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DODATOK č. 1  

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

(ďalej len „Dodatok“) 

Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2019-61/APY1  

 
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 zákona č. 357/2015 Z. z. 
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov 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 (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi: 
 

Poskytovateľom 

 

názov: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

sídlo: Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 

IČO: 42181810 

DIČ: 2023106679 

 

v zastúpení 

názov: Slovenská inovačná a energetická agentúra 

sídlo: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 

IČO: 00002801 

konajúci: Ing. Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ 

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu 

sprostredkovateľským orgánom č. 21/2015/5.1 zo dňa 21.apríla 2015. 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 
a 

 
Prijímateľom 

 

názov: Obec Oreské 

sídlo: Oreské 7, 908 63 Oreské 

IČO: 00309753 

konajúci: Ing. Tomáš Mikúš, starosta 

DIČ: 2021093833  

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ 

alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 
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ČLÁNOK  I.  PREDMET DODATKU 
 

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 01.02.2021, evidovanej pod číslom: KŽP-
PO4-SC411-2019-61/APY1 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:  

1. V článku 6 ZMENA ZMLUVY, ods. 6.2, písm. d) Zmluvy sa mení nasledovne: 
 

d) V prípade menej významných zmien Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, 
alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa 
zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom 
dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať 
o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý 
sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku.  

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena d) ako 
menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej 
významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených 
dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje 
odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie 
Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy 
o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, 
že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného 
písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za 
to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť 
ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného 
článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje 
Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal 
zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny. 

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom 
písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj 
menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí 
NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa 
akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny 
sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje. 

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:   

(i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu maximálne o  3 
mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,  

(ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá 
vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu, ani na 
dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, 
zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),  

(iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto 
skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových 
oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov 
určených na Podporné aktivity projektu, 

(iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide 
o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa 
Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy. 
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Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo 
menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená 
v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku 
zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa 
aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť 
spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.  
 

2. V článku 6 ZMENA ZMLUVY, ods. 6.2, písm. e) sa v druhom odseku mení odkaz v zátvorke 
z odseku 6.9 na odsek 6.10. 

 
3. V článku 6 ZMENA ZMLUVY, ods. 6.3 Zmluvy sa mení nasledovne: 

 
6.3 V prípade významnejšej zmeny podľa odseku 6.2 písmena e) tohto článku, na ktorý sa 

nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.10 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o 
zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, 
ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, 
ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu 
zmenu spočívajúcu v zmene:  

a) miesta realizácie Projektu,  

b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom 
Projektu,  

c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti 
výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti 
o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),  

d) týkajúcej sa omeškania so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, o viac ako 3 mesiace od 
termínu uvedeného v Prílohe č. 2  Zmluvy o poskytnutí NFP,  

e) týkajúcej sa začatia VO na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od 
účinnosti Zmluvy, 

f) týkajúcu sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim 
z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, 

g) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít 
Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu 
a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor 
v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia 
maximálnej výšky schváleného NFP, 

h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou 
hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP, 

i) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej 
splnenia Prijímateľom, 

j) používaného systému financovania, 

k) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy, 

l) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy, 

m) spôsobu spolufinancovania Projektu,  

n) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo 
v inom Právnom dokumente.  
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4. V článku 6 ZMENA ZMLUVY, ods. 6.7 sa v prvej vete mení odkaz z odseku 6.3 písmeno d) na 

odsek 6.3 písmeno g). 
 

5. V článku 6 ZMENA ZMLUVY, ods. 6.8 až 6.18 Zmluvy sa menia nasledovne: 
 

6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred 
uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného 
v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku:  

a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí 
NFP, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,  

b) neporušil uvedenú povinnosť, teda požiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí 
NFP a Poskytovateľ túto zmenu schválil, Prijímateľ je povinný začať s Realizáciou hlavných 
aktivít Projektu v novom termíne, pričom:  

(i) Poskytovateľ je oprávnený schváliť Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu aj s iným 
dátumom, než aký vyplýva zo žiadosti Prijímateľa.  

(ii) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní na Začatie 
realizácie hlavných aktivít Projektu, ak by doba medzi uplynutím doby troch mesiacov od 
termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy 
o poskytnutí NFP pred schválením zmeny a novým termínom  Začatia realizácie aktivít 
Projektu po schválení zmeny trvala kratšie ako 20 dní. Poskytnutá dodatočná lehota začína 
plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcim po mesiaci uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy o 
poskytnutí NFP v zmysle schválenej zmeny.    

(iii) Ak nie je splnená podmienka podľa bodu (ii), Poskytovateľ nie je povinný poskytnúť 
dodatočnú lehotu.  

(iv) Prijímateľ je oprávnený požiadať o posunutie termínu Začatia realizácie hlavných aktivít 
Projektu aj opakovane.  

Ak Poskytovateľovi nie je doručené prostredníctvom ITMS2014+ Hlásenie o realizácii aktivít 
Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít 
Projektu v novom termíne podľa schválenej žiadosti o zmenu, pri súčasnom zohľadnení 
dodatočnej lehoty, ak sa aplikuje podľa bodu (ii) vyššie, alebo Prijímateľ v tejto lehote 
nepožiadal o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku, 
takéto opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.  

