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DoDATor č. t
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNEHO FINANČNnHO PRÍSPEVKU

čísrozMLUvy: opKzp_pol_scl1

1-20l6-10t45

(d'alej len,,Dodatok'')

NÁZOV PROJEKTU:
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Marcelová

rÓu ITMS:
310011B416

t
i
,l

t
t

J

tlzavretý Podl'a § 269 ods. 2 zákona č. 5l3lI99l Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
PredPisov, Podl'a § 25 zákona č. 29212014 Z. z, o príspevku poskytovanom z európskych
Štrr,rkturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
Č. 35112015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskoršíchzákonov
a Podl'a § 20 ods. 2 zákona č. 52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len
,,zákon
o rozpočtových pravidlách") medzi:

1. ZMLUVNB srnnny
Poskytovatel':
názov

Ministerstvo životnéhoprostredia Slovenskej republiky

sídlo

Nám. L. Štúral ,8I235 Bratislava

Slovenská republika

IČo

42 18l 8l0

DIČ

2023106679

konajúci

Ing. László Sólymos, minister

v zastúpení

názov

Slovenská agentúra životného prostredia

sídlo

Tajovského 28,9] 5 90 Banská Bystrica
Slovenská reprrblika

IČo

00 626

DIČ

202l12582l

konajúci

:

03l

Ing. Martin Lakanda, generálny riaditel'

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úrloh riadiaceho
orgánu sprostredkovatel'ským orgánom č.22/2OI5/5.7 zo dňa 13. apríla 2015 v platnom

znení

poštová adresa: Slovenská agentúra životného prostredia
sekcia fondov Eú

karloveská 2
84l 04 Bratislava
(ďalej len,,Poskytovatel"')

I.2.
,

Prijímatel':
názov

obec Marcelová

sídlo

Nám. Slobody l l99, 946 32 Marcelová
Slovenská republika

zapísaný v

konajúci

Ervin Varga, starosta

IČo

00 306 550

DIČ

2021046687

(d'alej len

,,Prijímatel"' a spolu

s

,,Poskytovatel'om" aj ako ,,Zmluvné strany")

2. PREDMET DODATKU

L
'

2.1. Zmllvné strany sa vzmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.12 Zmlwy
oposkytnutí nenávratného finančnéhopríspevku č. OPKZP-POl-SC1|I-2016-10145

v platnom znení (ďalej len,,Zmluva o poskytnutí NFP") z dóvodu zmeny termínu začatia

íealizácie hlavných aktivít projektti dohodli na zmene Zmluvy

nasledovne:

2.I.1

o

poskytntttí NFP

Póvodná Príloha č.2 - Predmet podpory k Zmluve o poskytttttíí NFP sa rtlšía
nahrádza sa novoll Prílohou č. 2 - Predmet podpory, ktorá tvorí neoddelitel'nú
súčast'tohto Dodatku.

3. OSTATNÉ A ZÁVEREČNIE USTANOVENIA
3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy

poskytnutí NFP, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotkntrté.
zostávajú nezmenené a účinnév doterajšomznení.
o

3.2. Tento Dodatok nadobúda platnost' dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami

a účinno:t'
dňom nasledr,rjúcom po dni jeho zverejnenia Poskytovateťom v Centrálnom registri znllúr
vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

3.3. Tento Dodatok tvorí neoddelitel'nú

súčast'Zmluvy o poslcytnutí

NFP.

3.4. Tento Dodatok je vyhotovený
(l

v troch (3) rovnopisoch, z ktorých dostane Prijímatel' jeden
) rovnopis a dva (2) rovnopisy dostane Poskytovatel',

3,5, Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Doclatku riadne prečítali,jeho obsahu
a právnym účinkomz neho vyplývajúcim porozumeli a ich zmluvné prejavy

súr dostatočne slobodné, jasné, určitéa zroztlmitelné. Podpisujúce osoby sú oprávnené
k podpisu tohto Dockttku ana znak súrhlasu ho podpísali,

1

Za Poskytovatel'a v Banskej Bystrici dňa:

F

2017

....,.....

ZaPrljímatel'a v Marcelovej dňa:.,.:)..!..l.,..,

Ing. Martin Lakanda, generálny riaditel'

,-rvií1 Varga, starosta

Slovenská agentťtra životného prostredia

obec Marcelová

Pečiatka:

r.!
}

1 -0t-

Prílohy:

Príloha č. 2 - Predmet podpory NFP

Pečiatka:

'

:

I TMs

-,

ífr[{ť{ii"u::";"*",*

PREDMET PODPORY NFP

č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

§nona

1.

