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Článok 1. ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1.  Správca programu 

 

Názov:   Úrad vlády Slovenskej republiky 

Sídlo:    Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 

Právna forma:   rozpočtová organizácia 

IČO:   00151513 

DIČ:   2020845057 

Štatutárny orgán:   Ing. Ján Krak, generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov 
Úradu vlády SR, splnomocnený vedúcim Úradu vlády SR na základe 
Plnomocenstva č. 12/PL/1/2014 zo dňa 11. júna 2014 

 

1.2. Prijímateľ:  

 

Názov:   VSV GROUP, s.r.o. 

Sídlo:   Mládežnícka ulica 108, 017 01 Považská Bystrica 

Právna forma:  spoločnosť s ručením obmedzeným   

IČO:   46520147 

DIČ:   2023444676 

Zapísaný:   v OR SR, oddiel:  Sro, vložka č. 28913/R 

Štatutárny orgán:  Dalida Danailov Haťapková, konateľka  

Projektový účet:  SK17 7500 0000 0040 2035 6897 
 

1.3. Partner2:  

 

Názov:   URBÁRI, s.r.o. 

Sídlo:   Trojičné námestie 185, 027 44 Tvrdošín 

Právna forma:  spoločnosť s ručením obmedzeným 

IČO:   36373940 

DIČ:   2020128836 

Zapísaný: v OR SR, oddiel:  Sro, vložka č. 10541/L 

Štatutárny orgán:  Bc. Mariana Čičmanová, konateľ 

  

1.4.  Partner3:  

 

Názov:   Green Energy s.r.o. 

Sídlo:   Pod Velingom 257, 027 44 Tvrdošín 

Právna forma:  spoločnosť s ručením obmedzeným 

IČO:   45452369 

DIČ:   2023011001 

Zapísaný: v OR SR, oddiel:  Sro, vložka č. 52675/L 

Štatutárny orgán:  Michal Púčať, konateľ 
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Článok 2. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

2.1. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatku č. 1/2015 (ďalej len „Dodatok“) k Projektovej zmluve 
č. 988/2014 na realizáciu projektu v rámci programu Zelené inovácie v priemysle spolufinancovaného z 
Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky zo dňa 24. 9. 2014  (ďalej 
len „Projektové zmluva“) podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších právnych predpisov.  

 

Článok 3. PREDMET DODATKU 

3.1. Zmluvné strany sa v súlade s bodom 16.1 Projektovej zmluvy dohodli na zmene Projektovej zmluvy 
nasledovne:  

3.1.1. doterajšia Príloha č. 1 Projektovej zmluvy – Ponuka na poskytnutie grantu sa nahrádza Prílohou č. 
1 tohto Dodatku.  

 

Článok 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

4.1. Ostatné ustanovenia Projektovej zmluvy ostávajú nezmenené.  

4.2. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Projektovej zmluvy.  

4.3. Tento Dodatok je vyhotovený v ôsmich rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy sú určené pre 
Prijímateľa, jeden pre Partnera2, jeden pre Partnera3 a štyri rovnopisov je určených pre Správcu 
programu.  

4.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tomto Dodatku je slobodná a vážna, text Dodatku 
si riadne prečítali a jeho obsahu porozumeli, Dodatok neuzatvárajú v tiesni, ani za nápadne 
nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť  nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané týmto 
Dodatkom vyjadrujú zmluvné strany svojimi podpismi na tomto Dodatku. 

4.5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. 

4.6. Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych 
predpisov. 

 

V Bratislave dňa ........................................                   V ...................................dňa.................... 

 

 

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

         Úrad vlády SR                         VSV GROUP, s.r.o. 

           v zastúpení                                v zastúpení 

           Ing. Ján Krak                                          Dalida Danailov Haťapková 

       generálny riaditeľ                                                                                  konateľka 

                                           

 

 

V ...................................dňa....................    V ...................................dňa.................... 

 

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

          URBÁRI, s.r.o.              Green Energy s.r.o. 

          v zastúpení                                     v zastúpení   

Bc. Mariana Čičmanová                        Michal Púčať 

             Konateľ                       konateľ 
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PONUKA NA POSKYTNUTIE GRANTU 
 

1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE: 

 
1.1 Identifikácia Prijímateľa: 
 

1.1.1 Obchodné meno Prijímateľa: 
   
VSV GROUP, s.r.o.  

1.1.2 Adresa sídla: 
Mládežnícka ulica 108 
017 01 Považská Bystrica 

 
1.2 Údaje kontaktnej osoby: 
 
1.2.1 Meno a priezvisko: Dalida Haťapková   
1.2.2 E-mail kontaktnej osoby:  
 
1.3 Identifikácia Projektu: 
 
1.3.1 Názov Projektu: Bioplynová stanica a zelené logistické centrum Tvrdošín 
1.3.2 Číslo Projektu: GII01006 
1.3.3 Názov Programovej oblasti: Zelené inovácie v priemysle 
1.3.4 Cieľ (ciele) Projektu: Zvýšená tvorba zelených pracovných miest a rozvoj podnikania 
1.3.5 Dátum vydania rozhodnutia 

o schválení Projektu: 
4.6.2014 

1.3.6 Deň začatia realizácie Projektu: Deň nadobudnutia účinnosti Projektovej zmluvy 
1.3.7 Plánovaný termín ukončenia 

Projektu: 
31.12.2015 
 

1.3.8 Komponent/opatrenie: Neuplatňuje sa. 
 
1.4 Identifikácia Partnerov 
 

Bod Obchodné meno Partnera 
IČO alebo 
ekvivalent 

Partnerská 
dohoda č., 
uzavretá dňa 

Dodatok č., 
uzavretý 
dňa 

1.4.1  
The Norwegian Forest and Landscape Institute 
(Skog og landskap)(ďalej len ako „Partner1“) 

970167641  
26.8.2014 

 

