
reg. č.: 9/2017/2060-2200

DODATOK č. 2 

k ZM LUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU  

ČÍSLO ZMLUVY: 817/2015-2050-1200

uzavretej dňa 28. decembra 2015 v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov, v zmysle § 15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore 
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 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:

(ďalej len „Prijímateľ”)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku č. 2 označujú ďalej spoločne aj ako 
„Zmluvné strany.“)

Poskvtovateľom
názov
sídlo
IČO

: M inisterstvo hospodárstva SR
: Mierová 19. 827 15 Bratislava 212 
: 00686832

konajúci : Ing. Peter Žiga, PhD., minister

(ďalej len „Poskytovateľ")

a

Prijímateľom

názov
sídlo

: Obec Podbiel
: Podbiel 210, 027 42 Podbiel 

Slovenská republika 
: Slavomír Korčuška, starosta obce 
:00314790 
:2020561829

konajúci
IČO~
1Č DPH
Banka refundácia: Prima banka Slovensko, a.s.

číslo účtu (vo formáte IBAN) pre refundáciu: SK81 5600 0000 0040 6066 5010

ČLÁNOK 1. PREDM ET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi nimi dňa 28. decembra 2015,



reg. č.: 9/2017/2060-2200

evidovanej pod číslom: 817/2015-2050-1200 (ďalej len ,,Zmluva”), v znení dodatku č. 1 zo 
dňa 14. augusta 2016 dohodli na jej nasledovných zmenách a doplnkoch:

1.1.1. Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory' NFP“ sa ruší a nahrádza sa novou prílohou č. 2 
Zmluvy Predmet podpory NFP‘‘, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 2 a je  jeho 
neoddeliteľnou súčasťou.

1.2 Účelom zmien Zmluvy uvedených v bode 1.1.1 tohto článku je  úprava harmonogramu 
realizácie aktivít projektu.

ČLÁNOK 2. OSTATNÉ USTANOVENIA

Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 2 dotknuté, zostávajú naďalej
v platnosti a účinnosti.

ČLÁNOK 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami. Dodatok 
č. 2 je podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 
povinne zverejňovanou zmluvou.

3.2. V zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 
v Centrálnom registri zmlúv.

3.3. Dodatok č. 2 je  vyhotovený v 4 rovnopisoch, z toho 1 rovnopis je  určený pre Prijímateľa 
a 3 rovnopisy pre Poskytovateľa.

3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku č. 2 dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym 
účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, 
jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č. 2 
a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

3.5. Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 2 tvorí Príloha č. 1- Predmet podpory NFP

1 1 m . 2017

MÍNISTF >ÁRSTVA
SI f \ky

827 212

Za Prijímateľa v Podbieli. dňa:

i
P odp is : ...............  .............

Slavomír Korčuška. „lOsta obce

Za Posk\tovateľa v Bratislave, dňa:

P odp is : ....... ..J...........

Ing. Peter Žiga, PhD., minister



Príloha č. 1 Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP

5. A k tiv ity  a p rísp evo k  a k tiv ít k v ý s le d k o m  P ro jektu
Názov aktivity

Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku 
(názov merateľného ukazovateľa výsledku)

Merná
jednotka

Počet jednotiek

Hlavné aktivity (číslo / názov)
1 Svetelno-technická štúdia Počet vymenených svietidiel Počet 88
2 Výmena a doplnenie svetelných zdrojov Počet vymenených svietidiel Počet 88
3 Svetelnotechnické meranie Počet vymenených svietidiel Počet 88

6. Č asový  rám ec re a lizá c ie  a k tiv ít P ro jektu
Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity 

(MM/RRRR)
Ukončenie realizácie aktivity 
(MM/RRRR)

Realizujúca organizácia1

Hlavné aktivity (max. 100 
znakov pre každú aktivitu)

Aktivita 1: Svetelno- 
technická štúdia

8/2015 12/2015 Pema com, s.r.o.

Aktivita 2: Výmena a 
doplnenie svetelných 
zdrojov

12/2015 6/2016 Elektrolight, s.r.o.

Aktivita 3:
Svetelnotechnické meranie

12/2015 6/2016 Pema com, s.r.o.

