tcie a.s.

'Y Erste Group Bank

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
(uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom
znení ďalej len ,.zmluva")

Článok l

ZMLLNNt STRANY
Poskytovatel':

Euro Dotácie, a. s.

obchodné meno:
sídlo:
v zastúpení:

Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina
Ing. Peter Sládek, predseda predstavenstva

kontaktná osoba - obchod:

Ing. Peter Sládek, predseda predstavenstva

kontaktná osoba - realizácia:
IČO:
DIČ:

IČ DPH:
bankové spojenie:
číslo účtu:

l BAN:
SWIFT:
Obchodný register:

Objednávate!':
obchodné meno:
sídlo:
v zastúpení:
kontaktná osoba:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

36 438 766
2022122520
SK2022122520
Slovenská sporitel'ňa, a.s.
0424075540/0900
SK6609000000000424075540
SLSPSKBX
Okresný súd Žilina, odd. Sa, vložka č. 10634/L
ďalej

len ,.poskytovatel"'

ďalej

len ,.objednávate!"'

Obec Stráňavy
Obecný úrad, Májová 336, 013 25

Stráňavy

Ing. Jozef Papán, starosta
Ing. Jozef Papán
00321613
2020677593
neplatca DPH

bankové spojenie (l BAN):

spolu s poskytovatel'om ďalej len .. zmluvné strany" a každý samostatne ďalej len ,.zmluvná strana "

Článok ll

Predmet zmluvy
11.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovatel'a poskytnúť objednávatel'ovi služby špecifikované v
bode 11.2 k projektu objednávatel'a Stavebné apravy obecného aradu v Stráňavách (ďalej len
,.projekt"), ktorý bude predložený v rámci výzvy OPKZP-P04-SC431 (ďalej len ,.výzva"), a záväzok
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objednávatel'a

poskytnúť

poskytovatel'ovi

súčinnosť

nevyhnutnú k riadnemu a včasnému plneniu

zmluvy a zaplatiť poskytovatel'ovi dohodnutú odmenu (cenu) za poskytnuté služby.
11.2 Predmetom plnenia poskytovatel'a sú nasledovné služby:
11.2.1 spracovanie žiadosti o nenávratný finančný prfspevok (ďalej len .,žiadosť o NFP") - v rámci
spracovania žiadosti o NFP sa poskytovatel' zaväzuje realizovať nasledovné činnosti:
•
•

poskytovať
vyhotoviť

poradenskú a konzultačnú činnosť pri identifikácii spôsobov financovania,
(vypracovať) žiadosť o NFP v súlade s požiadavkami definovanými vo výzve.

Poskytovatel' je povinný postupovať pri spracovaní žiadosti o NFP podl'a pokynov
vyhlasovatel'a výzvy (resp. riadiacehojsprostredkovatel'ského orgánu) a v zmysle týchto
pokynov dodržať všetky právne normy a ostatné preukázatel'ne požadované náležitosti
určené vo výzve. Poskytovatel' zodpovedá za procesnú (formálnu) stránku spracovania
žiadosti o NFP,
•

zabezpečiť

•
•

organizácii určenej vyhlasovatel'om, a to v termíne určenom vo výzve
odovzdať kópiu žiadosti o NFP objednávatel'ovi,
bez zbytočného odkladu odstrániť príslušnými orgánmi vytknuté nedostatky žiadosti o NFP,

odovzdanie žiadosti o NFP príslušnému vyhlasovatel'ovi výzvy, resp. inej

a to v lehote na to

určenej .

11.2.2 Implementácie projektu - v rámci implementácie projektu sa poskytovatel' zaväzuje
nasledovné

realizovať

činnosti:

•

príprava podkladov k uzavretiu (podpisu) Zmluvy o NFP medzi objednávatel'om a riadiacim
orgánom (poskytovatel'om NFP),

•
•

spracovanie monitorovacích správ v zmysle Zmluvy o NFP,
spracovanie žiadostí o platbu v zmysle Zmluvy o NFP a interného
čerpania vrátane záverečného vyúčtovania projektu,
spracovanie záverečnej monitorovacej správy,

•

finančného

rozpočte,

plánu

•

spracovanie žiadosti o realizáciu zmien v projekte - v harmonograme,
časti Zmluvy o NFP,

•

pravidelnú
komunikácia s projektovým
manažérom
riadiaceho orgánu
resp.
sprostredkovatel'skej organizácie a zástupcom klienta,
účasť zástupcov poskytovatel'a na kontrolách zo strany riadiaceho orgánu počas trvania
projektu,

•

resp. inej

· ·- -

•

poradenskú a

konzultačnú činnosť

za

účelom

dodržania podmienok uvedených v zmluve

o NFP.
11.2.3 výber dodávatefa v zmysle platnej legislatívy a v súlade s podmienkami riadiaceho resp.
sprostredkovatel'ského orgánu. Poskytovatel' sa zaväzuje, že v mene objednávatel'a procesne
zabezpečí verejné obstarávanie v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len .,zákon
o verejnom obstarávanP') a legislatívy SR a súčasne v súlade s internými predpismi
objednávatel'a, pokial' ho objednávate!' s nimi oboznámil a poskytol k nahliadnutiu, ak nie sú
v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní prípadne inou legislatívou SR a to pre zákazky,
na ktoré objednávate!' v súlade s touto zmluvou zadá poskytovatel'ovi k výkonu. Poskytovatel',
v rámci svojej činnosti, uskutoční a zaistí prípravu a procesný priebeh verejného obstarávania
pre hlavnú aktivitu predmet zákazky podl'a čl. ll bod 1 podl'a zákona o verejnom obstarávaní,
a to formou elektronického trhoviska predovšetkým v nasledujúcom rozsahu :
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•

zabezpečovanie

služieb súvisiacich s procesnou stránkou verejného obstarávania, ako aj

odborného dozoru, všeobecnej

konzultačnej

a poradenskej

činnosti

pri obstarávaní

•

predmetu zákazky podl'a požiadaviek klienta (objednávatel'a)
vypracovanie dokladov a dokumentov viažucich sa k procesu verejného obstarávania

•
•

komunikáciu s uchádzačmi v súlade s platnou
v prípade potreby zabezpečiť činnosti pri uplatnení revíznych postupov,

•

na základe poverenie objednávatel'a komunikovať s Úradom pre verejné obstarávanie na

•

základe požiadaviek klienta (objednávatel'a),
zabezpečenie zverejnenia informácií v profile verejného obstarávania v súlade so zákonom
o verejnom obstarávaní a s dokumentami súvisiacimi do momentu zaslania informácie
o podpise zmluvy s víťazným uchádzačom (poskytovatel' nezodpovedá za plnenie
povinností a zverejnenie následných informácií do profilu verejného obstarávatel'a
objednávatel'a),

•

odovzdať
kompletnú
(objednávatel'ovi).