1.4.2  URBÁRI, s.r.o. (ďalej len ako „Partner2“) 36373940  4.8.2014  

1.4.3  Green Energy s.r.o.(ďalej len ako „Partner3“) 45452369  4.8.2014  

 
1.5 Dokumenty 
 
1.5.1 Táto Ponuka na poskytnutie grantu je vypracovaná podľa údajov poskytnutých Prijímateľom:  
 

a) vo verzii č. 4 Žiadosti o projekt , číslo spisu 7752/2013/ORINFM, 3575/2014/ONG a 639/2015 ONG. 
b) v Podrobnej hodnotiacej správe zo dňa 04.06.2014, číslo záznamu 3575/22626/2014/ONG 
c) v liste zo dňa 4.8.2014, ktorým Prijímateľ akceptoval túto Ponuku na poskytnutie grantu, vrátane 

príloh a ktorý evidovaný pod spisovým číslom 3575/2014/ONG. 

2 FINANCOVANIE PROJEKTU 

 

2.1 Súhrnné údaje 
 

2.1.1 Celkové oprávnené výdavky Projektu nepresiahnu 2 406 149 eur. 
2.1.2 Projektový grant nepresiahne 1 289 795 eur.  
2.1.3 Neoprávnené výdavky Projektu sú 0eur. 
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2.1.4 Miera Projektového grantu nepresiahne 53,60%. 
2.1.5 Spolufinancovanie Projektu z vlastných zdrojov nepresiahne 1 116 354 eur. 
2.1.6 Projektový grant aj každá jeho časť je tvorená z príspevku príslušného finančného mechanizmu 

a príspevku štátneho rozpočtu SR v pomere 85%/15%. 
 

2.2 Oprávnenosť výdavkov 
 

2.2.1 Výdavky nesmú byť realizované pred nadobudnutím účinnosti Projektovej zmluvy. 
2.2.2 Výdavky musia byť zrealizované do 30. 04. 2016.  
2.2.3 Neuplatňuje sa. 
2.2.4 Neuplatňuje sa.  
 

2.3 Rozdelenie Celkových oprávnených výdavkov 
 

2.3.1 Celkové oprávnené výdavky Prijímateľa nepresiahnu 1 883 042 eur.  
2.3.2 Celkové oprávnené výdavky Partnera1 nepresiahnu 99 938 eur.  
2.3.3 Celkové oprávnené výdavky Partnera2 nepresiahnu 189 133 eur.  
2.3.4 Celkové oprávnené výdavky Partnera3 nepresiahnu 234 036 eur.  
 

2.4 Rozdelenie Projektového grantu 
 

2.4.1 Projektový grant Prijímateľa nepresiahne 941 521eur.  
2.4.2 Projektový grant Partnera1 nepresiahne 79 950 eur.  
2.4.3 Projektový grant Partnera2 nepresiahne 151 306 eur.  
2.4.4 Projektový grant Partnera3 nepresiahne 117 018 eur.  
 

2.5 Miera Projektového grantu 
 

2.5.1 Miera Projektového grantu Prijímateľa nepresiahne 50,00% z Celkových oprávnených výdavkov 
Prijímateľa.  

2.5.2 Miera Projektového grantu Partnera1 nepresiahne 80,00% z Celkových oprávnených výdavkov 
Partnera1. 

2.5.3 Miera Projektového grantu Partnera2 nepresiahne 80,00% z Celkových oprávnených výdavkov 
Partnera2. 

2.5.4 Miera Projektového grantu Partnera3 nepresiahne 50,00% Celkových oprávnených výdavkov 
Partnera3. 

 

2.6 Spolufinancovanie 
 

2.6.1 Prijímateľ je povinný spolufinancovať Projekt vo výške 941 521 eur, t.j. v pomere 39,14%z Celkových 
oprávnených výdavkov Projektu. 

2.6.2 Partner1 je povinný spolufinancovať Projekt vo výške 19 988 eur, t.j. v pomere 0,83% z Celkových 
oprávnených výdavkov Projektu. 

2.6.3 Partner2 je povinný spolufinancovať Projekt vo výške 37 827 eur, t.j. v pomere 1,57% z Celkových 
oprávnených výdavkov Projektu. 

2.6.4 Partner3 je povinný spolufinancovať Projekt vo výške 117 018 eur, t.j. v pomere 4,86% z Celkových 
oprávnených výdavkov Projektu. 

 

2.7 Neoprávnené výdavky 
 

Neuplatňuje sa. 
 

 

2.8 Finančný plán – zhrnutie rozpočtových kapitol 
 

2.8.1 Maximálne limity rozpočtových kapitol Prijímateľa a Partnerov (ďalej len ako „Subjekty“) sú uvedené 
v eurách v tabuľke č. 1. 
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2.8.2 Subjekty sú oprávnené prekročiť limity rozpočtových kapitol presunom finančných prostriedkov 
z iných kapitol. Tento presun však nesmie vyvolať zmenu žiadneho z limitov rozpočtových kapitol 
o viac ako 15% z Celkových oprávnených výdavkov Projektu.  

2.8.3 Presuny podľa bodu 2.8.2 sa považujú za sledovanú zmenu Projektu.  
2.8.4 Limity rozpočtových kapitol nie je možné zvyšovať presunmi z rozpočtových kapitol iných Subjektov. 
 