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny 
podľa odseku 6.3 písmeno f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté 
ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie 
hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):  

a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, 
ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii 
Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 
31.12.2023. V rámci tejto doby  stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je 
možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe 
podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.  

b) Ak Prijímateľ nepožiada o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej 
uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít 
Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú 
neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté 
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neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t.j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia 
medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít 
Projektu a podaním žiadosti o zmenu.  

c) Poskytovateľ neschváli predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich 
dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímateľ v rámci žiadosti 
o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia takejto zmeny, vyplýva, 
že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu 
projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu 
v článku 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných 
aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa 
článku 2 odsek 2.4 zmluvy a článku 9 odsek 4 písmeno. b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi 
podľa prvej vety tohto písmena c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom 
v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej 
odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.  

6.10 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ 
povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred  predložením Žiadosti 
o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. 
Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite")  týkajúce 
sa vykonávania základnej finančnej  kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej 
finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej 
kontrole a  audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť 
o zmenu najneskôr 30 dní pred  predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, budú všetky 
výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuté. Prijímateľ je oprávnený do ďalšej 
Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti,  zahrnúť aj takéto 
pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto 
odseku 6.10, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny: 

a) Akejkoľvek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide 
o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa 
Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto 
prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý 
vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:  

(i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena 
v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien 
dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a  Dodávateľom a s ustanovením § 
18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."), 

(ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena 
v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne 
v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie 
oproti pôvodnému stavu Projektu,  

(iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje 
znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, 
konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície 
Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, 
ciele alebo podmienky realizácie Projektu).   
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b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr 
uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú 
významnejšiu zmenu.  

6.11 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa významnejšej zmeny  podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.10 
tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje 
Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania 
neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak 
rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu 
spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce 
z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom 
webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený 
realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, 
budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku 
posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade 
schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve 
o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej 
významnejšej zmeny. 

6.12 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:  

a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto 
článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,  

b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) 
tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde 
k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom 
prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) 
alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.12,  

c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny 
podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany 
Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň 
vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,  

d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny 
podľa odseku 6.10 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.  

6.13 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné 
dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne 
číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so 
schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.  

6.14 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené 
v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie 
zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe písomného, 
očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred 
ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie 
zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo 
priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať 
ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.  

6.15 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 
dotknutá. 
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6.16 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme 
finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva 
a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.  

6.17 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí 
NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku 
Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.  

 
6. V článku 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM, ods. 4 prílohy 

č. 1 Zmluvy „VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO 
FINANČNÉHO PRÍSPEVKU“ (ďalej len „VZP“) sa mení nasledovne: 
 

  Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, 
služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS2014+. Prijímateľ 
predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme 
riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez 
ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový 
objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať 
predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické 
predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená 
cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS2014+ je 
definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením 
ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto 
povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho 
elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch,  napr. 
elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímatelia sú 
povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných 
zákaziek VO).  Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je 
akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na 
dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky 
(týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitým elektronického trhoviska, kde systém EKS po 
uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúcich priebeh zadávania 
zákazky, vrátane uzavretej zmluvy) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie 
údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je 
nahratá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO), a to pre účely výkonu finančnej 
kontroly/kontroly. Odporúča sa, aby Prijímateľ tieto skutočnosti nahral do verejnej časti 
ITMS2014+ do samostatnej prílohy k VO. Dokumentácia k postupu zadávania zákazky musí byť 
dostupná pre účely výkonu auditu a kontroly počas celej doby archivácie v súlade s § 39 ods. 3 
zákona o príspevku z EŠIF. Uvedené znamená, že ak by funkcionality príslušného elektronického 
prostriedku nevedeli zabezpečiť prístup k dokumentácii počas celej doby archivácie, resp. 
elektronický prostriedok by bol zrušený pred uplynutím doby archivácie, Prijímateľ by bol 
povinný zabezpečiť nahratie kompletnej dokumentácie k dotknutým zákazkám do ITMS2014+. 
Ak časť dokumentácie nie je dostupná v príslušnom elektronickom prostriedku (napr. podklady 
k určeniu PHZ), Prijímateľ je povinný naďalej túto dokumentáciu predložiť cez ITMS2014+. 
Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať 
predloženie dokumentácie cez ITMS2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom 
rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou 
predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované 
obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis 
všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS2014+,  a vyhlásenie, že predkladaná 
dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, 
tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že 
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na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery 
sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS 
2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS 
2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe 
alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez 
ITMS 2014+ nečitateľná alebo poškodená. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa 
tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované 
ako  podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy 
o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných 
prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti 
Prijímateľa o vykonanie kontroly. V prípade, že Prijímateľ má aktivovanú elektronickú schránku, 
môže doručiť Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej 
schránky alebo listinne, ak Prijímateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku, doručí 
Poskytovateľovi žiadosť o vykonanie kontroly listinne. Prijímateľ je zároveň v prípade 
nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania povinný sprístupniť elektronickú 
podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľa, 
a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. 
Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch 
vykonaných v použitom elektronickom prostriedku. 