•

Poskytovatel' je povinný vykonávať záväzok pod l'a pokynov objednávatel'a a v súlade s jeho
záujmami, pokial' sú mu známe. Poskytovatel' zrealizuje verejné obstarávanie v mieste
svojho sídla, v prípade potreby po dohovore s objednávatel'om sa poskytovatel' dostaví aj
na iné, objednávatel'om

11.3 Objednávate!' sa zaväzuje

vytvoriť

dokumentáciu

označené

za

realizovanú/-é

zákazkuj-y

klientovi

miesto.

podmienky pre

uskutočnenie

potrebného prieskumu za

účelom

získania potrebných dát a informácií k poskytovaniu služieb, dodať poskytovatel'ovi riadne a včas
podkladové materiály v súlade s prnohou č. 1 zmluvy a ďalšie doklady na základe požiadavky
poskytovatel'a potrebné pre riadne poskytnutie služieb podl'a zmluvy zo strany poskytovatel'a.
Objednávate!' je povinný zabezpečiť a odovzdať poskytovatel'ovi v súlade s výkonom výberu dodávatel'a
podl'a článku 11.2.3 včas (do 7 dní, pokia l' sa obe zmluvné strany nedohodnú inak):
•

menoslov spoločností pre

zabezpečenie určenia

•

detailný opis predmetu zákazky, ktorý bude tvoriť predmet obstarania,

Objednávate!' je ďalej povinný preukázatel'ným spôsobom
informácie, ktoré sú potrebné na splnenie záväzku.

predpokladanej hodnoty zákazky,

schváliť

opisný formulár, ako i iné relevantné

11.4 Objednávate!' berie na vedomie, že s predloženým projektom môže
___ ~iadny nárok.

získať

NFP, ale nemá

naň

vopred

Clánok 111
Cena za predmet plnenia (poskytnuté služby)
111.1 Zmluvné strany dohodli cenu služieb podl'a

článku

ll. bod 11.2. tejto zmluvy nasledovne:

111.1.1 za spracovanie žiadosti o NFP podl'a

článku

ll. bod 11.2.1 zmluvy cena pozostávajúca z paušálnej

sumy (odmeny) vo výške 2 000,00 EUR (slovom: Dvetisíc EUR)
111.1.2 za implementáciu projektu podl'a článku ll. bod 11.2.2 zmluvy vo výške 1 000,00 EUR/mesiac
(slovom: Tisíc eur/mesiac).
111.1.3 za výber dodávatel'a pod l'a článku ll. bod 11.2.3 zmluvy je stanovený dohodou zmluvných strán
vo výške 1 000,00 EUR bez DPH/zákazka (slovom: Tisíc EUR) za vykonanie podlimitnej
zákazky prostredníctvom elektronického trhoviska
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111.2 Ceny služieb uvedené v tejto zmluve sú bez DPH.
bude zo strany
služby.

poskytovateľa účtovaná

DPH

Poskytovateľ

podľa

je platcom DPH. K jednotlivým cenám

platných právnych predpisov v čase poskytnutia

Článok IV

Tennrny plnenia (poskytovania služieb)
IV.1 Termíny plnenia- poskytovania služieb zo strany

poskytovateľa

sú nasledovné:

IV.1.1 termín spracovania žiadosti o NFP podľa článku ll. bod 11.2.1. tejto zmluvy vrátane povinných
prOoh od účinnosti zmluvy do termínu uzávierky výzvy podľa článku ll. bod 11.1 zmluvy.
IV.1.2 termín implementácie projektu podľa článku ll. bod 11.2.2 tejto zmluvy odo dňa obdržania
žiadosti o predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci zo
strany poskytovateľa pomoci do dňa schválenia záverečnej žiadosti o platbu.
IV.1.3 výber

dodávateľaj-ľov podľa článku

s výzvou to najneskôr do termínu

ll. bod 11.2.3 tejto zmluvy bude
podľa

bodu IV.1.1 tohto

začatý

článku

zverejnením v súlade

a to pre zadané výbery

dodávateľov.

IV.2 Termín dodania podkladových materiálov potrebných pre riadne a včasné poskytnutie služieb
poskytovateľom v súlade s článkom ll. zmluvy zo strany objednávateľa poskytovateľovi bude najneskôr
7 kalendárnych dní pred termínom čiastkového plnenia resp. na základe obojstranne schváleného
harmonogramu pre jednotlivé služby. V prípade, že objednávateľ nedodá podkladové materiály riadne
a včas v súlade so schváleným harmonogramom, poskytovateľ nezodpovedá za formálnu správnosť
obdržaných materiálov a ani za dodržanie termínu spracovania žiadosti o NFP v zmysle bod IV.1.1
tohto

článku

IV. tejto zmluvy.

Článok V

Platobné podmienky
V.1 Dohodnutá odmena (cena) poskytovateľa pre službu spracovania žiadosti o NFP podľa článku ll. bod.
11.2.1je splatná v súlade s článkom 111. bod 111.1.1. zmluvy (paušálna odmena) v celej výške na základe
poskytovateľom vystavenej faktúry so splatnosťou 14 dní (slovom: Štrnásť dnD odo dňa vystavenia
faktúry. Roskytovateľ je - oprávnený vystaviť faktúru po odovzdaní spracovanej žiadost~- o NFP na
príslušný riadiaci/sprostredkovateľský orgán a predloží objednávateľovi doklad o odovzdaní žiadosti
o NFP na príslušný riadiaci/sprostredkovateľský orgán ako prOohu faktúry.
V.2 Dohodnutá odmena (cena)

poskytovateľa

za služby externého projektové manažmentu je pre službu

ll. bod. 11.2.2 splatná na základe pravidelných mesačných platieb
v súlade so schváleným harmonogramom projektu, a to na základe poskytovateľom vystavenej faktúry
so splatnosťou 30 dní (slovom: Tridsať dnD odo dňa vystavenia faktúry. Poskytovateľ má právo na

Implementácie projektu

podľa článku

vystavenie prvej faktúry v prvom mesiaci trvania projektu (podľa zmluvy o NFP) k poslednému dňu
daného mesiaca. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť ďalšie faktúry počas trvania harmonogramu
projektu (podľa zmluvy o NFP) v pravidelných mesačných platbách vždy k poslednému dňu
kalendárneho mesiaca.
V.3 Dohodnutá odmena (cena) poskytovateľa pre služby výberu dodávatera podľa článku ll. bod 11.2.3 je
splatná na základe faktúry vystavenej poskytovateľom vo výške 100 % po doručení kompletnej
dokumentácie z procesu verejného obstarávania objednávateľovi (vrátane informácie o overení súťaže
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zo strany

riadiaceho/sprostredkovateľského

orgánu).

