami. 

 

 

Prílohy: 

Nová Príloha č. 1- Plán hlavných úloh Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky na rok 

2022 od 01.04.2022 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa ............................      V Banskej Bystrici, dňa ............................ 

 

 

 

 

 

 

              Ján Budaj          RNDr. Dušan Karaska 

                

minister životného prostredia                                           generálny riaditeľ  

     Slovenskej republiky      Štátnej  ochrany prírody  

      Slovenskej republiky  