 
7. V článku 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU, ods. 1 až 3 VZP sa menia nasledovne: 

 
1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP 

a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej 
zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť o zmenu 
a postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.3 a 6.9 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných 
aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie 
hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie 
hlavných aktivít Projektu.  

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o  realizácii aktivít 
Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od 
začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných 
aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných 
aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ 
skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, 
je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom 
formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.  

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie 
hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu 
v ITMS2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený 
v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných 
aktivít Projektu,(prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou 
hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.   

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných 
aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania 
OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia 
hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia 
oprávnenosti podľa právnych aktov  EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe 
oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v 
Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto odsek 3 sa 
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bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu 
OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).  

 
8. V článku 9 UKONČENIE ZMLUVY, ods. 4, písm. b), body vi), vii) a x) VZP sa menia nasledovne: 

 
vi)  ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od 

termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej 
hlavnej Aktivity a súčasne ak Prijímateľ nepožiada o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa 
článku 6 odsek 6.3 písmeno d) zmluvy v spojení s článkom 6 odsek 6.8 písmeno a) zmluvy 
alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiada, ale poruší svoju 
povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej 
Poskytovateľom podľa článku 6 odsek 6.8 písmeno b) zmluvy, 

 
vii)  neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu  do  termínu Ukončenia realizácie 

hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; o podstatné 
porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal o predĺženie Realizácie 
hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve a boli 
splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle článku 6 odsek 6.9 zmluvy; podstatné 
porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde k neschváleniu predĺženia doby 
Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenému v článku 6 odsek 6.9 písmená a) a c) 
zmluvy, 

 
x)  ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 

VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy 
o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od 
ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia 
čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa 
k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa 
v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP; 

  
1.1.1 Článok 3 ods. 3.1 Zmluvy sa mení nasledovne: 

Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 171 213,93 EUR 

(slovom: jednostosedemdesiatjedentisícdvestotrinásť eur 93/100),  

b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 162 653,23 EUR (slovom: 

jednostošesťdesiatdvatisícšesťstopäťdesiattri eur 23/100), čo predstavuje 95 % (slovom: 

deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu 

podľa odseku 3.1. písmeno a) tohto článku zmluvy,   

c) Prijímateľ vyhlasuje, že:  

(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom:  päť percent), čo 
predstavuje sumu 8 560,70 EUR (slovom: osemtisícpäťstošesťdesiat eur 70/100)  
z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. 
písmeno a) tohto článku zmluvy  a  

(ii) 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. 
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1.1.2 Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá 
tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku. 
 

1.1.3 Príloha č. 4 Zmluvy „Rozpočet projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 4, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku. 

 
ČLÁNOK  II.  OSTATNÉ USTANOVENIA 
 
2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah 

nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave. 

 
ČLÁNOK  III.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
3.1 Tento Dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, a to v súlade 
s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a 
§ 5a 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.  

3.2 Tento Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Prijímateľ 
dostane 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ.  

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

 

 
Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa  
 
 
 
Podpis: ....................................... Ing. Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ 
Pečiatka 
 
 
 
 
 
Za Prijímateľa v .............................., dňa  
 
 
 
Podpis: ....................................... Ing. Tomáš Mikúš, starosta  
Pečiatka 
 

 
Príloha:  
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PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Všeobecné informácie o projekte1.
Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu a Kultúrneho domu v obci Oreské s využitím obnoviteľných zdrojov energieNázov projektu:

310041APY1Kód projektu:

NFP310040APY1Kód ŽoNFP:

Operačný program: 310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 310040 - 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Konkrétny cieľ: 310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Kategórie regiónov: LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ: 310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Oblasť intervencie: 012 - Iné zdroje obnoviteľnej energie (vrátane hydroelektrickej energie, geotermálnej energie a morskej energie) a
integrácia energie z obnoviteľných zdrojov

Hospodárska činnosť: 22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy
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2. Financovanie projektu
Forma financovania:

SK3056000000002694195015 Prima banka Slovensko, a.s. 8. 1. 2021 31. 12. 2023

Refundácia: IBAN Banka Platnosť od Platnosť do

SK3056000000002694195015 Prima banka Slovensko, a.s. 8. 1. 2021 31. 12. 2023

IBANPredfinancovanie: Banka Platnosť od Platnosť do

3.A Miesto realizácie projektu
P.č. Štát Región

(NUTS II)
Vyšší územný celok
(NUTS III)

Okres
(NUTS IV)

Obec

Slovensko Západné Slovensko Trnavský kraj Skalica Oreské1.

Obec Oreské č. 7, parc. č.: 81/1, 81/7, 81/9, 81/10 - parcely registra C v katastrálnom území Oreské, LV č. 212 a 856.Poznámka k miestu realizácie č. 1:

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného
územia OP

Nezaevidované

Popis cieľovej skupiny4.
Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

Aktivity projektu5.
12Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

4.2021Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):

3.2022Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít,
ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):
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Subjekt: OBEC ORESKÉ 00309753Identifikátor (IČO):

Hlavné aktivity projektu

335APY100001 - Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla1.

Podporné aktivity projektu

Popis podporných aktivít: Projekt nemá podporné aktivity

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

5.1  Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

5.2  Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP
Nezaevidované
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Merateľné ukazovatele projektu6.