Splatnosť

odmeny sa stanovuje na 14 dní od

vystavenia faktúry.

Článok Vl
Ďalšie dojednania

Vl.1

Poskytovateľ

nezodpovedá za obsah, vierohodnosť a pravosť (preukázateľnosť skutkového stavu)
dodaných podkladových materiálov, ktoré mu boli odovzdané objednávateľom ako veci potrebné
a nevyhnutné k poskytovaniu služieb

poskytovateľom.

Vl.2 Omeškanie poskytovateľa s plnením predmetu plnenia podľa dohodnutých termínov sa považuje za
porušenie povinností poskytovateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a objednávateľ má v takomto prípade
odstúpiť

od tejto zmluvy po márnom uplynutí 7-dňovej lehoty od doručenia písomnej výzvy
poskytovateľovi, ktorou poskytovateľa vyzval na riadne a včasné plnenie tejto zmluvy.

právo

Vl.3 Nedodanie

podkladových

materiálov

potrebných

pre

a včasné

riadne

poskytnutie

služieb

poskytovateľom

zo strany objednávateľa podľa článku IV. bod IV.2 tejto zmluvy sa považuje za
porušenie povinností objednávateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a poskytovateľ má v takomto prípade
právo

odstúpiť

vznikli

počas

od zmluvy. Poskytovatel' má

zároveň

právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu

trvania zmluvy.

Vl.4 Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia dotknutej zmluvnej strany o
odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy sa zmluva neruší od
až odo

dňa doručenia

začiatku,

ale

odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Vl.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že všetky informácie, ktoré sa v súvislosti s uzatvorením tejto zmluvy
dozvedia, sa považujú za dôverné a všetky informácie, ktoré sa dozvedia v súvislosti s plnením tejto
zmluvy, sa považujú za obchodné tajomstvo v zmysle § 17 zákona
zákonníka v platnom znení.

č.

513/1991 Zb. Obchodného

Vl.6 Objednávate!' svojím podpisom na tejto zmluve udel'uje poskytovatel'ovi (oprávneným zamestnancom
poskytovatel'a) súhlas na použitie a spracovanie svojich osobných údajov uvedených v tejto zmluve
alebo v jej prOohách alebo v materiáloch poskytnutých (odovzdaných) objednávatel'om poskytovatel'ovi
na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou prípadne inak poskytnutých poskytovatel'ovi na dobu
neurčitú až do jeho písomného odvolania, avšak minimálne na dobu platnosti tejto zmluvy až do
uplynutia 5 rokov od vysporiadania všetkých práv a.povinností z tejto zmluvy, a to na účely poskytnutia
služby (plnenia) a na účely ich spracovania poskytovatel'om vo vlastnom informačnom systéme a ich
poskytnutia a sprístupnenia zmluvným poradcom poskytovateľa, ktorí sú zaviazaní povinnosťou
mlčanlivosti. Objednávate!' zároveň vyhlasuje, že bol v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov
Vl.7

poučený

o právach dotknutej osoby.

Objednávateľ

je povinný písomne oznámiť poskytovateľovi schválenie, prípadne zamietnutie žiadosti o
NPF v zmysle článku ll. bod. 11.2.1 zmluvy vrátane výšky schváleného finančného príspevku, a to do

7 (slovom: sedem) pracovných dní odo

dňa obdŕžania

oznámenia od poskytovatel'a pomoci.

Článok VIl
Zmeny zmluvy

Vll.1

Všetky zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné

uskutočniť

formou písomného,

číslovaného

a oboma zmluvnými stranami podpísaného dodatku k tejto zmluve. ústne dohovory sú neplatné.
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Článok VIli
Spoločné

a záverečné ustanovenia

Vlll.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade zmeny údajov o zmluvných stranách uvedených v článku
l zmluvy, tieto písomne a preukazne oznámia druhej strane bez zbytočného odkladu. Porušenie tejto
povinnosti nesmie byť na ujmu zmluvnej strany, ktorá túto povinnosť neporušila.
Doručovanie

Vlll.2

pre

účely

tejto zmluvy sa vykonáva a považuje za platne a

účinne

vykonané vtedy, ak sa

doručuje

na poslednú známu adresu zmluvnej strany, ktorá bola ako posledná známa adresa
zmluvnou stranou písomne oznámená druhej zmluvnej strane. Písomnosti sa považujú za doručené
dňom ich prevzatia zmluvnou stranou (prijemcom). Písomnosti sa považujú za riadne (platne a
účinne) doručené aj dňom odmietnutia prevzatia písomnosti, márnym uplynutím úložnej doby pre
vyzdvihnutie si zásielky na pošte, alebo ak je na zásielke, preukázatel'ne zamestnancom pošty
vyznačená

poznámka, že "adresát sa odsťahoval " , "adresát je neznámy", alebo iná poznámka
podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde, a to dňom vrátenia
zásielky odosielatel'ovi.

Vlll.3 Veci konkrétne neupravené touto zmluvou budú zmluvné strany v prípade potreby

riešiť

podl'a

príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
a ostatných súvisiacich predpisov právneho poriadku Slovenskej republ iky (napr. Občiansky
zákonník, autorský zákon a pod.).
VIllA Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade príslušnej situácie, všetky ich práva a povinnosti z tejto
zmluvy a jej dodatkov prechádzajú na ich právnych nástupcov.
Vlll.5 Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) rovnopisoch , z ktorých každá zmluvná strana obdrží 1 Uedno)
vyhotovenie.
Vlll.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, jej obsahu porozumeli, sú si
vedomí právnych následkov z nej vyplývajúcich, a preto na znak súhlasu s jej obsahom ju
vlastnoručne

podpisujú. Súčasne svojimi podpismi potvrdzujú, že ich zmluvná vol'nosť nie je
obmedzená a vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti , ktoré by mohli spôsob iť neplatnosť

tejto zmluvy a zmariť tak jej

účel.

Vlll.7 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Ak je Objednávate!'
povinnou _osobou a Zmluva o službách je povinne zverejňovanou zmluvou podl'azákona o slobodnom
prístupe k informáciám (zákon o slobode informáciO, Zmluva o službách nadobúda
podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci
zverejnen ie zmluvy spôsobom podl'a zákona.

Žilina, 03.03.2016

Ing. Peter Sládek
predseda predstavenstva

deň

platnosť dňom

jej

po dni, v ktorom Objednávate!' preukáže

Stráňavy,

OBEC
013 25 ~'ráňavy

Prnoha

č.

