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Článok 1
Základné informácie
1)

Tento dokument (ďalej len „Všeobecné podmienky“, v príslušnom gramatickom tvare) upravuje
súhrn všeobecných podmienok vzťahujúcich sa k poskytnutiu podpory v rámci národného
projektu s názvom „Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska –
Zelené obce Slovenska“ (ďalej len „národný projekt Zelené obce“, v príslušnom gramatickom
tvare).

2)

Cieľom národného projektu Zelené obce je prispieť k zlepšeniu stavu kvality ţivotného
prostredia, kde východiskom pre realizáciu národného projektu je fakt, ţe územie Európy
vykazuje rozsiahle straty biotopov a fragmentáciu krajinnej sféry. Národný projekt Zelené obce
prispieva k vytvoreniu a zachovaniu poloprírodných aţ prírodných krajinných štruktúr pre
konkrétne územie, pričom sú zohľadnené prirodzené špecifiká a ekosystémové funkcie.

3)

Slovenská agentúra ţivotného prostredia (ďalej len „SAŽP“) má postavenie prijímateľa
národného projektu, v rámci ktorého je podpora poskytovaná ďalším subjektom (ďalej len
„užívateľ“, v príslušnom gramatickom tvare).

4)

Uţívateľ sa stáva prijímateľom podpory na základe schválenej ţiadosti o poskytnutie podpory
(ďalej len „žiadosť“, v príslušnom gramatickom tvare) na realizáciu prvkov zelenej infraštruktúry
na miestnej úrovni (ďalej len „realizácia vegetačných prvkov“, v príslušnom gramatickom tvare):
a) dodanie drevín,
b) výsadba drevín,
c) aplikácia pôdneho substrátu určeného pre jednotlivé druhy drevín,
d) ochrana pôdneho substrátu,
e) nevyhnutné terénne a zemné úpravy,
f) fixačno-stabilizačné prvky/opatrenia, ktoré majú ochranný charakter na podporu rastu
jednotlivých vegetačných prvkov,
g) následný monitoring vitality jednotlivých drevín po dobu realizácie národného projektu
Zelené obce.
Článok 2
Predmet podpory

1)

Predmet podpory je viazaný na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich sluţieb,
prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy a budovania zelenej infraštruktúry, na základe
schválenej ţiadosti o poskytnutie podpory, ktorej súčasťou je realizačný projekt výsadby. Obnova
a budovanie zelenej infraštruktúry sa v národnom projekte Zelené obce, viaţe na realizáciu
vegetačných prvkov v nasledujúcom vymedzenom priestore:
a) v zastavanom území obce v zmysle § 139a ods. (8) zákona č. 50/1976 Zb., Zákon o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, alebo
b) 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“, v príslušnom gramatickom tvare).
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2)

Konkrétne typy vegetačných prvkov, na ktoré sa viaţe realizácia vyplývajúca zo schválenej
ţiadosti, sú vedené v zozname oprávnených drevín, vrátane súvisiacich úkonov. Zoznam
oprávnených typov vegetačných prvkov vedie a zverejňuje SAŢP ako prijímateľ na webovom
sídle s názvom www.zeleneobce.sk.

3)

Podporu na realizáciu vegetačných prvkov je moţné poskytnúť:
a) v priebehu 36 mesiacov odo dňa podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Riadiaceho
orgánu pre Operačný program Kvalita ţivotného prostredia („ďalej len „OPKŽP“,
v príslušnom gramatickom tvare), a
b) zverejnenia elektronického formulára na predkladanie ţiadostí na webovom sídle s názvom
www.zeleneobce.sk alebo
c) do vyčerpania celkovej finančnej alokácie určenej na národný projekt Zelené obce.