6.1  Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

00309753OBEC ORESKÉSubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

33531004001 - B.Výstavba zariadení na: výr. biomet.,využ. vod. ener.,využ. slneč. ener. na výrobu tepla,využ. aerot.,
hydrot. alebo geot. energ. s použ. tep. čerp.,využ. geot. energ. priam. využ. na výr. tepla a príp. aj v komb. s tep. čerp.,výr.
a ener. využ. biopl.,sklád.plynu a plynu z ČOV

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 335APY100001 - Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo
geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla

0

Merateľný ukazovateľ: Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení
OZE

Celková cieľová hodnota: 0,0000

Čas plnenia: U - v rámci udržateľnosti
projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0080 Merná jednotka: MWh/rok

00309753OBEC ORESKÉSubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

33531004001 - B.Výstavba zariadení na: výr. biomet.,využ. vod. ener.,využ. slneč. ener. na výrobu tepla,využ. aerot.,
hydrot. alebo geot. energ. s použ. tep. čerp.,využ. geot. energ. priam. využ. na výr. tepla a príp. aj v komb. s tep. čerp.,výr.
a ener. využ. biopl.,sklád.plynu a plynu z ČOV

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 335APY100001 - Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo
geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla

54,112

Merateľný ukazovateľ: Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení
OZE

Celková cieľová hodnota: 54,1120

Čas plnenia: U - v rámci udržateľnosti
projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0084 Merná jednotka: MWh/rok

00309753OBEC ORESKÉSubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

33531004001 - B.Výstavba zariadení na: výr. biomet.,využ. vod. ener.,využ. slneč. ener. na výrobu tepla,využ. aerot.,
hydrot. alebo geot. energ. s použ. tep. čerp.,využ. geot. energ. priam. využ. na výr. tepla a príp. aj v komb. s tep. čerp.,výr.
a ener. využ. biopl.,sklád.plynu a plynu z ČOV

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 335APY100001 - Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo
geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla

7,23

Merateľný ukazovateľ: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových
plynov

Celková cieľová hodnota: 7,2300

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu
U - v rámci udržateľnosti

projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0103 Merná jednotka: t ekviv. CO2
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00309753OBEC ORESKÉSubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

33531004001 - B.Výstavba zariadení na: výr. biomet.,využ. vod. ener.,využ. slneč. ener. na výrobu tepla,využ. aerot.,
hydrot. alebo geot. energ. s použ. tep. čerp.,využ. geot. energ. priam. využ. na výr. tepla a príp. aj v komb. s tep. čerp.,výr.
a ener. využ. biopl.,sklád.plynu a plynu z ČOV

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 335APY100001 - Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo
geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla

0

Merateľný ukazovateľ: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora

Celková cieľová hodnota: 0,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0290 Merná jednotka: podniky

00309753OBEC ORESKÉSubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

33531004001 - B.Výstavba zariadení na: výr. biomet.,využ. vod. ener.,využ. slneč. ener. na výrobu tepla,využ. aerot.,
hydrot. alebo geot. energ. s použ. tep. čerp.,využ. geot. energ. priam. využ. na výr. tepla a príp. aj v komb. s tep. čerp.,výr.
a ener. využ. biopl.,sklád.plynu a plynu z ČOV

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 335APY100001 - Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo
geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla

14,74

Merateľný ukazovateľ: Zníženie produkcie emisií NOx

Celková cieľová hodnota: 14,7400

Čas plnenia: U - v rámci udržateľnosti
projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0691 Merná jednotka: Kg/rok

00309753OBEC ORESKÉSubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

33531004001 - B.Výstavba zariadení na: výr. biomet.,využ. vod. ener.,využ. slneč. ener. na výrobu tepla,využ. aerot.,
hydrot. alebo geot. energ. s použ. tep. čerp.,využ. geot. energ. priam. využ. na výr. tepla a príp. aj v komb. s tep. čerp.,výr.
a ener. využ. biopl.,sklád.plynu a plynu z ČOV

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 335APY100001 - Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo
geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla

1,091

Merateľný ukazovateľ: Zníženie produkcie emisií PM10

Celková cieľová hodnota: 1,0910

Čas plnenia: U - v rámci udržateľnosti
projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0692 Merná jednotka: Kg/rok
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00309753OBEC ORESKÉSubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

33531004001 - B.Výstavba zariadení na: výr. biomet.,využ. vod. ener.,využ. slneč. ener. na výrobu tepla,využ. aerot.,
hydrot. alebo geot. energ. s použ. tep. čerp.,využ. geot. energ. priam. využ. na výr. tepla a príp. aj v komb. s tep. čerp.,výr.
a ener. využ. biopl.,sklád.plynu a plynu z ČOV

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 335APY100001 - Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo
geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla

0

Merateľný ukazovateľ: Zníženie produkcie emisií SO2

Celková cieľová hodnota: 0,0000

Čas plnenia: U - v rámci udržateľnosti
projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0694 Merná jednotka: Kg/rok

00309753OBEC ORESKÉSubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

33531004001 - B.Výstavba zariadení na: výr. biomet.,využ. vod. ener.,využ. slneč. ener. na výrobu tepla,využ. aerot.,
hydrot. alebo geot. energ. s použ. tep. čerp.,využ. geot. energ. priam. využ. na výr. tepla a príp. aj v komb. s tep. čerp.,výr.
a ener. využ. biopl.,sklád.plynu a plynu z ČOV