Tabuľka č. 1 

Kapitola / Limit 
rozpočtovej 
kapitoly 

Prijímateľ Partner1 Partner2 Partner3 Partner4 Partner5 Partner6 Spolu 

Mzdové náklady 0    99 938    0    0    0    0    0    99 938    

Cestovné 
náklady a 
náhrady 

0    0    0    0    0    0    0    0    

Nákup zariadenia 0    0    189 133    234 036    0    0    0    423 169    

Nákup 
nehnuteľností 

0    0    0    0    0    0    0    0    

Náklady na 
materiál a zásoby 

0    0    0    0    0    0    0    0    

Náklady na 
nákup iných 
tovarov a služieb 

0    0    0    0    0    0    0    0    

Publicita  0    0    0    0    0    0    0    0    

Náklady na 
stavebné práce - 
sumárne 

1 883 042    0    0    0    0    0    0    1 883 042    

Nepriame 
náklady 

0    0    0    0    0    0    0    0 

Iné náklady 0    0    0    0    0    0    0    0    

Príspevky v 
naturáliách 

0    0    0    0    0    0    0    0 

 

2.9 Finančný plán – zhrnutie Výstupov projektu 
 

2.9.1 Maximálne limity Výstupov projektu sú uvedené v eurách v tabuľke č. 2. 
2.9.2 Subjekty sú oprávnené prekročiť limity Výstupov projektu presunom finančných prostriedkov z iných 

Výstupov projektu. Tento presun však nesmie vyvolať zmenu žiadneho z limitov Výstupov projektu 
o viac ako 15% z Celkových oprávnených výdavkov Projektu.  

2.9.3 Presuny podľa bodu 2.9.2 sa považujú za sledovanú zmenu Projektu.  
2.9.4 Ustanovenia bodov 2.9.2 a 2.9.3 sa neuplatnia v rámci Výstupu projektu - Riadenie projektu, ak by sa 

presunom prekročil limit tohto Výstupu projektu.  
2.9.5 Čisté výdavky na riadenie nepresiahnu sumu 0 eur, ani podiel 0,00% na Skutočne vynaložených 

oprávnených výdavkoch Projektu uvedených v Záverečnej správe o projekte. 
 

Tabuľka č. 2 

Výstupy projektu  
Limit Výstupu 

projektu 

Riadenie Projektu 0    
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Inštalované zariadenia na výrobu energie využívajúce biomasu 0    

Vytvorené logistické centrá 2 117 078    

Podporená produkcia biomasy 189 133    

Zavedené poznatky Nórskych expertov 99 938    

 

2.10 Finančný plán – zhrnutie Výsledkov projektu 
 

2.10.1 Maximálne limity Výsledkov projektu sú uvedené v eurách tabuľke č. 3. 
2.10.2 Subjekty sú oprávnené prekročiť limity Výsledkov projektu presunom finančných prostriedkov z iných 

Výsledkov projektu. Tento presun však nesmie vyvolať zmenu žiadneho z limitov Výsledkov projektu 
o viac ako 15% z Celkových oprávnených výdavkov Projektu.  

2.10.3 Presuny podľa bodu 2.10.2 sa považujú za sledovanú zmenu Projektu.  
2.10.4 Ustanovenia bodov 2.10.2 a 2.10.3 sa neuplatnia v rámci Výsledku projektu - Riadenie projektu, ak by 

sa presunom prekročil limit tohto Výsledku projektu.  
 

Tabuľka č. 3 

Výsledky Projektu  
Zodpovedný za 

realizáciu 
Limit Výsledku 

projektu 

Riadenie projektu Prijímateľ 0 

Inštalácia zariadení na výrobu energie využívajúcich biomasu Prijímateľ 0 

Zvýšenie produkcie biomasy vytvorením logistického centra Prijímateľ 2 117 078    

Podpora producentov biomasy Prijímateľ 189 133    

Posilnenie bilaterálnej spolupráce Prijímateľ 99 938    

 

3 INDIKÁTORY PROJEKTU 

 

3.1 Indikátory Cieľa projektu 
 

3.1.1 Prijímateľ je povinný zabezpečiť, že cieľové hodnoty indikátorov Cieľa projektu uvedené v tabuľke č. 4 
budú dosiahnuté do dátumu uvedeného v bode 2.2.2. 

 

Tabuľka č. 4 

Bod Indikátor Cieľa projektu 
Cieľová 

hodnota 

a)  
Odhadovaná produkcia biomasy (vrátane elektrickej energie a tepla z biomasy ) v TJ 
za rok   

350 

b)  Počet novozavedených environmentálnych technológií  2 

c)  Odhadovaný počet vytvorených zelených pracovných miest 10 

d)  Celkové množstvo biomasy použitej v rámci projektu (t) 25 900 

 
 
3.2 Indikátory Výstupov projektu 
 

3.2.1 Prijímateľ je povinný zabezpečiť, že cieľové hodnoty indikátorov Výstupov projektu uvedené v tabuľke 
č. 5 budú dosiahnuté do dátumu uvedeného v bode 2.2.2. 

 

Tabuľka č. 5 

Bod Indikátor Výstupu projektu 
Cieľová 

hodnota 

a)  Počet vytvorených zariadení na výrobu energie využívajúcich biomasu 1 

b)  Inštalovaný výkon  zariadení na výrobu energie využívajúcich  biomasu (MW) 0,8 
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c)  Počet vytvorených logistických centier 1 

d)  
Počet výrobcov biomasy podporených s cieľom zvýšiť  produkciu poľnohospodárskej 
biomasy 

1 

e)  
Počet nových technológií/nových postupov vrátane systémov  IT zavedených v 
prijímateľskom štáte ako výsledok transferu poznatkov  od partnera prispievateľského 
štátu 

3 

 

3.3 Indikátory Výsledkov projektu 
 

3.3.1 Prijímateľ je povinný zabezpečiť, že cieľové hodnoty indikátorov Výsledkov projektu uvedené 
v tabuľke č. 6 budú dosiahnuté do dátumu uvedeného v bode 2.2.2. 