4)

Realizácia vegetačných prvkov:
a) má verejno-prospešný charakter,
b) sa vykonáva na základe Realizačného projektu výsadby, ktorý je súčasťou schválenej
ţiadosti, a zároveň ho vyhotovuje odborne spôsobilá osoba podľa § 55 zákona o ochrane
prírody a krajiny v oblasti vyhotovenia dokumentácie starostlivosti o dreviny,
c) prispieva k vytvoreniu poloprírodných aţ prírodných krajinných štruktúr pre konkrétne
územie, pričom sú zohľadnené prirodzené špecifiká a ekosystémové funkcie,
d) posilňuje klimatickú funkciu, pôdoochrannú funkciu, vodoochrannú funkciu, krajinotvornú
funkciu ekosystémov a environmentálnu funkciu urbanizovaného prostredia.

5)

Realizačný projekt výsadby sa vyhotovuje v súlade s metodickou príručkou s názvom
„Metodická príručka k podpore biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry“ (ďalej len
„metodická príručka“, v príslušnom gramatickom tvare) vydanou SAŢP, ako prijímateľom pre
účely národného projektu Zelené obce. Metodickú príručku SAŢP zverejňuje na webovom sídle
www.zeleneobce.sk. Realizačný projekt výsadby:
a) definuje miesto realizácie vegetačných prvkov,
b) definuje spôsob realizácie vegetačných prvkov,
c) definuje rozsah realizácie vegetačných prvkov,
d) definuje typ oprávnených vegetačných prvkov,
e) ak je to miestne a vecne príslušné vychádza aj z návrhových opatrení schválenej
dokumentácie ochrany prírody a krajiny (miestne územné systémy ekologickej stability),
f) môţe definovať plochy, priestor tej časti krajiny, kde je ţiaduce docieliť legislatívnu ochranu
v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny, a to na úrovni prvkov regionálneho/miestneho
územného systému ekologickej stability.
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Článok 3
Oprávnené subjekty a miesto realizácie
1)

SAŢP ako oprávnený prijímateľ v rámci národného projektu Zelené obce poskytuje podporu na
realizáciu vegetačných prvkov uţívateľom, a to spôsobom uvedeným vo Všeobecných
podmienkach. Kontaktná adresa SAŢP je:
Slovenská agentúra ţivotného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

2)

Subjekty, ktoré sú oprávnené poţiadať o poskytnutie podpory v postavení uţívateľa, sú všetky
obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s
výnimkou:
a) obce administratívne členené do štatistickej územnej jednotky na úrovni NUTS III – krajské
mestá, a to v rámci špecifickej klasifikácie Štatistického úradu Slovenskej republiky,
b) obce so špecifickým postavením v rámci Regionálnej integrovanej územnej stratégie (RIÚS),
kde sú plánované opatrenia totoţné so zámerom a cieľmi národného projektu Zelené obce.

3)

Predmet podpory, vo forme realizácie vegetačných prvkov, je moţné vykonať v rámci
nasledovných oprávnených území SR:
a) Bratislavský samosprávny kraj,
b) Trnavský samosprávny kraj,
c) Nitriansky samosprávny kraj,
d) Trenčiansky samosprávny kraj,
e) Banskobystrický samosprávny kraj,
f) Ţilinský samosprávny kraj,
g) Prešovský samosprávny kraj,
h) Košický samosprávny kraj.

4)

Subjekty, ktoré sú oprávnené poţiadať o poskytnutie podpory na realizáciu vegetačných prvkov,
a zároveň majú postavenie uţívateľa, musia mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy
k miestu realizácie projektu a zároveň musia mať k miestu realizácie vegetačných prvkov
zmluvne zabezpečené, ţe vegetačné prvky nebudú produkovať ani prinášať ţiadne ekonomické
úţitky, minimálne po dobu realizácie a udrţateľnosti národného projektu. Usporiadaním
majetkovo-právnych vzťahov sa chápe:
a) miesto realizácie vegetačných prvkov je vo výlučnom vlastníctve uţívateľa alebo
b) uţívateľ má k miestu realizácie vegetačných prvkov uţívacie právo počas doby realizácie
a doby udrţateľnosti národného projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Vzor
zmluvy o usporiadaní majetkovo-právnych vzťahov k miestu realizácie vegetačných prvkov
je k dispozícii na webovom sídle s názvom www.zeleneobce.sk.
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Článok 4
Oprávnený zhotoviteľ
1)

Oprávneným zhotoviteľom je fyzická alebo právnická osoba podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b)
zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zhotoviteľ“, v príslušnom gramatickom tvare), ktorá na základe procesu verejného obstarávania
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
má uzatvorený účinný zmluvný vzťah so SAŢP o zabezpečení realizácie vegetačných prvkov
(ďalej len „zmluva o zabezpečení“, v príslušnom gramatickom tvare).