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 335APY100001 - Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo
geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla

0

Merateľný ukazovateľ: Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných
zdrojov

Celková cieľová hodnota: 0,0000

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0705 Merná jednotka: MWe

00309753OBEC ORESKÉSubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

33531004001 - B.Výstavba zariadení na: výr. biomet.,využ. vod. ener.,využ. slneč. ener. na výrobu tepla,využ. aerot.,
hydrot. alebo geot. energ. s použ. tep. čerp.,využ. geot. energ. priam. využ. na výr. tepla a príp. aj v komb. s tep. čerp.,výr.
a ener. využ. biopl.,sklád.plynu a plynu z ČOV

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 335APY100001 - Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo
geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla

0,0594

Merateľný ukazovateľ: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných
zdrojov

Celková cieľová hodnota: 0,0594

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0706 Merná jednotka: MW

00309753OBEC ORESKÉSubjekt: Identifikátor (IČO):

Konkrétny cieľ: 310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

33531004001 - B.Výstavba zariadení na: výr. biomet.,využ. vod. ener.,využ. slneč. ener. na výrobu tepla,využ. aerot.,
hydrot. alebo geot. energ. s použ. tep. čerp.,využ. geot. energ. priam. využ. na výr. tepla a príp. aj v komb. s tep. čerp.,výr.
a ener. využ. biopl.,sklád.plynu a plynu z ČOV

Typ aktivity:

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 335APY100001 - Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo
geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla

0,0594

Merateľný ukazovateľ: Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných
zdrojov

Celková cieľová hodnota: 0,0594

Čas plnenia: K - koniec realizácie projektu

Typ závislosti ukazovateľa: Súčet

Kód: P0707 Merná jednotka: MWt
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6.2  Prehľad merateľných ukazovateľov projektu
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová

hodnota
Príznak
rizika

Relevancia k HP Typ závislosti
ukazovateľa

P0080 Množstvo elektrickej energie
vyrobenej v zariadení OZE

MWh/rok 0,0000 Áno UR Súčet

P0084 Množstvo tepelnej energie vyrobenej
v zariadení OZE

MWh/rok 54,1120 Áno UR Súčet

P0103 Odhadované ročné zníženie emisií
skleníkových plynov

t ekviv. CO2 7,2300 Áno UR Súčet

P0290 Počet podnikov, ktorým sa poskytuje
podpora

podniky 0,0000 Nie PraN, UR Súčet

P0691 Zníženie produkcie emisií NOx Kg/rok 14,7400 Áno UR Súčet

P0692 Zníženie produkcie emisií PM10 Kg/rok 1,0910 Áno UR Súčet

P0694 Zníženie produkcie emisií SO2 Kg/rok 0,0000 Áno UR Súčet

P0705 Zvýšená kapacita výroby elektriny z
obnoviteľných zdrojov

MWe 0,0000 Áno UR Súčet

P0706 Zvýšená kapacita výroby energie z
obnoviteľných zdrojov

MW 0,0594 Nie UR Súčet

P0707 Zvýšená kapacita výroby tepla z
obnoviteľných zdrojov

MWt 0,0594 Áno UR Súčet
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7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt: OBEC ORESKÉ 00309753Identifikátor (IČO):

Kód Názov Merná jednotka Relevancia k HP

D0023 Inštalovaná plocha slnečných tepelných kolektorov - slnečná
energia

m2 UR

D0028 Inštalovaný výkon elektrický - vodná energia (do 10 MW) MWe UR

D0030 Inštalovaný výkon tepelný - geotermálna energia bez tepelných
čerpadiel

MWt UR

D0031 Inštalovaný výkon tepelný - slnečná energia MWt UR

D0032 Inštalovaný výkon tepelný - tepelné čerpadlá MWt UR

D0042 Množstvo vyrobeného tepla - geotermálna energia bez tepelných
čerpadiel

MWh/rok UR

D0043 Množstvo vyrobeného tepla - slnečná energia MWh/rok UR

D0044 Množstvo vyrobeného tepla - tepelné čerpadlá MWh/rok UR

D0051 Množstvo vyrobenej elektriny - vodná energia (do 10 MW) MWh/rok UR

D0156 Počet podporených malých a stredných podnikov podniky UR

D0157 Počet podporených nových podnikov podniky PraN, UR

D0229 Zníženie produkcie emisií TZL Kg/rok UR

D0249 Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo
technickej pomoci OP/OP TP

FTE PraN

D0250 Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

FTE PraN

D0251 Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

FTE PraN

D0256 Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

FTE PraN

D0257 Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej,
rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci
OP/OP TP

FTE PraN

D0261 Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer) EUR PraN

D0262 Mzda mužov refundovaná z projektu (medián) EUR PraN

D0263 Mzda žien refundovaná z projektu (priemer) EUR PraN

D0264 Mzda žien refundovaná z projektu (medián) EUR PraN
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8. Rozpočet projektu

8.1  Rozpočet prijímateľa
OBEC ORESKÉSubjekt:

Výška oprávnených výdavkov: 171 213,93 €

00309753Identifikátor (IČO):

Priame výdavky

310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SRKonkrétny cieľ: 171 213,93 €

