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(d'alej len,,Dodatok")

NÁZOV PROJEKTU:
Podpora predchádzania vzniku BRKO na územíobce Strečno

KóDITMS3

310011L107

lzavretý podťa § 269 ods, 2 zákona č. 5|3ll99l Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov, podťa § 25 zákona č. 29212014 Z. z. o píspevku poskytovanom z európskych
štrukturrálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a podťa § 20 ods.2 zákona č. 52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len ,,zákon o rozpočtových pravidlách") medzi:

1. ZMLUVNÉSTRANY

1.1.

Poskytovate|':
názov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

sídlo

Nám. L. Štúra1,812 35 Bratislava
Slovenská republika

IČo

42 181 8l0

DIČ

2023106679

konaj úci

Ing. László Sólymos, minister

v zastúpení

nazov

Slovenská agentúra životného prostredia

sídlo

Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
Slovenská republika

Ičo

00 626 03l

DIČ

2o2I12582l

konajúci

RNDr. Richard Múller, PhD., generiálny riaditeť

na zákJade splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní ěasti r1loh riadiaceho
orgánu sprostredkovateťským orgánom ě.22l2o|5l5.1 zo dňa 13. apúla20l5 v platnom

znení

poštová adresa: Slovenská agentúra životného prostredia
sekcia fondov Eú
karloveská 2
841 04 Bratislava
(ďalej len,,Poskytovateln')

1.2.

Prijímatel':
názov

obec strečno

sídlo

Sokolská 487, 013 24 Strečno
Slovenská republika

zapísaný v

konajúci

Bc, Dušan Štadáni, starosta

Ičo

oo

DIČ

2020611615

32l 648

(ďalej len ,,Prijímatel"' a spolu s ,,Poskytovatel'om" aj ako ,,Zmluvné strany")

2. PREDMETDODATKU
v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUYY odsek 6.13 Zmluvy
o poskynutí nenávratného finančnéhopríspevku č. OPKZP-PO1-SC|11-20I7-23|23O
v platnom znení (ďalej len ,,Zmluva o poskytnutí NFP") z dóvodu zmeny termínu
zaěiatku a ukončenia realizárcie hlavných aktivít projektu a z dóvodu zmeny názvtt
výdavku v rozpočte Projektu dohodli na zmene Zmluvy o poslqtnutí NFP nasledovne:

2,1. Zm]uvné strany sa

2.1.I

Póvodná Príloha č. 2 - Predmet podpory NFP k Zmluve o poslqtnutí NFP sa rušía
nahrádza sa novou Prflohou č. 2 - Predmet podpory NFP k Zmluve o poslqtnutí NFP,
ktorá tvod neoddeliteťnú sťrčasťtohto Dodalku.

2.I.2

Póvodná Prfloha č. 4 - Podrobný rozpočet Projektu k Zmluve o poslqtnutí NFP sa
rušía nahrádza sa novou Pfilohou č. 4 - Podrobný rozpočet Projektu k 7-;rnluve
o poslqtnutí NFP, ktorá tvoú neoddeliteťnú srlčasťtohto Dodatku.

3. osTATNÉ,A zÁvBnrčNÉusTANovEMA
3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy

poskytnutí NFP, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté,
zostávajú nezmenené a účinnév doterajšom znení.
o

3.2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podptsu Zmluvnými stranami

a účinnost'

dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia Poskyovatelbm v Centrálnom registri zmlúv

vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

2

t
|

l,

,l.

'|'cni() Dodatok tvorí neoddeliteťnú súčasťZmluty o poskytnutí

NFP.