2)

Zhotoviteľ zabezpečí realizáciu vegetačných prvkov jednotlivým uţívateľom na základe účinnej
Zmluvy o poskytnutí podpory, a za podmienok uvedených v tomto dokumente. Realizáciu
vegetačných prvkov zhotoviteľ uskutočňuje v súlade s realizačným projektom výsadby.
Zhotoviteľ vyhotoví po zrealizovaní predmetu podpory preberací protokol o realizácii
vegetačných prvkov.
Článok 5
Spôsob a podmienky poskytnutia podpory

1)

Podpora na realizáciu vegetačných prvkov je poskytnutá na základe zmluvy o poskytnutí podpory
medzi SAŢP a uţívateľom (ďalej len „zmluva o poskytnutí podpory“, v príslušnom gramatickom
tvare). Zmluvný vzťah medzi SAŢP a uţívateľom vzniká na základe schválenej ţiadosti
o poskytnutie podpory a platnej a účinnej Zmluvy o poskytnutí podpory.

2)

Ţiadateľ predkladá ţiadosť v rámci časovo ohraničeného obdobia 36 mesiacov odo dňa účinnosti
Zmluvy o poskytnutí NFP a zverejnenia elektronického formulára na predkladanie ţiadostí.
Lehoty a termíny na predkladanie ţiadostí sú zverejnené na webovom sídle www.zeleneobce.sk.
Ţiadosť o poskytnutie podpory sa podáva vo forme elektronického formulára, v ktorom ţiadateľ
vyplní preddefinované údaje a elektronicky priloţí poţadované prílohy. Elektronický formulár je
dostupný na webovom sídle www.zeleneobce.sk.

3)

Ţiadosť o poskytnutie podpory je schválená, ak:
a) v ţiadosti sú uvedené všetky poţadované údaje a priloţené všetky poţadované prílohy
a zároveň sú v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami,
b) nebola vyčerpaná celková finančná alokácia,
c) ţiadateľ predloţí k ţiadosti čestné vyhlásenie, ţe súhlasí so zmluvnými podmienkami
poskytnutia podpory na realizáciu vegetačných prvkov,
d) realizačný projekt výsadby, ktorý si ţiadateľ zabezpečí na vlastné náklady pred podaním
ţiadosti o poskytnutie podpory, a ktorý je prílohou ţiadosti o poskytnutí podpory a je
vypracovaný v súlade s Metodickou príručkou a odborne spôsobilou osobou podľa zákona
o ochrane prírody a krajiny.

4)

Ţiadosť o poskytnutie podpory nie je schválená, ak:
a) predloţená ţiadosť o poskytnutie podpory, alebo jej prílohy sú v rozpore s týmito
Všeobecnými podmienkami,
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b) na rovnakom mieste realizácie vegetačných prvkov SAŢP eviduje účinnú zmluvu
o poskytnutí podpory, alebo predmet zmluvy o poskytnutí podpory na toto miesto realizácie
uţ bol naplnený.
5)