 

Tabuľka č. 6 

Bod Indikátor Výsledku projektu Cieľová hodnota 

a)  Počet zazmluvnených odberateľov energie 1 

b)  
Celková ročná produkcia suroviny spracovanej logistickým centrom, napr. drevná 
štiepka, pelety, brikety, určená na distribúciu externým odberateľom.  

11 100 

c)  Počet zazmluvnených dodávateľov biomasy 3 

d)  Počet partnerských dohôd uzatvorených s Nórskymi partnermi 1 
 

3.4 Bilaterálne indikátory 
 

3.4.1 Prijímateľ je povinný zabezpečiť, že cieľové hodnoty bilaterálnych indikátorov uvedené v tabuľke č. 7 
budú dosiahnuté do dátumu uvedeného v bode 2.2.2. 

 

Tabuľka č. 7 

Bod Bilaterálny indikátor Cieľová hodnota 

a)  Počet partnerských dohôd v rámci súkromného sektoru prijímateľského štátu 1 
 

3.5 Indikátory publicity 
 
3.5.1 Prijímateľ je povinný sledovať indikátory publicity uvedené v tabuľke č. 8. 
3.5.2 Správca programu je oprávnený požadovať, aby Prijímateľ vyvinul maximálne úsilie o dosiahnutie 

cieľových hodnôt uvedených  v tabuľke č. 8. 
3.5.3 Správca programu je oprávnený podmieniť vyplatenie nasledujúcej zálohovej platby alebo záverečnej 

platby splnením podmienky podľa predchádzajúceho bodu zo strany Prijímateľa. 
3.5.4 Prijímateľ je povinný zabezpečiť, že budú zverejnené informácie o útvaroch zodpovedných za 

realizáciu opatrení pre publicitu a informovanosť, vrátane kontaktnej osoby.  
3.5.5 Prijímateľ je povinný z Dodatočných vlastných zdrojov zabezpečiť: 

a) zorganizovanie najmenej jednej otváracej konferencie Projektu, 
b) zorganizovanie najmenej jednej záverečnej konferencie Projektu, 
c) zorganizovanie najmenej jedného ďalšieho podujatia, ktorého cieľom bude informovať o Projekte, 
d) vytvorenie webovej stránky alebo podstránky osobitne venovanej prezentácii informácií o Projekte  v 

slovenskom aj anglickom jazyku, 
e) vytvorenie a financovanie organizačnej štruktúry alebo ustanovenie a financovanie kontaktnej osoby, 

zodpovednej za realizáciu opatrení pre publicitu a informovanosť,  ak tieto funkcie nevykonáva iná 
osoba zapojená do riadenia alebo riešenia Projektu, 

f) inštaláciu bilboardov na všetkých fyzických objektoch, infraštruktúrnych prvkoch alebo miestach, kde 
prebiehajú stavebné činnosti, ak tieto objekty, prvky alebo činnosti boli financované z verejných 
prostriedkov v sume vyššej ako 50 000 eur, v súlade s požiadavkami prílohy č. 4 Nariadenia, 

g) inštaláciu pamätných tabuľ, ktoré nahradia inštalované bilboardy do 6 mesiacov od ukončenia 
Projektu, v súlade s požiadavkami prílohy č. 4 Nariadenia. 
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Tabuľka č. 8 

Typ indikátora 
 

Názov indikátora 
Počiatočná 

hodnota 
Cieľová 

hodnota 

Dopadový indikátor 
Stupeň povedomia verejnosti, alebo cieľovej skupiny o 
realizácií projektu (na miestnej, regionálnej alebo 
národnej úrovni) v % 

0 75 

Výsledkový indikátor 
 
Počet zrealizovaných informačných stretnutí (konferencií, 
mítingov, výstav atď.) 

0 3 

Výsledkový indikátor 
Počet tlačených informačných materiálov (publikácií, 
letákov a pod.) 

0 100 

Výsledkový indikátor 
Počet uverejnených článkov, spotov, reportáží a iných 
mediálnych výstupov v médiách na miestnej, regionálnej 
alebo národnej úrovni 

0 3 

Výsledkový indikátor 
Návštevnosť webovej stránky / podstránky projektu 
kvartálne 

0 200 

 

4 HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU 

 
4.1 Harmonogram poskytnutia finančných prostriedkov  
 

4.1.1 Správca programu poskytne Prijímateľovi finančné prostriedky podľa harmonogramu uvedeného 
v tabuľke č.9. 

 

Tabuľka č.9 

Dĺžka implementácie 
Projektu 

Prvá zálohová 
platba 

Druhá 
zálohová 

platba 

Tretia 
zálohová 

platba 

Štvrtá 
zálohová 

platba 

Záverečná 
platba 

(refundácia) 

12 – 18 mesiacov 40% 20% 20% 10% 10% 

 

4.2 Prvá zálohová platba 
 

4.2.1 Správca programu poskytne Prijímateľovi prvú zálohovú platbu vo výške 40,00%  z Projektového 
grantu, čo predstavuje 561 539 eur. 

4.2.2 Prijímateľ prevedie Partnerovi1 sumu z prvej zálohovej platby vo výške 3,00% z Projektového grantu, 
čo predstavuje 42 115 eur. 

4.2.3 Prijímateľ prevedie Partnerovi2 sumu z prvej zálohovej platby vo výške 4,00% z Projektového grantu, 
čo predstavuje 56 154 eur. 

4.2.4 Prijímateľ prevedie Partnerovi3 sumu z prvej zálohovej platby vo výške 3,00% z Projektového grantu, 
čo predstavuje 42 115 eur. 

