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DoDATor č. r

K ZMLUVE o POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANčNÉľro PRÍSPEVKU

ČÍslo ZMLUvY : oPKZP-Po 1 -S Cl 1 1'-2017 -23 ĺ L9 4

(ďalej len ,rDodatok")
ľÁzov PRoJEKTU:

Pľedchádzanĺe vzniku BRo obstaľaním domácĺch kompostéľov v meste Tuľzovka

rÓo ITMS:
310011L469

uzavretý podľa š 269 ods. 2 zákona č,. 5I3II99I Zb. obchodný zákonník v znení neskoľších
predpisov, podľa $ 25 zákona č. 292l2oI4 Z' z. o pľíspevku poskytovanom z európskych
štľukturálnych a investičných fondov a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších pľedpisov a podľa $ 20 ods. 2 zákona č,. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej spľávy a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov v znení neskorších pľedpisov (ďalej
len ,,zákon o ľozpočtových pľavidlách") medzi:

I. ZMLUVNE STRANY
1.1. Poskytovatel':

názov : Mĺnĺsteľstvo žĺvotného pľostredia Slovenskej ľepublĺky

sídlo : Nám. Ľ. Štrira I,8I2 35 Bratislava

Slovenská republika

IČo : 42 181 810

DIČ : 2023106619

konajúci : Ing. László Sólymos, ministeľ

v zastr'ipení

Slovenská agentrira životného pľostľedia

Tajovského 28,9]5 90 Banská Bystrica

Slovenská republika

00 626 03r

2o2II258ŻI

konajúci : RNDr' Richard Müller, PhD.' generálny riaditeľ



na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh
oľgánu sprostredkovateľským orgánom č:.22/2015/5'l zo dňa 13. apľíla 2015 v
znení
poštová adľesa: Slovenská agentúľa životného prostredia

Sekcia fondov EÚ
Karloveská 2
84I04 Bratislava

(ďalej len,,Poskytovatel"')

I.2. Prĺjímatel':

názov

sídlo

zaprsany v

konajúci

IČo

DIČ

: Mesto Tuľzovka

: Stred I78,023 54 Turzovka

Slovenská ľepublika

: JUDľ' Ľubomíľ Golis, primátoľ

:00 314331

:2020553315

(ďalej len,,Pľĺjímatel"'a spolu s ,,Poskytovatelbm" aj ako ,,Zmluvnéstľany.,)

2. PREDMETDODATKU
2.I. Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLIJVY odsek 6.13 Zm7wy

o poskytnutí nenávratného finaněného príspevku č' OPKZP-POl-SC1 II-2OI7-23/194
v platnom znení (ďalej len,,Zmluva o poslcytnutí NFP") z dôvodu Zmeny termínu zač,atia
a ukončenia rcalizácie hlavných aktivít pľojektu dohodli na Zmene Zm7uvy o poslqltnutí
trŕFP nasledovne:

2.I.I Pôvodná Pľfloha č..2 - Pľedmet podpoľy NFP k Zmluve o poslqtnutí NFP sa
ruší a nahrádza sa novou Prílohou č,. 2 - Predmet podpoľý NFP, ktorá tvoľí
neoddeliteľnű súčasť tohto D odatku.

3. oSTATNÉ A ZÁvERpčľÉ USTANOVENIA
3.I. ostatné ustanoveni a Zmluvy o poslqtnutí NFP, ktoľé nie sú týmto Dodatkom dotknuté,

zostávaj(l nezmenené a účinnó v doterajšom znení.

3.2. Tento Dodątok nadobúda platnost' dňom jeho podpi su Zmluvnými stranąmi a účinnosť
dňom nasledujúcom po dni jeho zveľejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registľi zm]úv
vedenom Úradom vláay Slóvenskej rópubliky.

Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súěasť Zmluvy o poslcytnutí NFP.
Tento Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z ktoľých dostane Prijímateľ jeden
(1) ľovnopis a dva (2) rovnopisy dostane Poskýovateľ.

3.3

3.4

2



3'5' Zmluvné Strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne pľečítali, jeho obsahu
a pľávnym účinkom z neho vyplývajúcim poľozumeli a ich zmluvné prejavy
sú dostatočne slobodné, jasné, uľčité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú opľávnené
k podpisu tohto Dodatku ana znak súhlasu ho podpísali.