SAŢP posúdi kompletnosť a oprávnenosť ţiadosti v lehote najneskôr do 30 pracovných dní odo
dňa doručenia ţiadosti, pričom v rámci uvedenej lehoty je zahrnuté aj zaslanie oznámenia
o schválení ţiadosti, avšak:
a) Lehota 30 pracovných dní sa predlţuje v prípade, ak pri overovaní splnenia podmienok
poskytnutia podpory vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti predloţených
informácií v ţiadosti, na základe ktorých nie je moţné overiť splnenie alebo nesplnenie
podmienok poskytnutia podpory. SAŢP vyzve ţiadateľa na doplnenie poţadovaných
náleţitostí, neúplných údajov, vysvetlenie nejasností, alebo nápravu nepravdivých údajov, a to
v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy. V prípade, ţe v stanovenej
lehote 5 pracovných dní nebude doručené vysvetlenie na základe výzvy ţiadateľovi na
doplnenie poţadovaných náleţitostí, neúplných údajov, vysvetlenie nejasností, alebo nápravu
nepravdivých údajov, tak ţiadosť nebude schválená.
b) Doplnenie poţadovaných náleţitostí, neúplných údajov, vysvetlenie nejasností, alebo nápravu
nepravdivých údajov je moţné uskutočniť len v rozsahu informácií uvedených v ţiadosti
elektronického formulára na predkladanie ţiadostí na webovom sídle www.zeleneobce.sk , nie
v rozsahu poţadovaných príloh.

6)

V prípade, ak z predloţenej ţiadosti vyplýva, ţe existuje niektorý z dôvodov na jej neschválenie
podľa ods. 4) tohto článku, SAŢP o dôvodoch neschválenia ţiadosti informuje ţiadateľa
najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia ţiadosti.

7)

Všetky ţiadosti sú posudzované v zmysle ods. 5) tohto článku v poradí, v akom boli doručené
SAŢP, a to prostredníctvom evidenčného systému na webovom sídle www.zeleneobce.sk.

8)

Spolu s oznámením o schválení ţiadosti zo strany SAŢP je ţiadateľovi zaslaný aj návrh Zmluvy
o poskytnutí podpory na adresu ţiadateľa uvedenú v ţiadosti, pričom tento návrh sa zasiela v
troch vyhotoveniach, ktoré ţiadateľ podpíše. Jedno podpísané vyhotovenie Zmluvy o poskytnutí
podpory si ţiadateľ ponechá a zvyšné vyhotovenia, ktoré musia mať úradne osvedčený podpis,
zasiela do 14 pracovných dní odo dňa doručenia na adresu SAŢP uvedenú v článku 3, bode 1
Všeobecných podmienok.

9) Predmet plnenia poskytnutej podpory sa bude realizovať na základe účinnej zmluvy
o zabezpečení, a to formou zadaných objednávok zo strany SAŢP ako Prijímateľa voči
zhotoviteľovi.
10) Prijímateľ vystaví objednávku zhotoviteľovi, aţ na základe účinnej zmluvy o poskytnutí podpory,
a to najneskôr v lehote do 180 pracovných dní odo dňa, kedy nadobudla účinnosť Zmluva
o poskytnutí podpory uzatvorenej medzi SAŢP a uţívateľom. Uvedená lehota 180 pracovných
dní je stanovená s ohľadom na okolnosti vyplývajúce z dodrţania agrotechnických termínov
a klimatických podmienok vyţadovaných pri realizácii vegetačných prvkov.
11) Termín realizácie vegetačných prvkov zo strany zhotoviteľa je stanovený na 30 pracovných dní,
odo dňa doručenia objednávky zo strany objednávateľa voči zhotoviteľovi.
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Článok 6
Spôsob a podmienky preplatenia podpory
1)

Zhotoviteľ si finančné plnenie realizácie vegetačných prvkov nárokuje u SAŢP prostredníctvom
predloţenia nasledovnej dokumentácie:
a) preberací protokol o realizácii vegetačných prvkov podpísaný zo strany prijímateľa
a následne aj uţívateľa, a to bez uvedených vád a nedostatkov, preddefinovaný, resp. záväzný
typ preberacieho protokolu je zverejnený na webovom sídle www.zeleneobce.sk,
b) daňový doklad v podobe vystavenej faktúry spolu so všetkými náleţitosťami v zmysle
súvisiacich účtovných a daňových predpisov,
c) elektronicky priloţená (formou USB/DVD/CD) fotodokumentácia pred realizáciou a po
realizácii vegetačných prvkov, v rozsahu fotografického zachytenia kaţdého realizovaného
prvku,
d) tlačové vyhotovenie fotodokumentácie minimálne v rozsahu 4 fotografií, ktoré zreteľne
zachytávajú celkovú situáciu pred realizáciou a po realizácii vegetačných prvkov.