 



Číslo programu: SK07 Číslo Projektu: GII01006 Číslo Zmluvy: 988/2014 
Príloha č. 1 k Dodatku č. 1  Ponuka na poskytnutie grantu 

 7 

4.3 Harmonogram predkladania Priebežných správ o projekte 
 

4.3.1 Prijímateľ je povinný predložiť Priebežnú správu o projekte do 15 pracovných dní od uplynutia 
každého Reportovacieho obdobia uvedeného v tabuľke č.10. 

4.3.2 Ak Projektová zmluva nadobudla účinnosť v druhej polovici určitého Reportovacieho obdobia, 
Správca programu zlúči toto Reportovacie obdobie s nasledujúcim Reportovacím obdobím.  

4.3.3 Postup podľa predchádzajúceho bodu sa môže uplatniť aj v prípade, ak úplná Priebežná správa 
o projekte nebola doručená v stanovenom termíne, ak Priebežná správa o projekte bola zamietnutá 
alebo jej schvaľovanie bolo pozastavené a v iných obdobných prípadoch.  

4.3.4 Priebežná správa o projekte za obdobie zahrnujúce december kalendárneho roka je rozšírená o údaje, 
ktoré sa vyhodnocujú raz ročne. Táto správa je zároveň výročnou správou o Projekte.  

 

4.4 Harmonogram zúčtovania skutočne vynaložených oprávnených výdavkov 
 

4.4.1 Prijímateľ zabezpečí, že suma Skutočne vynaložených oprávnených výdavkov zodpovedá 
indikatívnemu harmonogramu uvedenému v tabuľke č. 10. 

4.4.2 Správca programu je oprávnený považovať za nečinnosť Prijímateľa aj situáciu, ak celková 
kumulatívna suma zúčtovaných finančných prostriedkov k 31.12.2014 je nižšia o viac ako 50% súčtu 
predchádzajúcich Reportovacích období uvedených v tabuľke č.10. 

4.4.3 Ak nastane stav podľa predchádzajúceho bodu, Správca programu poskytne Prijímateľovi primeranú 
lehotu na odstránenie tohto stavu. Ak daný stav nie je v stanovenej lehote odstránený, Projekt bude 
ukončený a Prijímateľ bude povinný vrátiť celý alebo časť dovtedy poskytnutého Projektového 
grantu. 
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Tabuľka č.10 

Rozpočtová kapitola 

/Reportovacie obdobie 

Sep13 – 

Dec13 

Jan14 – 

Apr14 

Maj14 –

Aug14 

Sep14 – 

Dec14 

Predpoklad 

zúčtovania 

k 31.12.2014 

Jan15 – 

Apr15 

Maj15 –

Aug15 

Sep15 – 

Dec15 

Jan16 – 

Apr16 
SPOLU 

Mzdové náklady 0 0 0 32 100 32 100 32 100 35 738 0 0 99 938 

Cestovné náklady a náhrady 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Nákup zariadenia 0 0 0 423 169 423 169 0 0 0 0 423 169 

Nákup nehnuteľností 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Náklady na materiál a 

zásoby 
0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Náklady na nákup iných 

tovarov a služieb 
0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Publicita  0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Náklady na stavebné práce - 

sumárne 
0 0 300 000 1 583 042 1 883 042 0 0 0 0 1 883 042 

Iné náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Nepriame náklady 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Príspevky v naturáliách 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

SPOLU 0 0 300 000 2 038 311 2 338 311 32 100 35 738 0 0 2 406 149 
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4.5 Harmonogram dosahovania indikátorov Cieľa projektu 
 
4.5.1 Prijímateľ zabezpečí, že indikátory Cieľa projektu budú dosahované podľa indikatívneho 

harmonogramu uvedeného v tabuľke č. 11. 
4.5.2 Správca programu je oprávnený považovať za nečinnosť Prijímateľa aj situáciu, ak k 31.12.2014 

nebude dosiahnutá očakávaná hodnota jedného alebo viacerých indikátorov podľa tabuľky č. 11. 
4.5.3 Ak nastane stav podľa predchádzajúceho bodu, Správca programu poskytne Prijímateľovi primeranú 

lehotu na odstránenie tohto stavu. Ak daný stav nie je v stanovenej lehote odstránený, Projekt bude 
ukončený a Prijímateľ bude povinný vrátiť celý alebo časť dovtedy poskytnutého Projektového 
grantu. 

 

Tabuľka č. 11 

Bod Názov indikátora Cieľa projektu 
Očakávaná 

hodnota 
k 31.12.2014 

a)   Odhadovaná produkcia biomasy (vrátane elektrickej energie a tepla z biomasy ) 
v TJ za rok   

50 

b)   Počet novozavedených environmentálnych technológií  1 

c)   Odhadovaný počet vytvorených zelených pracovných miest 5 

d)   Celkové množstvo biomasy použitej v rámci projektu (t) 5900 
 

4.6 Harmonogram dosahovania indikátorov Výstupov projektu 
 
4.6.1 Prijímateľ zabezpečí, že indikátory Výstupov projektu budú dosahované podľa indikatívneho 

harmonogramu uvedeného v tabuľke č. 12. 
4.6.2 Správca programu je oprávnený považovať za nečinnosť Prijímateľa aj situáciu, ak k 31.12.2014 

nebude dosiahnutá očakávaná hodnota jedného alebo viacerých indikátorov podľa tabuľky č. 12. 
4.6.3 Ak nastane stav podľa predchádzajúceho bodu, Správca programu poskytne Prijímateľovi primeranú 

lehotu na odstránenie tohto stavu. Ak daný stav nie je v stanovenej lehote odstránený, Projekt bude 
ukončený a Prijímateľ bude povinný vrátiť celý alebo časť dovtedy poskytnutého Projektového 
grantu. 

