
 
DODATOK Č. 1 

 

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 
 

ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC111-2017-32/32 

(ďalej len „Dodatok“) 

NÁZOV PROJEKTU: 

Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľou 

KÓD PROJEKTU V ITMS 2014+: 

310011P759 
 

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi: 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1.    Poskytovateľ: 

názov  :  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

sídlo :  Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

    Slovenská republika 

IČO :  42 181 810 

DIČ :  2023106679 

konajúci : Ján Budaj, minister  

 

v zastúpení 

 

názov  :  Slovenská agentúra životného prostredia  

sídlo :  Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica 

    Slovenská republika 

IČO :  00 626 031 

DIČ :  2021125821 

konajúci :  RNDr. Tomáš Orfánus, PhD., generálny riaditeľ 
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na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho 
orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 22/2015/5.1 zo dňa 13. apríla 2015 v platnom 

znení 
 

poštová adresa: Slovenská agentúra životného prostredia 

 Sekcia fondov EÚ 

 Karloveská 2 

 841 04 Bratislava 

 

  (ďalej len „Poskytovateľ“)  

 

1.2.   Prijímateľ: 

názov  : Obec Jastrabie nad Topľou 

sídlo : Jastrabie nad Topľou 113, 094 35 Jastrabie nad Topľou 

   Slovenská republika 

zapísaný v : – 

konajúci : Michal Džuka, starosta 

IČO : 00 332 445 

DIČ : 2020641073 

 

(ďalej len „Prijímateľ“ a spolu s „Poskytovateľom“ aj ako „Zmluvné strany“) 

 

2. PREDMET DODATKU 

2.1. Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.14 Zmluvy 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-32/32 

v platnom znení (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) a článku 3. Prílohy č. 1 Zmluvy 
o poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku z dôvodu zníženia výšky nenávratného finančného príspevku 

dohodli na zmene Zmluvy o poskytnutí NFP nasledovne: 

 

2.1.1. V Zmluve o poskytnutí NFP sa v článku 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP 

mení ods. 3.1 nasledovne: 
Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 
a) maximálna výška celkových oprávnených výdavkov pre Projekt generujúci 

príjem na Realizáciu aktivít Projektu predstavuje 242 243,31 EUR (slovom: 

dvestoštyridsaťdvatisíc dvestoštyridsaťtri celých tridsaťjeden stotín eur), 

b) neuplatňuje sa, 

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 230 131,14 EUR 

(slovom: dvestotridsaťtisíc stotridsaťjeden celých štrnásť stotín eur), čo 
predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov pre Projekt generujúci 
príjem na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1 písm. a) tohto článku 
zmluvy, 

d) Prijímateľ vyhlasuje, že: 
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(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť 
percent), čo predstavuje sumu 12 112,17 EUR (slovom: dvanásťtisíc 

stodvanásť celých sedemnásť stotín eur) z Celkových oprávnených 
výdavkov pre Projekty generujúce príjem na Realizáciu aktivít Projektu 
podľa ods. 3.1 písm. a) tohto článku zmluvy po zohľadnení finančnej 
medzery a 

(ii) má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu výdavkov 
neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu 
na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej medzery, 

(iii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených 
výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu 

Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa 
Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. 
 

2.1.2. Pôvodná Príloha č. 2 - Predmet podpory NFP Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a 
nahrádza sa  novou Prílohou č. 2 - Predmet podpory NFP Zmluvy o poskytnutí 
NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku. 
 

2.1.3. Pôvodná Príloha č. 4 - Podrobný rozpočet projektu Zmluvy o poskytnutí NFP sa 
ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 4 - Podrobný rozpočet projektu Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku. 