2)

SAŢP si vyhradzuje právo upraviť rozsah uvedenej dokumentácie s ohľadom na potreby
implementácie národného projektu Zelené obce (napr. povinnosť rôznych typov vyhlásení,
vyjadrení alebo posudkov).

3)

SAŢP poukáţe finančné plnenie zhotoviteľovi len v tom prípade, ak boli splnené všetky
podmienky uvedené v tomto dokumente.

4)

SAŢP si vyhradzuje právo nepreplatenia výdavkov za predmet plnenia vegetačných prvkov, ak
pri finančnej kontrole na mieste realizácie vegetačných prvkov bolo zistené porušenie podmienok
uvedených v tomto dokumente (najmä nesúlad výsadby so schváleným realizačným projektom),
alebo bol zmarený výkon finančnej kontroly na mieste z dôvodov na strane zhotoviteľa alebo
uţívateľa.

5)

Uţívateľ aj zhotoviteľ je na výzvu SAŢP povinný preukázať splnenie všetkých podmienok
definovaných vo Všeobecných podmienkach na poskytnutie podpory pre účel finančnej úhrady za
predmet plnenia vegetačných prvkov, a za týmto účelom poskytnúť SAŢP potrebnú súčinnosť.

6)

V prípade, ak uţívateľ/zhotoviteľ nepreukáţe splnenie podmienok alebo neposkytne potrebnú
súčinnosť podľa predchádzajúceho odseku, je táto skutočnosť povaţovaná za postup v rozpore so
Všeobecnými podmienkami, čím si SAŢP vyhradzuje právo neposkytnutia finančnej úhrady za
predmet plnenia realizačných prvkov.
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Článok 7
Hodnota poskytnutej podpory a oprávnené výdavky
1)

Suma finančných prostriedkov určených na poskytnutie podpory na základe Zmluvy o poskytnutí
podpory je maximálne 16 500 EUR na jedného uţívateľa, resp. jednu Zmluvu o poskytnutí
podpory. Suma vychádza z celkového počtu merateľných ukazovateľov pri implementácii
národného projektu Zelené obce.

2)

V rámci finančného limitu na poskytnutie podpory prostredníctvom Zmluvy o poskytnutí podpory
je uhradený nasledovný rozsah výdavkov zhotoviteľovi:
a) dodanie drevín,
b) výsadba drevín,
c) aplikácia pôdneho substrátu určené pre jednotlivé druhy drevín,
d) ochrana pôdneho substrátu,
e) nevyhnutné terénne a zemné úpravy,
f) fixačno-stabilizačné prvky/opatrenia, ktoré majú ochranný charakter na podporu rastu
jednotlivých prvkov,
g) následný monitoring vitality jednotlivých drevín po dobu realizácie národného projektu
Zelene obce.

3)

Oprávneným výdavkom v rámci tohto národného projektu je len výdavok súvisiaci s úkonmi
uvedenými v ods. 2) tohto článku. Akékoľvek vzniknuté výdavky nad rámec vyššie uvedeného sú
povaţované za neoprávnené, aj v prípade ak súvisia s realizáciou vegetačných prvkov.
Článok 8
Zmena Všeobecných podmienok

1)

SAŢP navrhuje zmeny v tomto dokumente najmä s ohľadom na potreby implementácie
národného projektu Zelené obce, zisteniami kontrolných orgánov/subjektov, na základe podnetov
dotknutých subjektov a iných dôvodov vyţadujúcich optimalizáciu stanovených podmienok.

2)

Kaţdá zmena Všeobecných podmienok podlieha schváleniu u poskytovateľa, ktorým je Riadiaci
orgán pre Operačný program Kvalita ţivotného prostredia.

3)

Zmena sa vykoná vydaním novej verzie dokumentu, ktorá je zverejnená na webovom sídle
www.zeleneobce.sk, pričom nová verzia nadobúda účinnosť dňom, ktorý je na nej uvedený,
najskôr dňom jej zverejnenia. Predchádzajúce verzie sú dostupné v archíve zverejnenom na
uvedenom webovom sídle.
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