 

Tabuľka č.12 

Bod Názov indikátora Výstupu projektu 
Očakávaná 

hodnota 
k 31.12.2014 

a)  Počet vytvorených zariadení na výrobu energie využívajúcich biomasu 1 

b)  Inštalovaný výkon  zariadení na výrobu energie využívajúcich  biomasu (MW) 0,8 

c)  Počet vytvorených logistických centier 1 

d)  Počet výrobcov biomasy podporených s cieľom zvýšiť  produkciu 
poľnohospodárskej biomasy 

1 

e)  Počet nových technológií/nových postupov vrátane systémov  IT zavedených v 
prijímateľskom štáte ako výsledok transferu poznatkov  od partnera 
prispievateľského štátu 

0 

 

4.7 Harmonogram dosahovania indikátorov Výsledkov projektu 
 
4.7.1 Prijímateľ zabezpečí, že indikátory Výsledkov projektu budú dosahované podľa indikatívneho 

harmonogramu uvedeného v tabuľke č. 13. 
4.7.2 Správca programu je oprávnený považovať za nečinnosť Prijímateľa aj situáciu, ak k 31.12.2014 

nebude dosiahnutá očakávaná hodnota jedného alebo viacerých indikátorov podľa tabuľky č. 13. 
4.7.3 Ak nastane stav podľa predchádzajúceho bodu, Správca programu poskytne Prijímateľovi primeranú 

lehotu na odstránenie tohto stavu. Ak daný stav nie je v stanovenej lehote odstránený, Projekt bude 
ukončený a Prijímateľ bude povinný vrátiť celý alebo časť dovtedy poskytnutého Projektového 
grantu. 
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Tabuľka č.13 

Bod Názov indikátora Výsledku projektu 
Očakávaná 

hodnota 
k 31.12.2014 

a)  Počet zazmluvnených odberateľov energie 1 

b)  Celková ročná produkcia suroviny spracovanej logistickým centrom, napr. 
drevná štiepka, pelety, brikety, určená na distribúciu externým odberateľom.  

1 100 

c)  Počet zazmluvnených dodávateľov biomasy 1 

d)  Počet partnerských dohôd uzatvorených s Nórskymi partnermi 1 

5 OSOBITNÉ PODMIENKY UDELENIA GRANTU A REALIZÁCIE PROJEKTU 

 
5.1 Špecifické indikátory 
 
5.1.1 Prijímateľ je povinný zabezpečiť v rámci Projektu likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu v zmysle 

verzii č. 2 Žiadosti o projekt. 
5.1.2 Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby mal Projekt pozitívny vplyv  na životné prostredie.  
5.1.3 Prijímateľ je povinný pred uzatvorením Projektovej zmluvy uzavrieť 3 Partnerské dohody s partnermi 

uvedenými v bode 1.4. 
5.1.4 Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby mal Projekt pozitívny vplyv  na ostatných producentov a 

predajcov biomasy a energie v danom území.  
5.1.5 Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby najmenej 80% z celkovej výmery pôdy potrebnej na zásobovanie 

logistického centra malo charakter dlhodobo poľnohospodársky nevyužívanej pôdy. 
5.1.6 Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vzdialenosť najvzdialenejších pozemkov od logistického centra 

neprekročila 40 km. 
5.1.7 Prijímateľ je oprávnený použiť Projektový grant na úhradu každej faktúry vo výške nad 30 000,- EUR 

bez DPH  len s predchádzajúcim písomným súhlasom Správcu programu.   
5.1.8 Prijímateľ je povinný zabezpečiť, že Partner1, Partner2, Partner3 použijú Projektový grant na úhradu 

každej faktúry vo výške nad 30 000,- EUR bez DPH len s predchádzajúcim písomným súhlasom Správcu 
programu.   

 

5.2 Zabezpečenie  

 
5.2.1 Prijímateľ je povinný spoločne s Partnerom2 a Partnerom3 postupovať v súlade  s článkom 14 

Projektovej zmluvy, ak ho Správca programu k takémuto postupu písomne vyzve. 

 
5.3 Odkladacie podmienky prvej zálohovej platby 
 
5.3.1 Zálohová platba bude Prijímateľovi vyplatená po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok: 

a) Prijímateľ predloží Správcovi programu Dodatok k nájomnej zmluve zo dňa 28.02.2014 medzi mestom 
Tvrdošín ako prenajímateľom a Prijímateľom ako nájomcom, prípadne novú nájomnú zmluvu medzi 
týmito subjektmi, na základe ktorej bude Prijímateľ oprávnený užívať pozemok  parc. č. 2077/6, 
o výmere 656m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 2371, v katastrálnom území Tvrdošín slúžiaci na účel 
vybudovania manipulačnej plochy a plochy pre vybudovanie skladového hospodárstva, a to minimálne 
počas obdobia udržateľnosti Projektu. 

b) Prijímateľ predloží Správcovi programu rozhodnutie o neschválení projektu Investície do skvalitnenia 
lesohospodárskej činnosti o ktorý sa uchádza Partner2 v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 
alebo kópiu listu s potvrdením o doručení adresovaného riadiacemu orgánu, ktorým Partner2 žiada 
o vyradenie predmetnej žiadosti z hodnotiaceho procesu.  
 

5.4 Odkladacie podmienky záverečnej platby 
 

Neuplatňuje sa. 
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5.5 Ďalšie osobitné podmienky 
 

5.5.1 Prijímateľ je povinný zabezpečiť, že do implementácie Projektu v žiadnom jeho štádiu, nebudú priamo 
alebo nepriamo zapojené osoby, ktoré sa podieľali na príprave Programu a/alebo výzvy GII01 a/alebo 
hodnotení žiadostí o projekt predložených na základe výzvy GII01. Zoznam osôb je uvedený v kapitole 
8 Podrobnej hodnotiacej správy zo dňa 04.06.2014, číslo záznamu 3543/22626/2014/ONG. 