1 - Zoznam prnoh projektu

Euro otácie a.s.
ôlen skupiny Erste Group Bank

EURO DOTÁCIE. A. S.
N•

~franiai 120018, 919 91 li~INA

ltO: 36 438
766
lé GPH, SK.i022122520

okr. Zilina

-1 -
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Prfioha č. 1 - Zoznam prfioh projektu

1

Plnomocenstvo
V rámci tejto prDohy
FP žiadate!' predkladá plnomocenstvo, z ktorého musí byť zrejmé, že osobajy
konajúce v mene žiadatel'a, ktoré nie sú štatutárnym orgánom žiadatel'a, sú riadene splnomocnené vykonávať
relevantné úkony vo vzťahu k žiadosti o NFP aj alebo konaniu o žiadosti o NFP.
Plnomocenstvo musí obsahovať minimálne:
1. označenie a podpis štatutárneho orgánu žiadatel'a;
2. označenie a podpis každej splnomocnenej osoby;
3. rozsah splnomocnenia, t.j. identifikácia úkonov, na ktoré sú osoby splnomocnené;
4. dátum udelenia plnomocenstva.
Podpisy na plnomocenstve nemusia
a dá.

3

Potvrdenie zdravotných

byť

úradne

osvedčené.

V prípade nerelevantnosti žiadate!' túto prnohu

polsťovnr

V rámci tejto prnohy
FP žiadate!' patriaci do kategórie oprávnených žiadatel'ov ,,subjekty územnej
samosprávy" predkladá originál alebo úradne osvedčenú kópiu potvrdenia každej zdravotnej poisťovne
poskytldúcej verejné zdravotné poistenie v Slovenskej republike, že žladater nie je dlžnlkom na zdravotnom
polstenr, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽONFP.
Žiadatelia spadajúci do kategórie oprávnených žiadatel'ov ,,subjekty ústrednej správy" a "verejnoprávne
ustanovizne• túto prnohu nepredkladajú.
Upozornenie: Zdravotné poisťovne poskytujúce verejné zdravotné poistenie v Slovenskej republike, ktorých
potvrdenie v zmysle tejto podmienky poskytnutia príspevku je žiadate!' povinný predložiť sú: DÔVERA zdravotná
a. s., Union zdravotná poisťovňa, a. s., Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Schválený splátkový
kalendár (povolenie splátok dlžných súm) zo strany zdravotnej poisťovne sa nepovažuje za splnenie
í.
dlžníkom na zdravotnom
poisťovňa,

V rámci tejto prnohy
NFP žiadate!' patriaci do kategórie oprávnených žiadatel'ov ,,subjekty územnej
samosprávy" predkladá originál alebo úradne osvedčenú kópiu potvrdenia Sociálnej poisťovne, že žladater nie
je dlžnlkom na sociálnom polstenr, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP. Schválený splátkový
kalendár (povolenie splátok dlžných súm) zo strany Sociálnej poisťovne sa nepovažuje za splnenie podmienky
nebyť dlžníkom na sociálnom poistení.
Žiadatelia spadajúci do kategórie oprávnených žiadatel'ov ,,subjekty ústrednej správy" a "verejnoprávne
•cts•n",vt~n"'• túto
NFP žiadate!' patriaci do kategórie oprávnených žiadateľov ,,subjekty územnej
V rámci tejto prDohy
samosprávy" predkladá originál alebo úradne osvedčenú kópiu potvrdenia miestne prl"slušného daňového
-~---l ~iral::lu;-že-žl8l~ateh11e-:le-ctlžrlfkom- lna daniach, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP.
Žiadatelia spadajúci do kategórie oprávnených žiadatel'ov ,,subjekty ústrednej správy" a "verejnoprávne
ustanovizne• túto prDohu nepredkladajú.
Upozornenie: Potvrdenie daňového úradu musí jasne definovať, že žiadate!' nie je daňovým dlžníkom, tzn.
nebudú akceptované potvrdenia, v ktorých je uvedený výrok "vymáhané výkonom rozhodnutia" a podobné
užšie špecifikácie. Schválený splátkový kalendár zo strany správcu dane sa nepovažuje za splnenie podmienky
dlžníkom na daniach.
FP každý žiadate!', bez ohl'adu na právnu formu, predkladá test podniku v razKo~stléiCn
V rámci tejto prnohy
vyplnený na záväznom formulári, ktorý tvorí prDohu č. 1 dokumentu "Inštrukcia k určeniu podniku v
ťažkostiach", ktorý je zverejnený na webovom sídle OP KŽ. Žiadate!' vyplní test podniku v ťažkostiach podl'a
pokynov uvedených v dokumente "Inštrukcia k určeniu podniku v tažkostiach", ktorý je zverejnený na
webovom sídle www.op-kzp.sk.
Žiadate!' kto
e štátna
V rámci tejto prnohy
FP žiadate!' predkladá nasledovné dokumenty:
Žiadate!', ktorým je obecjvyšší územný celok predkladá v rámci tejto prnohy úradne osvedčenú kópiu

uznesenia

z uznesenia

že

ŽONFP na SO.
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Uznesenie obecného zastupiteľstva o tom, že schvaľuje predloženie ZoNFP na SO musí obsahovať nasledovné
údaje:
názov projektu;
výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadatel'a z celkových
oprávnených výdavkov;
kód výzvy, t.j. OPKZP-P04-SC431-2015-6
Žiadateľ, ktorý je povinný spolufinancovať projekt14 a nie je obcoujvyšším územným celkom,

t. j. ostatné
v rámci tejto výzvy predkladá v rámci tejto prnohy dokument
preukazujúcl zabezpečené finančné prostriedky minimálne vo výške 50 % z výšky spoluflnancovanla projektu
zo strany !ladatera. Uvedeným dokumentom môže byť jeden alebo kombinácia nasledovných dokladov:
Výpis z bankového účtu žiadateľa o disponibilnom zostatku na účte, nie starší ako 3 mesiace ku dňu
predloženia ŽoNFP.
Potvrdenie komerčnej banky o tom, že žiadate!' disponuje požadovanou výškou finančných prostriedkov,
nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP.
Záväzný úverový prísľub15, nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP, z ktorého bude zrejmý
prísľub banky spolufinancovať projekt zadefinovaný v ŽoNFP minimálne vo výške 50 % sumy
spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa . Žiadatelia, ktorí preukazujú splnenie tejto podmienky
poskytnutia príspevku prostredníctvom úverového prísľubu, sú povinní použiť pre tento účel formulár
záväzného úverového prísl'ubu, ktorý sú súčasťou prnohy č. 1 Príručky pre žiadatel'a.
úverová zmluva s komerčnou bankou, z ktorej bude zrejmé, že úver bude slúžiť na financovanie projektu
zadefinovaného v ŽoNFP.
V prípade štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií, ak im v dôsledku
percentuálnej výšky úspor na vykurovanie vzniká povinnosť spolufinancovania projektu - -žiadateľ v rámci
Prnohy č. 2 ŽoNFP - Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa vyhlási, že zabezpečí finančné prostriedky na
spolufinancovanie v rozsahu definovanej podmienky poskytnutia príspevku.
právne formy oprávnených