Všeobecnéinformácie o projekte

Názov projektu:

Triedený zber komunálnych odpadov v obci Marcelová

Kód projektu:

3100]

Kód ŽoNFP:

NFP3l0010B4,1 6

Operačný program:

3']

Spolufinancovaný z:

Kohézny fond

a-_

lb..,
,r,ílOrnna OS:

,]

0000

B4,] 6

-

Operaóný program Kvalita životnéhoprostredia

3'l 00'l 0 - 'i , UdrŽatel'né vYuŽÍvanie

Konkrétny ciel':

3l00100]0-'l"l

.1

prírodných zdrojov prostředníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

ZvýŠeniemierYzhodnocovaniaodpadovsozameranímnaichprípravunaopátovnépoužitiea

recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Kategórie regiónov:

Kategorizácia za Konkrétne cie!e

Konkrétnyciel':
Oblasť

intervencie:

Hospodárska

I TMs

3'l00]00] 0-1.1.1 ZvýŠeniemieryzhodnocovaniaodpadovsozameranímnaichprípravunaopálovnépoužitlea
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

óinnosť:

0'l 7 -

Nakladanie s domovým odpadom (Vrátane opatrení na minimalizáciu, triedenie, recykláciu)

22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy

Predmet podpory
5 4.2017 1440

E

2.

Financovanie projektu

Forma financovania:

|BAN

Predfinancovanie,

SK200200000000299 Všeobecná

3963854
IBAN

Refundácia:

Platnosťod

Platnosťdo

úverová

9:22016

31,12,2020

banka, a,s,

SK200200000000299 Všeobecná

3963854

Banka

Banka

Platnosťod

Platnosťdo

úverová

9]22016

31,122o2o

banka, a.s.

3.A Miesto realizácie proiektu
Región
(NUTS ll)

P.é. Štat
'l

,

Slovensk

o

lápadné

Slovensko

Vyššíúzemnýcelok okres
(NUTS lV)
(NUTS lll)
Komárno
Nitriansky kraj

obec
Marcelová

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného
územia OP
Nezaevidované

4.

Popis cielbvej skupiny

cielbvá skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov EsF)
Nevzťahuje sa

5.

Aktivity projektu

Celková dížkarealizácie hlavných aktivít p]ojektu (v

mesiacoch):

Zaěiatok realizácie hlavných aktivít plojeltu (začiatok realizácie prvej hlavnej

12

aktivity):

viacerých
Ukončenie realizácie hlavných aktivít píojektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo
ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):

I TMs

Predmet podpory
5.4.2017 14,.40

7

aktivÍt,

_2017

6,20'] 8

2z7

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom územíOP
osrc vnRcrrovÁ

Subjekt:

tčo:

00306550

Hlavná aktivity projektu

1.

214841600001 -Triedenýzberkomunálnychodpadov

Podporné aktivity projektu
Podporné aktivity:
Popis podporných

Podporné aktivity

aktivít:

Priradenie ku konklétnemu

cielu:

51

8 - Ostatné služby

3'l00l 00'] 0 - 1.1 ,'] Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opátovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP
Nezaevidované

§y

b

ITMs

Predmet podpory
5.4.2017 14,.40

6.

Meratel'né ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k meratelhým ukazovatelbm projektu
Kód:

P0087

Merná jednotka:

Meratelhý ukazovateí:

Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu

Čas plnenia:

t/rok
u - v rámci udržateťnosti
projektu
72,3000

celková cielbvá hodnota:
Typ závislosti ukazovatelb:

Subjekt:

00306550

tčo:

OBEC MARCELOVÁ

súóet

prípravu na opátovné použitie a
3'l00100'l0 - 'l .-l .1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Príprava na opátovné použite a zhodnocovanie so zameranÍm na recykláciu nie nebezpeČných
2,1 43,1 00,1 001 - B,
podpory predchádzania vzniku bioloqicky
odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a
odpadov
komunálnych
rozložitel'ných
cielbvá hodnota

Konkrétny ciel':
Typ aktivity:

Hlavné aktivity p]ojektu:

21

484'l 60000']

-

72,3

Triedený zber komunálnych odpadov

t/rok

Merná jednotka:

Kód:

P0089

Meíatelhý ukazovatel':

Množstvo zhodnotených nie nebezpečných
odpadov

u - v rámci udržatel'nosti
projektu

Čas plnenia:

0,0000

celková cielbvá hodnola:
Typ závislosti ukazovatelh:

Subjekt:

00306550

tčo:

OBEC MARCELOVÁ

prípravu na opátovné použitie a
3'l00] 00'l0 _ 'l .-l ,'l Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
nebezpeČných
Príprava na opátovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie
21 43,1 001 00,] - B,
podpory predchádzania vzniku biologicky
odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a
rozložitel'ných komunálnych odpadov
cielbvá hodnota

Konkrétny ciel':
Typ aktivity:

2'l484'l 60000']

Hlavné aktivity píojektu:

-

0

Triedený zber komunálnych odpadov

Kód:

Po271

Merná jednotka:

Meíateťnýukazovateť:

Poóet osób zapojených do informačných aktivít

Čas plnenia:
Celková cieíová

poóet
K - koniec realizácie projektu

hodnota:

0,0000

Typ závislosti ukazovatelh:

Subjekt:
Konkrétny ciel.:

OBEC

Typ aktivity:

tČo:

MARCELOVÁ

prípravu na opátovné pouŽitie
1.1 .1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich
odpadov
vzniku
predchádzania
podpora
recykláciu a

3,]

o0,] 00,10

_

ITMs

a

B,

Príprava na opátovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpeÓných
biologicky
podpory
systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku
odpadov vrátane