'|'enl<l

Dodatoftje vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z ktorých dostane Prijímater jeden
rovnopis a dva {2) rovnopisy dostane Posk}tovater,
-7
Ztnluvné §trany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne prečítali,jeho obsahu
il pídvnym účinkom neho vyplly'vajúcim porozumeli
ich zmluvné prejavy
lú dostatoěne slobodné, jasné, urěité a zrozumjteíné. Podpisujúce osoby sú oprávnené
k podpisu tohío Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
(l)

,

t,5,

z

l|ríftrhy :
l|t,Ílohu č. 2 - Predmet podpory

l'r'ílohrr č. 4

-

a

NFP

PÓdrobný rozpoěet Projektu

7a poskytovateťa v Banskej
dň8; ,,,1,1,,-03-

20i9

Bystrici

riaditeť
agentúra životného prostredia

za prijímateťa v strečne
anu,

./.?:..?

bla

llNDl, Richard Můller, PhD., generálny

Bc, Dušan Štadáni, starosta

§lovongkd

Obec Strečno

Pečiatka:

Pečiatka:

3
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Všeobecnéinformácie o projekte

Názov p.ojlklu:

Podpoía predchádžania vzniku BRKo na územíobce Slíečno

Kód proiektu:

3100]lL]07

Kód ŽoNFP:

NFP3l00] 0L] 07

opcl.čný progřan:

3]0000

sPolufináncovaňý z:

Kohézny fond

D

3100l0
Koňkřélnycier:

opeíačnýproqram KVaIita životného prostredia

-

- 1,

UdžaternéVyužívanie prííodných zdlojov prostr€dníctvom

rozvoja €nvilonmentáln€j

inííaš§ul(úry

00l 0 - l ] .'l Zvýšenie miery zhodnocovenia odpádov so zameraním ná ich prípravu na opátovné použhi€ a
lecykláciu a podpora predchádzánia vzniku odpadov
31 001

.

xat§óri. r.giónov:

Kategorizácia za Konkrétne ciele
xonkány ci.r:
oblásť inteívencie:
Ho§podáíska činnost':

I TMs

3r00l0010

"!4|9:]!
o],,
22

-

-

1.1.1 zvýšenie miery zhodnocovania

9_p,9{q","

odpadov so zameraním na ich prípravu na opátovnó použitie e

9dp"fu "

i!||1ťi j 1lT:yl :lr:ry q,-.:T_"r.ll;"* ;:i,ah*l"Jň"d"li::ig:r

.

Činnosti súVisiace soživotoým plostledím a zmenou klímy

Pledmet podpory
6.3.20,I9

p,:!9!i9::lilY.,!!9

830

]z5

2.

Financovanieprojektu

Fořn. finan.ovania:

Bď|k
s K305 60000 00 00

5

5279430

24

sK3056000000005527943024

Píim a ba nka slovensko.

a.

s,

8atka
Prima banka slovensko, a.s.

Pl.inoďod
l

2,6,20

]

Plalnosťdo

8

plátloďod
l2.6.20]8

29.2,2a2a

platroďdo
2g.2.2o2o

3.A Miesto realizácie projektu
P.ě. §át

\Fšíúz€mný c.lok

R.gión
(NUTS ll)

].

(NUTS ll|)

stredné slovensko

okrt3
(NUTS

M

žilinskýkraj

3,B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného
územia OP

4.

Popis cielbvej skupiny

ci.loťá 3kupina (relevantnév prípédeplo.iektov spoluíinencovaných z plostriedkov EsF)

5.

Aktivity projektu

c.lková dížka l€aliáci.

hl.vných aktivň proj.ktu

(v mesiacoch):

zači.rok r.elizáci! hl.vhýcfi.ktivít Proi.RU (záčiatok r€a|izácie

:,!TŤ:l':1ť111..lr.yýď
ax sa lcn íeallzácla ukoněuj€v

I TMs
2ú l4

5klivfr pr,oi€tut (koniec realizácie poslednej hlavnej áktivhy alebo viáceíých
aktivft,
lovnaký čas):

Pledmetpodpořy
+

prvej hlavnej ektivity)t

6.3.20]9 8:30

7.2018
12.201a

2z5

5.1 Aktivity projektu reaIizované v oprávnenom územíOP

Hlavné aktivity projektu
214L] 070000l - Píedchádzanie vzniku BRKo plostledníctvom obstarania kompostéíov

Fndpoíné aktivity přojekt$
lcdpomé aklivity:

Podpoíné aktivity

l,ad. podpotňýci aklivíl:

Projektový rnanažé.- 52l Mzdovévýdavky

ilhdrni.

ku

kohkréb.nú ci.li[

00100l0,1,].l zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zámeláním na ich prípravu na opátovné použitie á
recykláciu a podpoía pledchádzania vzniku odpadov

3]

5,2 Aktivity projektu ]ealizované mimo opřávneného územia OP

,lYi,B

Píedmet podpory
6.3,20]9 8:30

3z5

6.