 

5.6 Zoznam vyňatého zariadenia 
5.6.1 Akékoľvek zariadenie nadobudnuté v súlade s aktuálnou Žiadosťou o projekt úplne alebo sčasti 

z Projektového grantu sa považuje za Vyňaté zariadenie. 
 

Tabuľka č.13 
Neuplatňuje sa. 

 
5.7 Paušálna sadzba a spôsob jej výpočtu 
 
Neuplatňuje sa. 

 

6 UDRŽATEĽNOSŤ PROJEKTU 

 

6.1 Doba udržateľnosti projektu 
 

6.1.1 Doba udržateľnosti projektu je stanovená na 5 rokov od schválenia Záverečnej správy o projekte. 
6.1.2 Počas celej Doby udržateľnosti projektu je Prijímateľ povinný zabezpečiť, že cieľové hodnoty 

indikátorov budú naplnené tak, ako to stanovuje tabuľka č.  15. 
 
Tabuľka č. 15 

Názov indikátora Minimálna udržiavaná hodnota 

Počet vytvorených zelených pracovných miest 8 

Inštalovaný výkon zariadenia na výrobu energie  (MW) 0,8 

Celková ročná dodávka produktov distribuovaných logistickým centrom 7 215 
 

7 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 

 

7.1 Osobitné ustanovenia 
7.1.1 Prijímateľ nepredkladá Správcovi programu na predbežnú ani priebežnú kontrolu verejné 

obstarávania s predpokladanou hodnotou zákazky nižšou ako 20 000 eur. Kompletnú dokumentáciu 
však predloží Správcovi programu pred uzavretím zmluvy, ktorá je výsledkom verejného obstarávania. 

 

8 ŠTÁTNA POMOC A POMOC DE MINIMIS 

 
8.1.1 Prijímateľ berie na vedomie, že Projektový grant Prijímateľa a Projektový grant Partnera3 poskytnutý 

podľa tejto Zmluvy predstavuje štátnu pomoc poskytovanú na základe zákona č. 231/1999 Z. z. o 
štátnej pomoci a Schémy štátnej pomoci pre zelené inovácie v priemysle (regionálna investičná 
pomoc) vypracovanej v súlade s Nariadením Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení 
určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné 
nariadenie o skupinových výnimkách) (ďalej len „Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách“), 
ktorá bola súčasťou Výzvy.  
 

8.1.2 Prijímateľ berie na vedomie, že Projektový grant Partnera2 poskytnutý na základe tejto Zmluvy 
predstavuje pomoc de minimis poskytovanú na základe  zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci 
a v súlade so Schémou na podporu zavádzania zelených inovácií v priemysle č. 1/2013 (schéma pomoci 
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de minimis) vypracovanou v súlade s Nariadením Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o 
uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis (ďalej len „Nariadenie de minimis“). 
 

8.1.3 Partner3 podpisom tejto Zmluvy berie na vedomie, že Projektový grant, ktorý mu prevádza Prijímateľ 
podľa bodu 6.4 Projektovej zmluvy na realizáciu Projektu predstavuje štátnu pomoc poskytovanú na 
základe zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci a v súlade so Schémou štátnej pomoci pre zelené 
inovácie v priemysle (regionálna investičná pomoc) vypracovanej v súlade s Nariadením Komisie (ES) č. 
800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom 
podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (ďalej len „Všeobecné 
nariadenie o skupinových výnimkách“), ktorá bola súčasťou Výzvy. Partner3 sa podpisom tejto 
Zmluvy zaväzuje použiť Projektový grant na realizáciu Projektu v súlade s aktuálnou verziou Žiadosti 
o projekt, s ustanoveniami tejto Zmluvy, s legislatívou SR a EÚ, s Právnym rámcom NFM a Pravidlami 
implementácie, ktoré sa vzťahujú aj na použitie a kontrolu použitia poskytnutých finančných 
prostriedkov, a postupovať s nimi v súlade aj v prípade zistenia neoprávneného použitia týchto 
prostriedkov. 
 

8.1.4 Partner2  podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, že Projektový grant, ktorý mu prevádza Prijímateľ 
podľa bodu 6.4 Projektovej zmluvy na realizáciu Projektu predstavuje pomoc de minimis poskytovanú 
na základe zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci a v súlade so Schémou na podporu zavádzania 
zelených inovácií v priemysle č. 1/2013 (schéma pomoci de minimis) vypracovanou v súlade s 
Nariadením de minimis.  Partner2 sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje použiť Projektový grant na 
realizáciu Projektu v súlade s aktuálnou verziou Žiadosti o projekt, s ustanoveniami tejto Zmluvy, 
legislatívy SR a EÚ, Právneho rámca NFM a Pravidiel implementácie, ktoré sa vzťahujú aj na použitie 
a kontrolu použitia poskytnutých finančných prostriedkov, a postupovať s nimi v súlade aj v prípade 
zistenia neoprávneného použitia týchto prostriedkov. 

 
8.1.5 Prijímateľ a Partner3 vyhlasujú, že ku dňu podpísania Zmluvy spĺňajú definíciu malého a stredného 

podniku podľa definície malého a stredného podniku uvedenej v prílohe č. 1 Všeobecného nariadenia 
o skupinových výnimkách a nie je podnikom v ťažkostiach v zmysle článku 1 ods. 7 Všeobecného 
nariadenia o skupinových výnimkách, ani podnikom, voči ktorému sa nárokuje vrátenie pomoci na 
základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú 
a nezlučiteľnú so spoločným trhom. 
 