8

žiadateľov

Doklady preu~4túce maJetkOi)rávne vYSPOriadanie
V rámci tejto prnohy žiadateľ predkladá:
Vo vzťahu k stavbe - verejnej budove, ktorá je predmetom realizácie projektu:
1. v prípade výlučného vlastníctva16 výpis z listu vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia
ŽoNFP preukazujúci vlastnícke právo žiadateľa k stavbe, ktorá je predmetom realizácie projektu,
2. v prípade podielového spoluvlastníctva17 výpis z listu vlastníctva nie starší ako 3 mesiace ku dňu
predloženia ŽoNFP preukazujúci väčšinové spoluvlastnícke právo žiadateľa k stavbe, ktorá je predmetom
realizácie projektu a zároveň súhlas všetkých podielových spoluvlastníkov stavby.
V prípade žiadateľa, ktorý je správcom nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve zriaďovateľa žiadateľa, resp. vo
vlastníctve Slovenskej republiky a skutočnosť, že žiadateľ je správcom nehnutel'nosti nie je priamo uvedená na
výpise z listu vlastníctva, žiadateľ spolu s výpisom z listu vlastníctva predkladá aj relevantný doklad
preukazujúci výkon správy tejto nehnuteľnosti zo strany žiadatel'a.
Pri dokladaní výpisu z listu vlastníctva je pri predkladaní dokladov preukazujúcich vysporiadanie majetkovoprávnych vzťahov postačujúce doložiť výpis z listu vlastníctv<f / Výpis z katastra nehnuteľností vytlačený z
webového sídla www.katasterportal.sk.
1. Vo vzťahu k pozemkom, na ktorých je umiestnená stavba, ktorá je predmetom realizácie projektu: v prípade
výlučného vlastníctva16 výpis z listu vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP
preukazujúci vlastnícke právo žiadatel'a k pozemkom, na ktorých je umiestnená stavba,
2. v prípade podielového spoluvlastníctva17 výpis z listu vlastníctva nie starší ako 3 mesiace ku dňu
predloženia ŽoNFP preukazujúci väčšinové spoluvlastnícke právo žiadateľa k pozemkom, na ktorých je
umiestnená stavba a zároveň súhlas všetkých podielových spoluvlastníkov stavby.
V prípade žiadateľa , ktorý je správcom nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve zriaďovateľa žiadateľa, resp. vo
vlastníctve Slovenskej republiky a skutočnosť, že žiadateľ je správcom nehnutel'nosti nie je priamo uvedená na
výpise z listu vlastníctva, žiadateľ spolu s výpisom z listu vlastníctva predkladá aj relevantný doklad
preukazujúci výkon správy tejto nehnuteľnosti zo strany žiadateľa.

Iné právo k pozemkom na účely tejto výzvy v rámci ŽoNFP žiadateľ preukazuje:
1. Zmluvou o budúcej kúpnej zmluve -je potrebné doložiť platnú a účinnú zmluvu o budúcej kúpnej zmluve s
vlastníkom/všetkými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti (ďalej len "budúci predávajúci"), ktorej predmetom je
uzavretie kúpnej zmluvy k pozemkom v určenej dobe s priloženým výpisom z listu vlastnrctva budúceho
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predávlijúceho, nie staršrm ako 3 mesiace ku

dňu

predloženia ZoNFP potvrdzujúcim vlastnícke právo
je potrebné predložiť výslovný prsomný súhlas
budúceho predávajúceho s realizáciou žladaterom predkladaného projektu minimálne do doby nadobudnutia
budúceho predávajúceho k predmetnému pozemku.

Zároveň

vlastníckeho práva k predmetnému pozemku žiadatel'om v prípade, ak nie je výslovne súčasťou ustanovení
zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy.
2. N~omnou zmluvou -je potrebné doložiť nájomnú zmluvu platnú a účinnú minimálne na obdobie realizácie
projektu a na obdobie minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu, ktorá nadobudne účinnosť
najneskôr v deň začiatku realizácie aktivít projektu, ktoré sa týkajú predmetného pozemku. Spolu s nájomnou
zmluvou je potrebné doložiť doklad preukazujúcl vlastnrcke právo {napr. list vlastnrctva) prenlijrmatera nie
staršr ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP. Súčasne je potrebné v nájomnej zmluve zakotviť výslovný
súhlas prenajímateľa pozemku s realizáciou predkladaného projektu a jehci udržatel'nosťou, resp. z predmetu
nájomnej zmluvy musí byť nepochybné, že realizácia projektu je v súlade s ustanoveniami nájomnej zmluvy,
príp. doložiť samostatný doklad obsahujúcu výslovný písomný súhlas prenajímatel'a s realizáciu
predkladaného projektu a jeho udržatel'nosťou počas stanoveného obdobia.
3. Zmluvou o podn~me - je potrebné doložiť platnú a účinnú zmluvu o podnájme platnú minimálne na
obdobie realizácie projektu a na obdobie udržatel'nosti projektu - minimálne 5 rokov po ukončení realizácie
projektu, ktorá nadobudne účinnosť najneskôr v deň začiatku realizácie aktivít projektu, ktoré sa týkajú
predmetného pozemku. Spolu so zmluvou o podnájme je potrebné doložiť výpis z listu vlastnrctva k
predmetnej nehnuternostl nie staršr ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP, preukazujúci vlastnícke práva
prenajímateľa predmetného pozemku. Súčasne je potrebné predložiť výslovný písomný súhlas prenajímatel'a s
realizáciu predkladaného projektu a jeho udržateľnosťou počas stanoveného obdobia, resp. z predmetu
podnájomnej zmluvy musí byť nepochybné, že realizácia projektu je v súlade s ustanoveniami nájomnej
zmluvy:
a. každého vlastníka, prípadne osoby, ktorá má právo s pozemkom disponovať (napr. správca) v
prípade, ak nie je výslovne súčasťou ustanovení nájomnej zmluvy,
b. a iných osôb, od ktorých podnájomca odvodzuje svoje užívacie právo .k danému pozemku v
prípade, ak nie je výslovne súčasťou ustanovení podnájomnej zmluvy.
Vzhl'adom na vyššie uvedené je vždy potrebné doložiť aj platnú a účinnú nájomnú zmluvu, prípadne všetky
relevantné podnájomné zmluvy platné minimálne na obdobie realizácie projektu a na obdobie minimálne 5
rokov po ukončení realizácie projektu, ktoré nevylučujú možnosť nájomcujpodnájomcu dať pozemok do
podnájmu.
4. Inými dokumentmi, na základe ktorých je možné jasne preukázať iné právo k nehnuteľnosti.