Celková výška oprávnených výdavkov

Typ aktivity: 33531004001 - B.Výstavba zariadení na: výr. biomet.,využ. vod. ener.,využ. slneč. ener. na
výrobu tepla,využ. aerot., hydrot. alebo geot. energ. s použ. tep. čerp.,využ. geot. energ.
priam. využ. na výr. tepla a príp. aj v komb. s tep. čerp.,výr. a ener. využ. biopl.,sklád.plynu
a plynu z ČOV

171 213,93 €

Skupina výdavku: 1.1 - 021 - Stavby 171 213,93 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.1.1 - Stavebné práce Projekt 1 171 213,93 € 171 213,93 €

1.1.2 - Stavebný dozor (neplatné) Projekt 0 0,00 € 0,00 €

Hlavné aktivity projektu: 1. 335APY100001 - Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo
geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla

171 213,93 €

Oprávnený výdavok

Nepriame výdavky

310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SRKonkrétny cieľ: 0,00 €

Celková výška oprávnených výdavkov

Skupina výdavku: 1.1 - 518 - Ostatné služby 0,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.1.1 - Nerelevantné - bez výdavkov Projekt 0,00 €

Podporné aktivity: 1. 310APY1P0001 - Podporné aktivity 0,00 €

Oprávnený výdavok

8.2  Rozpočty partnerov
Nevzťahuje sa

8.3  Zazmluvnená výška NFP

171 213,93 €Celková výška oprávnených výdavkov:

0,00 €Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:

95,0000 %Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

162 653,23 €Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:

8 560,70 €Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:
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 z 99Predmet podpory



P.č. Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná 

jednotka
Počet 

jednotiek

Jednotková 
cena bez DPH 

[EUR]

Cena celkom bez 
DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Oprávnený výdavok 
[EUR]

1 Páska kaučuk AC 021 Stavby ks 4,000 23,00 92,00 110,40 110,40

2
Kaučuková izolácia ACe 19x35 
trubica napr. Armaflex Armacell   

021 Stavby m 22,200 5,00 110,96 133,15 133,15

3
Kaučuková izolácia ACe 19x54 
trubica napr. Armaflex Armacell   

021 Stavby m 28,800 7,87 226,67 272,00 272,00

4

Kaučuková izolácia ACe 25-99 / E-
A izolácia-pás samolepiaci napr. 
Armaflex Armacell   

021 Stavby m2 1,500 62,27 93,41 112,09 112,09

5
Montáž trubíc z kaučuku, 
hr.19,vnút.priemer 38-73 mm   

021 Stavby m 51,000 3,65 185,90 223,08 223,08

Obec Oreské

Rekonštrukcia kúrenia Obecného úradu a Kultúrneho domu v obci Oreské s využitím obnoviteľných zdrojov energieNázov projektu:
Názov žiadate ľa:

Hlavná aktivita projektu: Výstavba zariadení na: vý robu biometánu; využitie vodnej energie; využitie s lnečnej energie na 
výrobu tepla; využitie aerotermálnej, hydrotermálne j alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla; využitie 

geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tep la a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom; výrobu a 
energetické využitie bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd.

Podrobný rozpo čet projektu-mimo SŠP

Stavebné práce



6

Tepelné čerpadlo zem - voda, 
inverter, vrátane ekvitermickej 
regulácie - 1x miešaný vykurovací 
okruh, vykurovací výkon pri 
B0/W35 (min-max): 14 - 59 kW;  
výkonnostné číslo pri B0/W35 (EN 
14511) - 4,5; SCOP (EN 14825) 
5,19; Hranica použiteľnosti na 
strane vykurovania max. 65 °C 
napr.  STIEBEL-ELTRON - WPE-I 
59 H 400 Premium

021 Stavby ks 1,000 24 864,00 24 864,00 29 836,80 29 836,80

7

Regulácia - rozšírenie 2 vykurovací 
miešaný okruh napr. STIEBEL-
ELTRON Prídavný modul EM WPE-
I 33-87  

021 Stavby ks 1,000 528,00 528,00 633,60 633,60

8

Pružné hadice napr. STIEBEL-
ELTRON SDB 40-0.8 G na 
napojenie strany vykurovania 

021 Stavby ks 2,000 198,40 396,80 476,16 476,16

9

Pružné hadice STIEBEL-ELTRON 
SDB 50-0.8 G na napojenie 
primárnej strany - suchých vrtov

021 Stavby ks 2,000 272,80 545,60 654,72 654,72

10
Akumulátor tepla 1500 l - napr. 
STIEBEL-ELTRON  SBP 1500 E

021 Stavby ks 1,000 1 659,73 1 659,73 1 991,67 1 991,67

11

Izolácia akumulátora tepla napr. 
STIEBEL-ELTRON  WDH 1500 
SBP

021 Stavby ks 1,000 744,49 744,49 893,38 893,38

12

Ovládacia skriňa pre tepelné 
čerpadlá vrátane všetkých istiacich, 
vapínacích a prepínacích prvkov a 
kontroliek - PD MaR napr. STIEBEL-
ELTRON 