8.1.6 Partner2 vyhlasuje, že nie je podnik, voči ktorému sa nárokuje vrátenie pomoci na základe 
predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú 
a nezlučiteľnú so spoločným trhom, ani podnik v ťažkostiach podľa usmernení Spoločenstva o štátnej 
pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach

1
. Partner2 podpisom tejto Zmluvy 

zároveň vyhlasuje, že maximálna výška prijatej pomoci de minimis nepresiahne 200 000 EUR počas 
predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov a počas prebiehajúceho fiškálneho roka

2
. 

 
8.1.7 Prijímateľ, Partner2 a Partner 3 sa zaväzujú vrátiť celý poskytnutý Projektový grant alebo jeho časť, ak 

sa niektoré z vyhlásení podľa bodu 8.1.5 a 8.1.6. preukáže ako nepravdivé alebo ak nespĺňali 
podmienky pre poskytnutie štátnej pomoci, resp. pomoci de minimis. 
 

8.1.8 Ak Komisia (EÚ) začne posudzovať, či štátna pomoc alebo pomoc de minimis bola poskytnutá v súlade 
s príslušnou legislatívou EÚ je Správca programu oprávnený pozastaviť platby Projektového grantu 
podľa bodu 13.3 VZP až do doručenia rozhodnutia Komisie (EÚ) v predmetnej veci. 

 

8.1.9 Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k takej zmene Projektu, ktorá spôsobí, že financovanie 
Projektu nebude v súlade so Schémou štátnej pomoci pre zelené inovácie v priemysle alebo Schémou 
na podporu zavádzania zelených inovácií v priemysle (schéma pomoci de minimis).   
 

                                                 
1
 Úradný vestník EÚ C 244 z 1. októbra 2004, str. 2 

2
 Trojročné obdobie v súvislosti s poskytovaním pomoci de minimis sa určuje na základe účtovného obdobia príjemcu v zmysle zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
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8.1.10 Prijímateľ je povinný zabezpečiť, že Projekt sa zrealizuje v Žilinskom kraji a investícia zostane 
zachovaná v týchto regiónoch najmenej počas piatich rokov, po ukončení Projektu. 
 

8.1.11 Prijímateľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť Správcovi programu zmenu akýchkoľvek skutočností 
rozhodujúcich pre určenie výšky a intenzity štátnej pomoci a oprávnenosti jej poskytnutia. 



12/PL/1/2014  

PLNOMOCENSTVO 

Úrad vlády Slovenskej republiky 

so sídlom: Námestie slobody č. 1, 813 70 Bratislava 

IČO:00151513 

v ktorého mene koná Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

(ďalej len „splnomocniteľ“) 

 

týmto splnomocňujem 

 

Ing. Jána Kraka 

generálneho riaditeľa sekcie bilaterálnych finančných nástrojov 

                                                               narodený:  

                                              trvale bytom:  

(ďalej len „splnomocnenec“) 

 
 

na všetky právne úkony v mene splnomocniteľa spojené s implementáciou finančného mechanizmu 

Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu vrátane podpisovania 

všetkých dokumentov a zmlúv s tým súvisiacich a to najmä: 

- schvaľovanie Interného manuál Národného kontaktného bodu a jeho aktualizácie, 

- schvaľovanie Príručky pre správcu programu/prijímateľa, 

- schvaľovanie ďalších dokumentov metodologického charakteru vydávaných Národným 

kontaktným bodom, 

- schvaľovanie návrhu výnimiek z príručiek a usmernení vydaných Národným kontaktným 

bodom, 

- schvaľovanie Štatútu monitorovacieho výboru  ako aj jeho zmien a doplnkov a vymenúvanie 

členov monitorovacieho výboru, 

- ustanovenie správcov programov, odvolávanie správcov programov a schvaľovanie návrhov 

programov a ich prípadných zmien pred ich predložením Výboru pre finančný mechanizmus 

EHP/ Ministerstvu zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, 

- podpisovanie dohôd o implementácii programu, ak Národný kontaktný bod nie je správcom 

programu, 

- schvaľovanie priebežnej finančnej správy v rámci Fondu technickej asistencie, 

- odsúhlasovanie návrhov na zmenu alokácií programových oblastí, návrhov na presuny medzi 

týmito oblasťami a návrhov na vytvorenie nových programových oblastí a predkladanie ich na 

schválenie Výboru pre finančný mechanizmus EHP/ Ministerstvu zahraničných vecí Nórskeho 

kráľovstva, 

- schvaľovanie interného manuálu správcu programu pre finančný mechanizmus EHP a Nórsky 

finančný mechanizmus a jeho aktualizácie, 

- schvaľovanie návrhov výziev a hodnotiacich kritérií, 



- vymenúvanie a odvolávanie členov výberových komisií, ktorých v zmysle programovej 

dohody menuje správca programu, 

- podpisovanie projektových zmlúv a ich prípadných  dodatkov, 

- oznamovanie prijímateľovi zámer správcu programu odstúpiť od projektovej zmluvy. 

 

 

Splnomocnenec je povinný pri konaní v mene splnomocniteľa postupovať s náležitou starostlivosťou 

a v súlade so všeobecne záväznými predpismi platnými v Slovenskej republike a internými predpismi 

splnomocniteľa. 

Toto plnomocenstvo je udelené na dobu neurčitú, od 12. júna 2014. 

 

V Bratislave dňa       

 

 

_________________________ 

Ing. Igor Federič 

           vedúci Úradu vlády  

Úrad vlády Slovenskej republiky 

 

 

 

 

Plnomocenstvo v plnom rozsahu prijímam. 

 

V Bratislave dňa       

 

_________________________ 

Ing. Ján Krak 

         generálny riaditeľ  

    sekcia bilaterálnych finančných nástrojov  
Úrad vlády Slovenskej republiky 

 