Meratelhé ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k meratelhým ukazovatelbm ptojektu

sUbi.kt:

ld.ntifikátor (Éo):

OBEC STREČNO

00321648

0 l ] .l zvýšenie miery zhodnocovania odpedov so zamelaním na ich pííprávu na opálovné použitie a
recykláciu a podpolá predchád2ania vzniku odpadov

t(onkéhy ci.r:

3l00100]

Typ aktivity:

21

,

43l 00] 00l - B,
Príp..va na opátovné použitéá zhodnocovánie so zam€ísním ne rccykláciu nie nebežpďných
odp.dov vrátané podpoíy systémov iriedeného zberu komunálnych odpadov a podpoíy predóádzania rzniku bioloqicky
rozložjtelných komunálnych odpadoV

ci.rová hodnol.
HlaYné.ktivity p.ojeklu:

2l 4Ll 070000t

-

Predóádzanie

yzniku BBKo p.ostíedníctvom obstarania

kďnpostércv

subj.kl:

ld.nriíikáior (Éo):

o8Ec sTREcN0

xonkréby ci.r:

3] 00l 00] 0 -

Typ.ttiviiy:

21 43 ]

0032l648

odpedov so zamelaním na ich prlpravu na opátovné použilie a
recykláciu a podpora píedchádzania vzniku odpadov
]

.l ,1 zvýšenie miery zhodnocovania

B,

00] 00 ] Plíplevá na opátovné použite a zhodnocovanie so zámeEním ná recykláciu n ie nebezpečných
odpedovVrátane podpory systémov lri€deného zbelu komunáInych odpadov a podpory predchádzania Vzniku biolo9icky
rozložiteínýchkomunálnych odpadov

ciďoYí hoótol.
Hlávné.ktivity P]ojlktu:

2]4Ll070000] -Píedchádzanievzniku 8BKoprostíedníctvom obslarania
kompostélov

863,]

6.2 Prehlhd meratelhých ukazovatelbv projektu
. aidlElt
Počet zaíiadení ná predchádzanie
vzniku odpadU
P0708

7.

I ŤMs

zvýšená kápacha zaíiadení na
píedchádzanie \ižniku odpadov

c.lkďi.iďovó

hoótota

ňzib

863,,l000

Nie

R.ltv-lci.tHP

TyDzáví5lotli

UR

súčel

uka20val€ř.

počet

lné údaje na úrovni projektu

Predmet podpory
6.3,2019 8:30

4i5

8.

Rozpočet projektu

8.1 Rozpoěet prijímateťa

Píiame výdavky

Hl.vDó.Kivity projeldu:

94 900.00 €

oprávn.ný výdavok
skupiňa výdavkú:

].1 - 022

-

samostatné hnuterné vecia súbory hnuterných vecí

94 900,00 €

Nepriame výdavky

Pod9oft..kiviry:

l . 3'l0L'l

07P000l

-

Podpomé aktivity

op]ám.ný výd.vok

2718lo€

],t - 52] - Mzdové výdavky

skupine výd.vkrr:

Rozpočty partneíov

3 Zazmluvnená výška NFP
výšk oPíÉvnénýchvýdávkov:
úěka opráÝnlnýGh údrvkov

Pr€

97 67810 €

proieký 9.n.ruiúc. píí€m:

.polúíinan§ov.nia zo ždroioY Eú a šR:

výšk n.návralrrého fin nčnéhoprí6p€Yku:
a9olufitJcov.ri.

íu,, E

z

Ybtttúdt zdíiov

Fiii,EGía:

6,3.20l9 8:30

95,0000%

92794,4a

t

4 883,92 €

525

Prítoha č, 4 zmluýy o

Podrobný rozpočet projektu
obec strečno
Podpora pr6dchádzania vznikU BRKo na územíobce strečno

posgnnu NFP