021 Stavby ks 1,000 3 211,14 3 211,14 3 853,37 3 853,37

13
Uvedenie do tepelného čerpadla do 
prevádzky 

021 Stavby ks 1,000 100,00 100,00 120,00 120,00

14
Teplonosná kvapalina napr. 
STIEBEL-ELTRON  MEG 30l

021 Stavby ks 2,000 181,30 362,60 435,12 435,12



15
Montáž tepelného čerpadla vrátane 
jeho oplechovania

021 Stavby ks 1,000 489,02 489,02 586,82 586,82

16
Montáž zásobníkov do 1500l 
vrátane ich izolácii

021 Stavby ks 1,000 205,97 205,97 247,16 247,16

17

Napusetnie teplonosnou kvalapinou 
primárneho zdroja v strojovni 
čerpadlovou skupinou s odplynením 
a odvzdušnením

021 Stavby l 250,000 0,19 46,79 56,15 56,15

18

Elektro silové napojenie tepelného 
čerpadla vrátane podružného 
materiálu

021 Stavby ks 1,000 830,96 830,96 997,15 997,15

19

Elektro slaboprúdové napojenie 
tepelného čerpadla vrátane 
podružného materiálu

021 Stavby ks 1,000 934,96 934,96 1 121,95 1 121,95

20 Hadica napúšťacia gumená   021 Stavby m 4,000 2,37 9,49 11,39 11,39

21

Montáž rozdeľovača a zberača 
združeného prietok Q 42 m3/h 
(modul 200)   

021 Stavby ks 1,000 48,58 48,58 58,29 58,29

22

Rozdeľovač a zberač RS KOMBI 
modul 200 mm, max. prietok 42 
m3/hod, prevádzková teplota 
110°C, pretlak 0,6 MPa 

021 Stavby m 1,000 385,14 385,14 462,16 462,16

23

Pevný stojan PS modul 200, výška 
200-800 mm pre rozdeľovače a 
zberače

021 Stavby ks 1,000 173,90 173,90 208,68 208,68

24 Montáž orientačného štítka   021 Stavby súb. 8,000 2,00 15,97 19,17 19,17

25
Čerpadlo obehové 32-60 180 napr. 
GRUNDFOS ALPHA2 32-60 180,   

021 Stavby ks 2,000 368,06 736,12 883,34 883,34

26 Ventil zmiešavací 3-cest. DN 32  021 Stavby ks 2,000 172,42 344,84 413,81 413,81

27
Servomotor 230V/60Hz pre 
trojcestné zmieš. ventíly   

021 Stavby ks 2,000 138,62 277,25 332,70 332,70

28
Filter DN 32, veľkosť oka sieťoviny 
0,75 mm, hrdlo x hrdlo   

021 Stavby ks 2,000 14,93 29,86 35,83 35,83

29

Klapka prírubová spätná (gulička) s 
kontrolným otvorom, DN 50, dĺ. 200 
mm, liatina GJS 40015, kov + NBR,

021 Stavby ks 2,000 109,27 218,53 262,24 262,24



30

Guľový kohút DN 32, obojstranne 
závitový na horúcu vodu, PN 40, 
vnútorný závit, oceľový

021 Stavby ks 12,000 55,31 663,67 796,41 796,41

31

Guľový kohút DN 50, obojstranne 
závitový na horúcu vodu, PN 40, 
vnútorný závit, oceľový,

021 Stavby ks 8,000 103,77 830,16 996,19 996,19

32 Montáž expanznej nádoby 021 Stavby sub 4,000 13,95 55,80 66,96 66,96

33

Nádoba-expanzná  EXPANZOMAT 
50 l (2xSOLANKA), 2xÚK    vrátane 
servisnej armatúry

021 Stavby ks 4,000 100,80 403,20 483,84 483,84

34
Montáž čerpadla (do potrubia) 
obehového špirálového DN 32   

021 Stavby súb. 2,000 10,26 20,51 24,61 24,61

35 Prescor 540 - 1 1/4 - 4 bar   021 Stavby ks 2,000 70,88 141,75 170,10 170,10

36
Vrtné práce f 156mm hĺbky 128m v 
tekutých pieskoch

021 Stavby ks 8,000 6 829,50 54 636,03 65 563,24 65 563,24

37

Budovanie vrtov sondami na TČ PE-
RC 4x32 mm, materiál, bentonitovo 
- cementové tesnenie, vrátane 
tlakových skúšiek

021 Stavby ks 8,000 1 257,47 10 059,78 12 071,73 12 071,73

38
Ohlásenie vrtných prác na Obvodný 
banský úrad

021 Stavby ks 1,000 194,02 194,02 232,82 232,82

39
Rozdelovač soľanky napr. STIEBEL 
ELTRON 

021 Stavby ks 2,000 1 137,67 2 275,35 2 730,42 2 730,42

40
Teplonosná kvapalina napr. 
STIEBEL-ELTRON  MEG 30l

021 Stavby ks 7,000 156,35 1 094,43 1 313,32 1 313,32

41

Prepojenie vrtu z4x32mm na 
2x40mm Tichelmann okrem 
zemných prác

021 Stavby ks 8,000 234,24 1 873,96 2 248,75 2 248,75

42
Prepojenie vrtov 2x40mm do 
strojovne okrem zemných prác

021 Stavby ks 8,000 631,22 5 049,72 6 059,66 6 059,66



43

Hĺbenie rýh šírky do 600mm 
nezapažených s urovnaním dna a 
spádu s prehodením výkopu na 
priľahlom teréne na vzdialenosť do 
3m od pozdĺžnej osi ryhy, alebo s 
naložením výkopu na dopravný 
prostriedok v hornine tr. 3  hl. 1,2m 