Podporné aktivity
Riadenie projektu 8/2015 6/2016
Publicita a informovanosť 8/2015 6/2016
Začatie prác na projekte 
(Začatie realizácie Aktivít 
Projektu (MM/RRRR)

8/2015

Ukončenie prác na projekte 
(MM/RRRR)

6/2016

7. R o zp o čet pro jektu
Skupina výdavkov

Oprávnené výdavky 
(v EUR)

Neoprávnené výdavky 
(v EUR)

Celkové výdavky 
projektu (v EUR) Názov aktivity

637005 Špeciálne služby - dodávateľským 
spôsobom

2 576,13 0,00 2 576,13 Svetelnotechnické 
meranie 
Svetelno- 
technická štúdia

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 
stavieb

33 340,80 2141,29 35 482,09 Výmena a 
doplnenie 
svetelných 
zdrojov

CELKOVO 35 916,93 2141,29 38 058,22

8. R o zp o č e t re a lizác ie  je d n o tliv ý c h  a k tiv ít
Aktivita Oprávnené výdavky Neoprávnené

výdavky Výdavky celkovo

-  = , 'é  aktivity (číslo / názov)
I Svetelno-technická štúdia 994.40 0,00 994,40
; Výmena a doplnenie svetelných 

zdrojov
33 340,80 2141,29 35 482,09

Svetelnotechnické meranie 1 581,73 0,00 1 581,73

^odporné aktivity
Radenie projektu ■ - - -

Publicita a informovanosť - - -

CELKOVO 2141,29 38 058,22

1 V prípade uzatvorenia  Z m luvy  o poskytnutí N FP pred vypracovan ím  a schválením  VO zo strany Poskytovateľa. uv iesť  ako realizujúcu  
organizáciu  danej ak tivity  ..D oplnené na  zák lade vykonaného  V O “



Príloha č. 1 Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP 

PREDMET PODPORY NFP

1. V š e o b e c n é  in fo rm ác ie  o P ro jek te
Názov Projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Podbiel
Kód ITMS 25120220724
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Spolufinancovaný z ERDF -  Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os 2 -  Energetika
Opatrenie 2.2 - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie 

poradenstva v oblasti energetiky

Prioritná téma
Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov 

Projektu (%)
Forma financovania

I Energetická efektívnosť, kogenerácia, 
hospodárenie s energiou

100,00% nenávratný finančný príspevok

Hospodárska činnosť Podiel hospodárskej činnosti z celkových 
výdavkov Projektu (%)

Územná oblasť

Verejná správa 100,00% Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné 
alebo riedko a veľmi riedko osídlené 
oblasti)

2. M ies to  re a lizá c ie  P ro jektu
NUTS II NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III Žilinský kraj
Okres Okres Tvrdošín
Obec Podbiel
Ulica Podbiel
Číslo 210

3. C ie le  P ro jektu
Cieľ projektu Modernizácí verejného osvetlenia v centrálnej časti obce Podbiel
Špecifický cieľ 1 Zlepšenie svetelných parametrov sústavy verejného osvetlenia, zvýšenie bezpečnosti 

užívateľov miestnych komunikácií
Špecifický cieľ 2 Optimalizácia vyloženia svietidiel
Špecifický cieľ 3 Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovanej sústavy verejného osvetlenia a tvorbu 

emisií C 02
Špecifický cieľ 4____________________________ Zníženie nákladov na údržbu a prevádzkovanie sústavy verejného osvetlenia
Špecifický cieľ 5_________________________Zvýšenie ochrany majetku a osôb, zníženie kriminality

4. M era te ľn é  u k a zo v a te le  P ro jek tu
Typ Názov indikátora Merná

jednotka Východisková hodnota Rok Plánovaná
hodnota Rok

Výsledok Počet vymenených svietidiel počet 0,00 2015 88,00 2016
Dopad Úspora energie GJ/rok 0,00 2016 26,11 2021

M era te ľn é  u k a zo v a te le  P ro jek tu  s re levan c io u  k h o rizo n tá ln ym  prio ritám
Typ Názov indikátora Merná

jednotka Východisková hodnota Rok Plánovaná
hodnota Rok

-crizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj
. ýsledok Počet vymenených svietidiel počet 0,00 2015 88,00 2016
Dopad Úspora energie GJ/rok 0,00 2016 26,11 2021