9

V prípade, ak uzavretiu zmluvy, ktorou preukazuje žiadateľ iné právo k pozemku na celú dobu realizácie
projektu a obdobie minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu bráni osobitný právny predpis (napr.
zákon o správe majetku štátu18), ktorý stanovuje maximálnu dÍžku obdobia, na ktorú môže byť zmluva
uzavretá, na tieto zmluvy sa neaplikuje podmienka trvania počas celej doby realizácie projektu a obdobia
minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu. Žiadate!' je však povinný zabezpečiť, aby počas celej tejto
doby mal k nehnuteľnosti vlastnícke alebo iné právo a v prípade porušenia tejto podmienky si je vedomý
následkov, ktoré môžu byť v prípade jej porušenia vyvodené v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP.
Ak by pozemok bol v správe žiadateľa a táto skutočnosť by nebola uvedená na liste vlastníctva je možné vyššie
- .. - - uvedený vzťah preukázať aj iným relevantným dokumentom.
Uznesenie zastupltel'stva o schválenr programu rozvoja a prfslušnej llzemnoplánovacej dokumentácie
V rámci tejto prnohy ZoNFP žiadateľ, ktorý je obcou alebo vyšším územným celkom, predkladá Uznesenie

{výpis z uznesenia) o schválenr programu rozvoja obce/spoločného programu rozvoja obd/program rozvoja
vyššieho územného celku a uznesenie (výpis z uznesenia) o schválenr pnslušnej územnoplánovacej
dokumentácie. Uvedený dokument/dokumenty predkladá žiadateľ ako úradne osvedčenú kópiu uznesenia
zastupiteľstva

alebo originál, resp. úradne osvedčenú kópiu výpisu z uznesenia zastupitel'stva o schválení
programu rozvoja obce/spoločného programu rozvoja obcí/programu rozvoja vyššieho územného celku a
príslušnej územnoplánovacej dokumentácie.
Ak uznesenie o schválení programu rozvoja obce/spoločného programu rozvoja obcíjprogramu vyššieho
územného celku a/alebo príslušnej územnoplánovacej dokumentácie je zverejnené na webovom sídle
žiadatel'a je postačujúce, aby žiadate!' v rámci Prnohy č. 2 ŽoNFP - Súhrnné čestné vyhlásenie žiadate/'a
uviedol aktuálny odkaz na webové sídlo (funkčný a verejne prístupný link) na zverejnené dokumenty.
Ak žiadateľ nie je povinný mať vypracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu (§ 11 Stavebného zákona), je
povinný predložiť Prnohu č. 2 - Súhrnné čestné vyhlásenie žiadate/a v rámci ktorej žiadate!' vyhlási, že v
zmysle § 11 Stavebného zákona nie je povinný mať územný plán obce. Uznesenie o schválení programu
rozvoja predkladá žiadate!' podl'a inštrukcie vyššie.
Prllohu č. 9 predkladá výlučne žladater, ktorý je obcou alebo vyššrm územným celkom. Ostatní žiadatelia túto
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prílohu nepredkladajú.
10

Povolenie na realizáciu projektu, vrátane projektovej dokumentácie
V rámci tejto prílohy ŽoNFP žiadate!' predkladá právoplatné stavebné povolenie alebo právoplatné povolenie
iného príslušného orgánu na povolenie realizácie stavby v súlade s príslušnými právnymi predpismi. V prípade
realizácie drobnej stavby je potrebné predložiť oznámenie stavebného úradu k ohláseniu uskutočnenia
stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác podl'a § 55 ods. 2 stavebného zákona, resp. iný relevantný
doklad podl'a príslušného právneho predpisu, ktorý je vyžadovaný na realizáciu konkrétnej stavby. Zároveň je
potrebné predložiť v takomto prípade vyjadrenie stavebného úradu, že nemá námietky k uskutočneniu drobnej
stavby. V prípade, ak boli k povoleniu na realizáciu projektu vydané rozhodnutia, ktoré menia pôvodné
povol'ujúce rozhodnutie, je potrebné predložiť všetky takéto rozhodnutia , ktoré boli vydané vo vzťahu k
navrhovanej stavbe.
V rámci tejto prílohy ŽoNFP žiadate!' zároveň predkladá projektovú dokumentáciu, ktorá bola predmetom
posúdenia v príslušnom povol'ovacom konaní. Súčasťou projektovej dokumentácie povinne musí byť na účely
vyhodnotenia hodnotiacich kritérií aj energetické hodnotenie.
Súčasťou projektovej dokumentácie na realizáciu stavby musí byť rozpočet stavby podl'a výkazu výmer.
Rozpočet podl'a výkazu výmer musí byť v súlade s výškou výdavkov na realizáciu stavebných prác uvedených v
rámci Prílohy č. 11 ŽoNFP - Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov.

Upozornenie:
-

-

-
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Povolenie na realizáciu projektu musí mať vyznačenie právoplatnosti. V prípade, ak uplynula doba
platnosti stavebného povolenia ale v čase platnosti žiadate!' začal s realizáciou stavebných prác, ktoré
oznámil stavebnému úradu, čím je zabezpečené, že trvá platnosť stavebného povolenia, je žiadate!'
povinný predložiť zároveň oznámenie, ktoré bolo zaslané stavebnému úradu za účelom posúdenia
splnenia podmienky poskytnutia príspevku
Žiadate!' v rámci Prílohy č. 2 ŽoNFP - Súhrnné čestné vyhlásenie žiadatel'a zároveň vyhlasuje, že
projektová dokumentácie je kompletná a je zhodná s projektovou dokumentáciou, ktorá bola schválená v
rámci príslušného povol'ovacieho konania.
Povolenie na realizáciu projektu (t. j. navrhovanej činnosti) musí zároveň zohl'adňovať závery uvedené v
záverečnom stanovisku z posudzovania vplyvov na životné prostredie (ak projekt podlieha povinnému
hodnoteniu alebo ak z rozhodnutia zo zisťovacieho konania vyplynulo, že sa navrhovaná činnosť bude
ďalej posudzovať podl'a zákona o posudzovaní vplyvov), uvedené platí rovnako aj v prípade zmien v
povolení na realizáciu projektu.