021 Stavby m3 754,560 14,76 11 137,85 13 365,42 13 365,42

44
Príplatok k cenám za lepivosť v 
hornine tr. 3

021 Stavby m3 754,560 7,78 5 869,35 7 043,22 7 043,22

45
Zásyp sypaninou bez zhutnenia 
jám, rýh a zárezou nad 100m3

021 Stavby m3 528,192 1,28 678,68 814,42 814,42

46 Piesok fr.  0-4 021 Stavby m3 226,368 21,25 4 811,27 5 773,52 5 773,52

47

Obsyp potrubia sypaninou z 
vhodných hornín tr. 1-4 bez 
prehodenia sypaniny

021 Stavby m3 226,368 8,20 1 856,45 2 227,73 2 227,73

48

Napusetnie teplonosnou kvapalinou 
primárneho zdroja v zemi 
čerpadlovou skupinou s odplynením 
a odvzdušnením

021 Stavby l 5 400,000 0,18 974,70 1 169,64 1 169,64

49

Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových bežných 
nízkotlakových DN 32   

021 Stavby m 18,500 14,29 264,38 317,25 317,25

50

Potrubie z rúrok závitových 
oceľových bezšvových bežných 
nízkotlakových DN 50   

021 Stavby m 24,000 20,65 495,71 594,85 594,85

51

Napusetnie potrubia upravenou 
vodou potrubí do DN 150 v 
strojovni a hlavných rozvodov s 
odvzdušnením

021 Stavby m 42,500 0,95 40,39 48,47 48,47

52
Montáž závitovej armatúry s 1 
závitom do G 1/2   

021 Stavby ks 14,000 3,16 44,25 53,10 53,10

53
Montáž závitovej armatúry s 2 
závitmi G 5/4   

021 Stavby ks 2,000 3,87 7,75 9,30 9,30

54
Montáž závitovej armatúry s 2 
závitmi G 6/4   

021 Stavby ks 2,000 5,69 11,39 13,67 13,67

55
Montáž závitovej armatúry s 2 
závitmi G 2   

021 Stavby ks 8,000 6,89 55,13 66,16 66,16

56
Automatický odvzdušnovací ventíl 
AOV 3/8" FLAMCO   

021 Stavby ks 4,000 12,46 49,82 59,79 59,79



57
Guľový ventil ARCO FF,PN 25 1",s 
páčkou   

021 Stavby ks 2,000 4,70 9,40 11,28 11,28

58

HERZ Ventil STRÖMAX-GM 2013 
DN 32, priamy, vyvažovací, s 
meracími ventilčekmi pre meranie 
tlakovej diferencie, s lineárnou 
charakteristikou, hrdlo x hrdlo,   

021 Stavby ks 2,000 89,04 178,08 213,70 213,70

59
Teplomer technický s ochranným 
púzdrom - priamy typ 160 prev."A"   

021 Stavby ks 6,000 12,93 77,55 93,06 93,06

60
Montáž teplomera s ochranným 
púzdrom alebo s pevnou stonkou   

021 Stavby ks 6,000 4,29 25,76 30,92 30,92

61
Tlakomer s priemerom 160 do 400 
kPa   

021 Stavby ks 2,000 37,78 75,55 90,66 90,66

62

Ostatné meracie armatúry,návarok 
s rúrkovým závitom akost mat. 22 
353.0 G 1/2   

021 Stavby ks 14,000 3,46 48,39 58,06 58,06

63

Montáž ostatných atypických  
kovových stavebných doplnkových 
konštrukcií nad 20 do 50 kg   

021 Stavby kg 350,000 0,99 347,76 417,31 417,31

64

Presun hmôt pre kovové stavebné 
doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m   

021 Stavby % 0,900 3,48 3,13 3,76 3,76

65

Kovové stav.dopln.konštr.,prípl.za 
presun nad najväčšiu dopr. vzdial. 
do 100 m   

021 Stavby % 0,550 3,48 1,91 2,30 2,30

66

Nátery kovového potrubia a armatúr 
syntetické potrubie do DN 50 mm 
dvojnásobné so základným 
náterom 

021 Stavby m 25,000 1,81 45,20 54,24 54,24

67 Skúšobná prevádzka   021 Stavby hod 24,000 16,72 401,38 481,65 481,65

142 678,27 171 213,93 171 213,93SPOLU Hlavné aktivity projektu  (celkové oprávnené priame výdavky projektu)



P.č. Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná 

jednotka
Počet 

jednotiek

Jednotková 
cena bez DPH 

[EUR]

Cena celkom bez 
DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Oprávnený výdavok 
[EUR]

1 Riadenie projektu - externé 518 Ostatné služby hodina 0,00 0,00 0,00

2 Dočasný pútač 518 Ostatné služby ks 0,00 0,00 0,00

3 Stála tabuľa 518 Ostatné služby ks 0,00 0,00 0,00

4 Plagát 518 Ostatné služby ks 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

171 213,93

Podporné aktivity projektu

SPOLU Podporné aktivity (celkové oprávnené nepriame  výdavky pojektu)

SPOLU (celkové oprávnené výdavky projektu)