 

3. OSTATNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

3.1. Prijímateľ sa zaväzuje, že v Žiadostiach o platbu, ktorých predmetom budú nárokované 
finančné prostriedky/deklarované výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s verejným 
obstarávaním, na ktoré bola udelená ex-ante finančná oprava, si bude nárokovať 
na preplatenie (stĺpec „Suma žiadaná na preplatenie (suma nárokovaných finančných 

prostriedkov / deklarovaných výdavkov predložená Prijímateľom/partnerom v žiadosti 
o platbu (v EUR)“) len takú výšku výdavkov, ktorá bude znížená o výšku tejto ex-ante 

finančnej opravy. Prijímateľ sa taktiež zaväzuje, že v takýchto žiadostiach o platbu (stĺpec 
„Suma nežiadaná na preplatenie“) uvedie výšku ex-ante finančnej opravy, o ktorú bol 
výdavok znížený a identifikuje nežiadanú sumu (stĺpec „Druh neoprávneného výdavku“) 
a pomerné zaradenie nepriamych výdavkov za príslušné služby verejného obstarávania 
medzi neoprávnené. Prijímateľovi nevzniká právny nárok na vyplatenie sumy 
zodpovedajúcej rozdielu medzi oprávnenými a neoprávnenými výdavkami v zmysle 

vyčíslenia finančnej opravy. 

3.2. V zmysle Metodického pokynu Centrálneho koordinačného orgánu č. 5 si je Prijímateľ 
vedomý, že na základe výsledkov zistení kontrolných subjektov (audit Európskej komisie, 
vládny audit, certifikačné overovanie) môže byť výška finančnej opravy zmenená 
(zvýšená). 

3.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, 
zostávajú nezmenené a účinné v doterajšom znení. 

3.4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

3.5. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP. 
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3.6. Tento Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z ktorých  dostane Prijímateľ jeden 
(1) rovnopis a dva (2) rovnopisy dostane Poskytovateľ.  

3.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu 
a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a ich zmluvné prejavy 
sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené  
k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali. 

 

Prílohy: 
Príloha č. 2 - Predmet podpory NFP 

Príloha č. 4 - Podrobný rozpočet projektu 

 

 

Za Poskytovateľa v Banskej Bystrici            Za Prijímateľa v Jastrabí nad Topľou 

dňa: ....................               dňa: .................... 
 

 

 

 

.......................................................             ....................................................... 

RNDr. Tomáš Orfánus, PhD., generálny riaditeľ           Michal Džuka, starosta 

Slovenská agentúra životného prostredia            Obec Jastrabie nad Topľou 

 

Pečiatka:            Pečiatka: 











Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Názov výdavku Skupina výdavkov  Merná jednotka Počet jednotiek Jednotková cena bez DPH [EUR] Cena celkom bez DPH [EUR]
Cena celkom 

s DPH [EUR]

Stavebné práce 021 Stavby kpl 1,00 111 511,09 111 511,09 133 813,31

Projektová dokumentácia 021 Stavby kpl 1,00 2 700,00 2 700,00 3 240,00

Stavebný dozor 021 Stavby kpl 1,00 1 233,33 1 233,33 1 480,00

Nosič kontajnerov 023 Dopravné prostriedky ks 1,00 42 600,00 42 600,00 51 120,00

Hydraulická ruka za traktor
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
ks 1,00 20 375,00 20 375,00 24 450,00

Kontajner otvorený
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
ks 1,00 1 750,00 1 750,00 2 100,00

Kontajner sklopný
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
ks 1,00 1 750,00 1 750,00 2 100,00

Drvič stavebného odpadu
022 Samostatné hnuteľné veci a 

súbory hnuteľných vecí
ks 1,00 16 750,00 16 750,00 20 100,00

198 669,42 238 403,31

198 669,42 238 403,31

Názov výdavku Skupina výdavkov  Merná jednotka Počet jednotiek

Jednotková cena práce/

resp. cena 

[EUR]

Celková cena práce/resp. cena 
Cena celkom 

s DPH [EUR]

Projektový manažér - externý 518 Ostatné služby hodina 400,00 8,00 3 200,00 3 840,00

3 200,00 3 840,00

201 869,42 242 243,31S P O L U (celkové oprávnené výdavky projektu)

SPOLU Hlavné aktivity projektu (celkové oprávnené priame výdavky projektu)

Obec Jastrabie nad Topľou

Výstavba zberného dvora v obci Jastrabie nad Topľou

SPOLU Podporné aktivity (celkové oprávnené nepriame výdavky pojektu)

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP

Podporné aktivity projektu

Podrobný rozpočet projektu

Hlavná aktivita projektu - Triedený zber komunálnych odpadov

SPOLU výdavky