Pľílohy:
Príloha č. 2 - Pľedmet podpory NFP

Za Poskytovateľa, v Banskej Bystrici, dňa: ĺ 7 -09- 2018

RNDľ. Richard Müller, PhD.' geneľálny ľiaditeľ

Slovenská agentúra životného prostredia

Pečiatka: _s_tovENsKÁ ĺcľľl'ľÚnł
ztvo.l'NEil0 Pt{osTREDlA

Tajovského 28
975 9a BANSKÁ gÝsľrucĺ.

ZaPrljímateľa, v Tuľzovke, dň"' ..'..?..1 ' ĺ)9' 2018

JUDr Golis' pľimátor

Pečiatka sż'' i'', !I0 TURŻoVKA

023 54

3

bka76358
Obdĺžnik

bka76358
Obdĺžnik
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é. 2 1mluvy o poskytnutí NFP

Všeobecné infoľmácie o proiekte

Názov projeklu:

Kód pľojelĺu:

Kĺíd ŽoNFP:

opelaěný p]og]am:

Spolufinancovaný z:

PriońÜrá os:

Konkrétny cieľ:

l(ategórie regiónov:

Kategoľizácia za Konkrétne ciete

Kmkréhycieľ:

oblasť intervencie:

Hospodárska ěinnost':

Predchádzanie vzniku BR0 obstaraním domácich kompostérov v meste Turzovka

31 001 I 1469

NFP3I 001 01469

3l 0000 - operačný program Kvalita Životného prostredia

Kohézny íond

3l 00l 0 -'l . Udržateľné vyuŽÍvanie prÍrodných zdrojov prostrednÍctvom řozvoja environmentálnej infraštruktúry

31 00l 00l 0 - l.1.l Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prÍpravu na opätovné pouŽitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

31 00l00l 0 - 'r .l . t zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameranÍm na ich prípravu na opätovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

0l 7 - Nakładanie s domov,ým odpadom (vrátane opatrení na minimalizáciu, triedenie, recykláciu)

22 - Činnosti súvisiace so Životným prostredÍm a zmenou klímy

Predmet podpory
s
4+

20.8.2018 l8:34
1zs



2- Financovanie projektu
Foľma Íinancovania:

P'č. Štat

l. Slovensko

Nezaevidované

Predfinancovanie:

Refundácia:

Región
(NUTS il)

Stľedné Slovensko

IBAN

sKl 05600000000020
461 801 3

IBAN

sK l 05600000000020
461 801 3

Banka

Pľima banka
Slovensko, a.s.

Banka

Prima banka
Slovensko, a.s.

Platnoďod

30.5.201 I

Platnosť od

30.5.201 8

3l.l

3l .l

3.A Miesto ľealizácie pľojektu

Vyšší územný celok
(NUrs ilD

Žilinský kÍaj

Okres
(NUrs rv)

Čadca

Obec

Turzovka

3.B Miesto reďizácie pľoiektu mimo opľávneného
územia oP

Cielbvá skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

4. Popis cielbvej skupiny

5. Aktivity pľoiektu

celková dĺžka ľealizácie hlavných aktivít pľojektu (v mesiacoch):

zaěiatok.ealizácie hlavných aktivít p]ojektu (začiatok realizácie prvej hĺavnej aktiVity):

Ukoněenie ľealizácie hlavných aktivít projéktu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktiVity alebo Viacerých aktivít,
ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký óas):

Predmet podpory

20.8.201 I I 8:34

J

8.2018

'I 0.2018

ITMS'),4\/,i 225



5.1 Aktivity pľojektu ľealizované v oprávnenom uzemí oP

i' sublełt MEsToTURzoVKA

Hlavné aktiviý proiektu

I nenmłaol1lčo):

]. 21 4L4690000l - Predchádzanie vzniku biologicky rozloŽitelhých komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov

Podporné aktivity projektu

003t4331

Podpomé aktivity:

Popis podpomých aklivít:

Píiradenie ku konkrétnemu cieľu:

Nezaevidované

Podporné aktivity

PľojektoVý manaŽér - interný (pracovná zmluva)

Predmet podpory

20.8.2018 18:34

31 00l 00] 0 - l.l.l Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameranĺm na ĺch prípravu na opätovné pouŽitie a

recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

5.2 Aktivity pľoiektu ľealizované mimo opľávneného Územia oP

ITMS
2O11++

325



6. Meratelhé ukazovatele pľojektu

6.1 Pľíspevok aktivít k meratelhým ukazovatelbm projektu

Kód:

Meľatoľný ukezor'at€r:

Subjekt:

Konkľétny cieľ:

Typ aktivĺty:

Hlavné aktivity pÍoiektu:

Merđeľný ukazovat€Íi

Subjek:

Konkľétny cieľ:

Typ aktivity:

Hlavné aktiviý pľojektu:

MESTO TURZOVKA

MESTO TURZOVKA

ldentiíikáto1 (lčo): 0031 4331

31 001 00l 0 _ 'l .l .l Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné pouŽitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

21 43l 001 00l - B' Pľíprava na opätovné pouŽite a zhodnocovanie so zameranÍm na recykláciu nie nebezpečných
odpadoV Vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biolo9icky
rozloŽitelhých komunálnych odpadov

cieľová hodnota

P0558

Poěet zařiadenĺ na predchádzanĺe ľzniku odpadu

21 4L4690000l - Predchádzanie vzniku biologicky rozloŽitelhých komunálnych
odpadov pľostrednÍctvom obstarania kompostérov

P0708 Memájďnolka:

zvýšená kapacita zariadenÍ na predchádzanĺe
rrzniku odpadov

Kód:

1 610,0000 Áno

r 690,5000 Nie

I 610

m3

K - koniec realizácie projektu

l 69ą5000

súčet

'I 690,5

Relevancia k HP Typ závislosli
ukazovateľa

UR súóet

UR Súčet

ld€ntiíikáto1 (lčo): 0031 4331

31 00l 001 0 _ l .l 'l Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich pľÍpravu na opätovné pouŽitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

2143l00l00i - B. Príprava na opätovné pouŽite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpeěných
odpadoV vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky
rozloŽitel'ných komunálnych odpadov

Cieľová hodnota

čas plnenia:

celková ciďová hodnota:

Typ závislosti ukazoľatďa

2l 4L4690000l - Predchádzanie vzniku biologicky rozloŽiteľných komunálnych
odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov

Memá jednotka

6.2 Pľehläd meľatelhých ukazovatelbv pľojektu

Kód

P0558

P0708

Nezaevĺdované

Názov

Poóet zariadení na predchádzanie
vzniku odpadu

Zvýšená kapacita zariadení na
predchádzanĺe vzniku odpadov

Celková cieľová
hodnota

Príznak
ĺizika

poóet

m3

7. lné údaie na úľovni pľojektu

ITMS
2o1Ą+

Predmet podpory
20.8.2018 I 8:34

poěetMgmáiednďlta:

K- koniec ľeálĺzácie projel(u'lčae plnenia:

I 610,0000GelkoYá cieÍoľá hodnota:

Typ závislrxti ukazovateľa: súěet

E 4zs



Rozpoěet pľojektu

1 Rozpoěet pľijímatelä

subjek:

Priame výdavky

Konkĺétny cieľ:

Íyp aktivity:

Hlavné aktiviĘ pĺojektu:

Skupina výdavku:

Nepľiame výdavky

Konkľétny ciel':

Podporné aktivity:

Skupina výdavku:

2 Rozpoěty partneľov

sa

2l4L4690000'l - Predchádzanie vzniku biologicky rozloŽitel'ných
komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov

022 - Samostatné hnutel'né Vecĺ a sÚbory hnutel'ných VecÍ

MESTO TURZOVKA ldentifikátoľ (lčo): 00314331

Výška opÉvnených výdavkov: 2oo 622'40 ę

31 001 00'l0 _ l.'l .l Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné pouŽitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

2'l 43l 001 00l - B. Príprava na opätovné pouŽite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných
odpadov vrátane podpory systémov tľĺedeného zberu komunálnych odpadov a podpory pĺedchádzania vzniku bĺologicky
rozloŽiteľných komunálnych odpadov

oprávnený výdavok

31 00I00l 0 - 'l .l 'l zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné pouŽitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

opľávnený výdavok

3l 0L469P000l - Podporné aktĺvity

521 - Mzdové výdavky

20o 622,40 ę

95,0000%

l90 59l,28 €

'l003]'l2€

ĺ 99 000,00 €

l 99 000,00 €

1 622,40 ę

1 622,40 €

3 7azmluvnená výška NFP

výška oprávnených výdavkov:

výška oprávnených výdavkov pľe pľojeĘ geneľujúce pl{iem:

spoluÍinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

výška nenáv]atného finaněného príspevku:

spolrrf inancovania z vlastných zdrojov pĺijímateľa:

TMS
a1Ą1

Predmet podpory

20.8.2018 l8:34
5zs