PODPORNÁ DOKUMENTÁCIA K OPRÁVNENOSTI VÝDAVKOV- Podrobný polofkovltý rozpis v9davkov
V rámci tejto prílohy ZoNFP žiadate!' predkladá podpornú dokumentáciu k oprávnenosti výdavkov, ktorej
záväzný formulár je súčasťou prílohy č. 1 Príručky pre žiadatel'a.
V rámci Podpornej dokumentácie k oprávnenosti výdavkov je žiadate!' povinný vyplniť záväzné formuláre
tabuliek podl'a podrobných inštrukcií uvedených v záväznom formulári, ktoré sú definované v nasledovných
pracovných hárkoch:
Podrobný položkovltý rozpis výdavkov - v podrobnom položkovitom rozpise výdavkov sú preddefinované
najčastejšie vyskytujúce sa typy výdavkov, pričom žiadate!' má možnosť v poli "ďalší výdavok" doplniť ďalšie
typy výdavkov, ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou projektu a spÍňajú podmienky oprávnenosti výdavkov.
Žiadate!' vypÍňa iba biele polia a pre každý -výdavok Uvedie/vyberie príslušné požadované údaje (Názov
výdavku - iba v prípade doplnených typov výdavkov, Skupina oprávnených výdavkov - iba v prípade
doplnených typov výdavkov, Merná jednotka, Počet jednotiek, Jednotková cena bez DPH, Spôsob stanovenia
výšky výdavku, Vecný popis výdavku). Vybrané polia v podrobnom položkovitom rozpise výdavkov sú
predformátované, t. j. pre vybrané typy výdavkov obsahujú možnosť výberu z roletového menu, upozorňujúce
informácie, obmedzenia finančných limitov a pod.
V prípade, ak bola výška výdavku uvedená v podrobnom položkovitom rozpise výdavkov stanovená na základe
znaleckého alebo odborného posudku, žiadate!' nepredkladá ako súčasť ŽoNFP znalecký alebo odborný
posudok. Žiadate!' je povinný uchovávať znalecký alebo odborný posudok u seba a v prípade požiadavky SO je
povinný kedykol'vek v priebehu schval'ovacieho procesu alebo implementácie projektu, najneskôr v rámci
príslušnej žiadosti o platbu, predložiť kompletný znalecký alebo odborný posudok, na základe ktorého bola
stanovená výška príslušného výdavku. V prípade, ak sa preukáže, že žiadate!' uviedol v rozpočte projektu
sumu, ktorá nie je podložená znaleckým alebo odborným posudkom, SO je v závislosti od identifikovaných
nedostatkov oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený
alebo vyvodiť iné právne následky v konaní o žiadosti o NFP, resp. v súlade s podmienkami upravenými v
zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak bola výška výdavku stanovená na základe uzavretej zmluvy s
úspešným uchádzačom ako výsledkom vykonaného verejného obstarávania, žiadate!' nepredkladá ako súčasť
ŽoNFP zmluvu s úspešným uchádzačom. Žiadate!' je povinný uchovávať kompletnú dokumentáciu k verejnému
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obstarávaniu, vrátane zmluvy s úspešným uchádzačom u seba a v prípade požiadavky SO je povinný
kedykol'vek v priebehu schval'ovacieho procesu alebo implementácie projektu, najneskôr v rámci príslušnej
žiadosti o platbu, predložiť relevantnú dokumentáciu, na základe ktorej bola stanovená výška príslušného
výdavku. V prípade, ak sa preukáže, že žiadate!' uviedol v rozpočte projektu sumu, ktorá nie je podložená
relevantnou dokumentáciou, SO je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku
zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodiť iné právne následky v
konaní o žiadosti o NFP, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí NFP; uvedené nemá
vplyv na postup SO pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva s
úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte.
Referenčné hodnoty pre vybrané výdavky projektu - žiadate!' v tomto pracovnom hárku vykoná výpočet
referenčnej hodnoty pre vybrané výdavky projektu podl'a inštrukcií definovaných v záväznom formulári.
Vybrané údaje vstupujúce do výpočtu referenčnej hodnoty pre vybrané výdavky budú automaticky vyplnené v
nadväznosti na žiadatel'om vyplnený podrobný položkovitý rozpis výdavkov.
Prieskum trhu - žiadate!' v tomto pracovnom hárku uvádza závery z vykonaného prieskumu trhu pri tých
výdavkoch, ktorých výšku stanovil na základe prieskumu trhu v zmysle informácií uvedených v podrobnom
položkovitom rozpise výdavkov v poli s názvom "Spôsob stanovenia výšky výdavku".
Žiadate!' nepredkladá k záznamu z vyhodnotenia písomného prieskumu trhu ako súčasť ŽoNFP podpornú
dokumentáciu, ktorej závery sú zohl'adnené v rámci pracovného hárku "Prieskum trhu". Žiadate!' je povinný
uchovávať dokumentáciu k vykonanému prieskumu trhu u seba a v prípade požiadavky SO je povinný
kedykol'vek v priebehu schval'ovacieho procesu alebo implementácie projektu predložiť kompletnú
dokumentáciu k prieskumu trhu. V prípade, ak sa preukáže, že žiadate!' uviedol v rozpočte projektu sumu,
ktorá nie je podložená dokumentáciou zo skutočne vykonaného prieskumu trhu, SO je v závislosti od
identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške
ako neoprávnený alebo vyvodiť iné právne následky v konaní o žiadosti o NFP, resp. v súlade s podmienkami
upravenými v zmluve o poskytnutí NFP. Z dôvodu overitel'nosti vykonaného prieskumu trhu musí byť spôsob
jeho vykonania v podobe, ktorá umožňuje uchovanie dôkazov o jeho vykonaní, t.j. telefonický prieskum, resp.
ústne overenie cien na mieste u dodávate!'a nie je akceptovatel'ný spôsob vykonania prieskumu trhu.
Value for Money- žiadate!' v tomto pracovnom hárku uvádza výpočet miery príspevku projektu k príslušnému
špecifickému ciel'u prostredníctvom princípu Value for Money. Vybrané údaje vstupujúce do výpočtu budú
automaticky vyplnené v nadväznosti na žiadatel'om vyplnený podrobný položkovitý rozpis výdavkov.
Plánovaná úspora energie na vykurovanie - žiadate!' v tomto pracovnom hárku na základe porovnania
pôvodnej potreby energie na vykurovanie a potreby energie na vykurovanie po realizácii projektu vykoná
výpočet zníženia výšky oprávnených výdavkov. V závislosti od percentuálnej výšky plánovanej úspory energie
na vykurovanie žiadate!' identifikuje, o aké % je potrebné znížiť výšku celkových oprávnených výdavkov
projektu. V prípade, ak predmetom projektu je viac budovso samostatným energetickým certifikátom, žiadate!'
vyplní a predloží výpočet plánovanej úspory energie na vykurovanie za každú budovu. Pri znižovaní výšky
oprávnených výdavkov v dôsledku úspory energie na vykurovanie platí zásada, že percentuálnym znížením,
ktoré bolo identifikované na základe porovnania pôvodnej a plánovanej potreby energie na predmetnú
budovu, sú znižované všetky jednotlivé výdavky uvádzané v podrobnom položkovitom rozpise výdavkov
rozpočtu projektu (t.j. v prípade, ak je predmetom projektu viac budov, budú týmto percentom znížené výdavky
za všetky budovy)
- - -·· - - .... - Pri vypÍňaní je potrebné postupovať podl'a inštrukcií definovaných priamo v záväzných formulároch tabuliek.
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Každ a vYPinena tabufku Je fladatef povlnny v tlačenej forme podpl'sať.
Ene
~audit
Ll.