2l 431

00,1 00,1 -

rozložitel'ných komunálnych odpadov

Hlavné aktivity p]ojektu:

00306550

2']

4B4'] 600001

Predmet podpory
5.4.2017 14,.40

-

Triedený zber komunálnych odpadov

cielbvá hodnota
0

4 z-7

Kód:

P0589

Merná jednotka:

Meratelhý ukazovatel':

Počet zrealizovaných informačných aktivít

Cas plnenia:

počet
E - k dňu

ukončenia aktivity

K - koniec realizácie projektu

celková cielbvá hodnota:

0,0000

Typ závislosti ukazovatela;

subjekt:

OBEC MARCELOVÁ

tčo:

Konkrétny ciel':

3l00'l00'l0

Typ aktivity:

2,143,1

'l

00306550

,l,l

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opátovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
-

00] 00,1 _ B
Príprava na opátovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpeóných
odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky
rozložitel'ných komunálnych odpadov

cielbvá hodnota
Hlavné aktivity projektu:

2'l 4841

60000'l - Triedený zber komunálnych odpadov

0

Kód:

P0702

Merná jednotka:

Meratelhý ukazovateť:

Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych
odpadov

Čas plnenia:

Subjekt:

K - koniec realizácie projektu

723000

celková cielbvá hodnota:
Typ závislosti

o

t/rok

ukazovatela:

lčo:

OBEC MARCELOVÁ

Súčet
00306550

Konkrétny ciel':

3'] 00']

Typ aktivity:

2143100]001 - B
Príprava na opátovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných
odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky
rozložitel'ných komuná|nych odpadov

00l 0 - 1 ,'] .1 Zvýšenie miery zhodnocova n ia odpadov so zameraním na ich prípravu na opátovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

cielbvá hodnota
Hlavné aktivity projektu:

2']

484'] 60000']

-

Triedený zber komunálnych odpadov

Kód:

P0703

Merná jednotka:

Meratelhý ukazovateí:

Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov

Čas plnenia:

t/rok
K - koniec realizácie projektu

celková cielbvá hodnota:

0,0000

Typ závislosti ukazovatera:

Subjekt:

OBEC MARCELOVÁ

Konkrétny ciel':

t

Typ aktivity:

9

tčo:

00306550

3']00l00'] 0 - 1.'l ,1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opátovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

2']43']00'l00'l -B,
Prípravanaopátovnépoužiteazhodnocovaniesozameranímnarecykláciunienebezpeóných
odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky
rozložitel'ných komunálnych odpadov

cielbvá hodnota
Hlavné aktivity projekíu:

I TM§

2']

484'] 600001

Predmet podpory
5.4.2017 14:40

-

Triedený zber komunálnych odpadov

0

5z

6.2 Prehl'ad meratelhých ukazovatelbv projektu
Me]nájednotka Celkovácieťová

Názov

hodnota

Príznak
rizika

Množstvovytriedenéhokomunálneho t/rok

72,3000

Áno

P0089

Množstvo zhodnotených nie
nebezpeóných odpadov

0.0000

UR

Po271

Počet osób zapojených do
informačných aktiVít

0,0000

PraN

P0589

Počet zrealizovaných informaóných
aktivít

0,0000

PraN

P0702

Zvýšená kapacita pre triedenie
komunálnych odpadov

72,3000

UR

P0703

Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie
odpadov

0,0000

odpadu

7.

počet

Nie

Relevancia k HP

Typ závislosti

ukazovatel'a

súčet

UR

lné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8.

Rozpoěet projektu

8.1 Rozpočet prijímatel'a
subjekt:

OBEC MARCELOVÁ

lčo:
Výška oprávnených výdavkov:

00306550
265 211 ,20 €

Priame výdauky
Typ aktivity:

B,

43'l 00'l 00'] PríPfaVa na oPátovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpeĎných
odPadoV Vrátane PodPorY sYstémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku
biologicky
21

rozložitel'ných komunálnych odpadov

Oprávnený výdavok

Hlavné aktivity projektu:

2-14841 60000'l

Skupina výdavku:

022

-

-

Triedený zber komunálnych odpadov

samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'ných vecí

023 - Dopravné prostriedky

259 415,20

C

26 494,80 €
232 920,40 €

Nepriame výdavky
Konkrétny ciel':

3'l00l001 0 - '].'].1 ZvýŠenie miery zhodnocovania odpadov so zame[aním na ich prípravu na opátovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Oprávnený výdavok

Podporné aktivity:
Skupina výdavku:

ITMs

3']

0B41 6P000'] - Podporné aktivity

518-Ostatnéslužby

Predmet podpory
5.4.2017 14:40

5 796,00 €
5 796,00 €

6z7

8.2 Rozpočty partnerov
Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená v,ýška NFP
Celková výška oprávnených výdavkov:

265 211,20 €

Celková výška oprávnených výdavkov pre prolekty generujúce prijem:

265 211,20 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a Šn:

95,00007.

Maximálna výška nenávratného finančnéhopríspevku:

25] 950,64 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímatel'a:

,l

.€

3

ITMs

Predmet podpory
5.4,2017 14,40

3 260,56 €