V rámci tejto prnohy ZoNFP žiadate!' predkladá originál alebo úradne osvedčenú kópiu energetického auditu s
návrhmi vhodných opatrenr a vyčl'slenrm potenciálu aspor energie vypracovaného odborne spôsobilou osobou.
Energetický audit verejnej budovy, musí obsahovať posúdenie súčasných technických systémov v budove,
tepelnotechnických vlastnosti stavebných konštrukcií, návrh opatrení na obnovu budovy, opatrení na
rekonštrukciu a modernizáciu technických systémov v budove, stanovenie potenciálu úspor energie, ich
ekonomické a environmentálne hodnotenie. Energetický audit musí byť spracovaný pre každú budovu, resp.
ak energetický audit je vyhotovovaný pre viacero budov, musí obsahovať návrh opatrení a ich zhodnotenie pre
každú auditovanú budovu.

16

Potvrdenie miestne prfslušného Inšpektorátu práce
V rámci tejto prnohy žiadate!' predkladá originál alebo úradne osvedčenú kópiu potvrdenia miestne príslušného
inšpektorátu práce o tom, že žiadate!' neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podl'a
osobitnéhoQredpisu za obdobie piatich rokov, nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP.

17

Dokumenty preukazl.ijace
životné prostredie

oprávnenosť

z hfadlska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na
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V rámci tejto prnohy ŽoNFP žiadate!' predkladá originál alebo úradne osvedčenú kópiu jedného z
nasledovných výstupov z procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti/zmeny navrhovanej činnosti na
životné prostredie pod l'a zákona o posudzovaní vplyvov:
a) platné záverečné stanovisko z posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti, resp. jej zmeny na životné
prostredie podl'a zákona o posudzovaní vplyvov (v prípade zmeny navrhovanej činnosti je žiadate!' povinný
predložiť pôvodné záverečné stanovisko z posúdenia vplyvov na životné prostredie, ako aj záverečné
stanovisko z posúdenia zmeny navrhovanej činnosti , ak zmena činnosti podliehala povinnému hodnoteniu
alebo z rozhodnutia zo zisťovacieho konania vyplynulo, že sa navrhovaná zmena činnosti bude ďalej
posudzovať) , alebo
b) rozhodnutie zo zisťovacieho konania o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena navrhovanej činnosti
nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podl'a zákona o posudzovaní vplyvov (v prípade
zmeny navrhovanej činnosti je žiadate!' povinný súčasne predložiť aj relevantný doklad k pôvodne
navrhovanej činnosti), alebo
c) rozhodnutie prfslušného orgánu podfa § 19 ods. 1 zákona o posudzovanr vplyvov o tom, že navrhovaná
činnosť alebo jej zmena nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie pod l'a zákona o posudzovaní
vplyvov, alebo
d) vyjadrenie prfslušného orgánu o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena navrhovanej činnosti
nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podl'a zákona o posudzovaní vplyvov. Pre toto
vyjadrenie je stanovený záväzný formulár, ktorý je súčasťou prnohy č. 1 Príručky pre žiadatel'a.
k zmene navrhovanej činnosti, ktorá bola posudzovaná podl'a zákona o posudzovaní vplyvov
do 31. 12. 2014 je žiadate!' v prípade, ak bolo rozhodnuté o tom, že zmena navrhovanej činnosti
nepodlieha posudzovania vplyvov na životné prostredie povinný predložiť vyjadrenie príslušného orgánu
pod l'a § 18 ods. 4 alebo ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov v znení účinnom do 31. 12. 2014. Aj v tomto
prípade platí, že žiadate!' je povinný predložiť aj pôvodný dokument z procesu posudzovania vplyvov na
životné prostredie, ktorý bol vydaný k pôvodne navrhovanej činnosti pred jej zmenou.
Ak je výstup z procesu posudzovania vplyvov činnosti, resp. jej zmeny na životné prostredie pod l'a zákona o
posudzovaní vplyvov (uvedené vyššie ako písm. a) alebo písm. b) zverejnený na webovom sídle
www.environportal.sk, žiadate!' nie je povinný predkladať dokument z procesu posudzovania vplyvov na
životne prostredie ale v rámci Prnohy č. 2 - Súhrnné čestné vyhlásenie žiadatel'a vyhlási, že predmetné
dokumenty sú zverejnené na webovom sídle www.environportal.sk.
Vo

vzťahu

účinného
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Potvrdenie štátneJ ochrany prfrody (NATURA 2000}
V rámci tejto prnohy ZoNFP žiadate!' predkladá originál alebo úradne osvedčenú kópiu potvrdenia Státnej
ochrany prírody o tom, že projekt pravdepodobne nebude mať významný nepriaznivý vplyv územia sústavy
NATURA 2000.
Potvrdenie sa vydáva a vyplňuje na záväznom formulári , ktorý je súčasťou prnohy č. 1 Príručky pre žiadatel'a.
Kontakty na jednotlivé orgamzačné útvary sú uvedené na stránke ŠOP SR v časti :
http:jjwww.sopsr.skjwebj?cl=112.
K žiadosti o vydanie potvrdenia je potrebné priložiť vecný popis projektu s jednotlivými aktivitami a mapku s
lokalizáciou projektových aktivít tak, aby šop__SR . m.ohla projekt lokalizovať v teréne a posúdiť jeho možné_ .
vplyvy na územia sústavy NATURA 2000. V opačnom prípade bude žiadate!' požiadaný o doplnenie.
Riaditel'stvo ŠOP SR v Banskej Bystrici vydáva potvrdenia len v prípade, že ide o projekt, ktorý bude zasahovať
do pôsobnosti viacerých organizačných útvarov ŠOP SR, v opačnom prípade odstúpi žiadosť na miestne
príslušný organizačný útvar na vybavenie.
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