MK-113/2020/SOIROPPO3-302031G818/01

DODATOK č.1
ku ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
číslo zmluvy: MK-113/2020/SOIROPPO3-302031G818
uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Obchodný zákonník“), 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 neskorších predpisov
(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 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:
sídlo:
IČO:
konajúci:
v zastúpení
názov:
sídlo:
IČO:
konajúci:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Slovenskej Republiky
Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
50 349 287
Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády a ministerka
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Sprostredkovateľský orgán pre IROP PO3
Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava
00165182
Natália Milanová, ministerka

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu
sprostredkovateľským orgánom účinného dňom 17.11.2015, v znení Dodatku č.1 účinného dňa
12.11.2016 a na základe Dohody o prechode práv a povinností uzatvorenej medzi MPRV SR a MIRRI
SR, č.855/2020, ktorá nadobudla účinnosť dňa 01.10.2020.
(ďalej len „Poskytovateľ“)
a
Prijímateľom
názov:
Martin Ryboš - Divart
sídlo:
T.Vansovej 1541/12, 96001, Zvolen
IČO:
43562230
zapísaný v:
Živnostenskom registri, Okresný úrad Zvolen
Číslo živnostenského registra: 670-15809
konajúci:
Martin Ryboš
DIČ :
1049451865
(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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Čl. I
Úvodné ustanovenia
Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ods. 6.3 písm. n) Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
č. MK- 113/2020/SOIROPPO3-302031G818 v platnom znení (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) z dôvodu
aktualizácie Prílohy č.2 a Prílohy č.3 Zmluvy o poskytnutí NFP, dohodli na zmene Zmluvy o poskytnutí NFP, a
to spôsobom a v rozsahu uvedeným v článku II. tohto Dodatku.
Čl. II
Predmet dodatku
2.1

2.2

3.1
3.2

3.3
3.4
3.5

Pôvodná Príloha č. 2 Predmet podpory NFP Zmluvy o poskytnutí NFP sa mení a nahrádza
aktualizovanou Prílohou č. 2 Predmet podpory NFP Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.
Pôvodná Príloha č. 3 Podrobný rozpočet projektu Zmluvy o poskytnutí NFP sa mení a nahrádza
aktualizovanou Prílohou č. 3 Podrobný rozpočet projektu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.
Čl. III
Záverečné ustanovenia
Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté,
zostávajú nezmenené a účinné v doterajšom znení.
Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť
dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv
vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
Tento Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z ktorých dostane Prijímateľ jeden
(1) rovnopis a dva (2) rovnopisy dostane Poskytovateľ.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z
neho vyplývajúcim porozumeli a ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a
zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok. Podpisujúce osoby
sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy :
Príloha č. 2
Príloha č. 3

Predmet podpory NFP
Podrobný rozpočet projektu

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa: .....................

Podpis: ......................................... Natália Milanová, ministerka

Za Prijímateľa v ..............................., dňa: ......................
Podpis:.......................................

Martin Ryboš
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PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1.

Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:

DIVART - umenie fotografie

Kód projektu:

302031G818

Kód ŽoNFP:

NFP302030G818

Operačný program:

302000 - Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný z:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

302030 - 3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Konkrétny cieľ:

302030011 - 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom
priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.

Kategórie regiónov:

LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele
Konkrétny cieľ:

302030011 - 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom
priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických
inovácií.

Oblasť intervencie:

076 - Rozvoj a podpora kultúrnych a kreatívnych aktív v MSP

Hospodárska činnosť:

23 - Umenie, zábava, kreatívny priemysel a rekreácia

Predmet podpory
17.3.2021 13:59
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2.

Financovanie projektu

Forma financovania:

Predfinancovanie:

IBAN

Banka

Platnosť od

Platnosť do

SK7283605207004206106570

mBank S.A., organizační složka

1. 2. 2020

31. 12. 2023

IBAN

Banka

Platnosť od

Platnosť do

SK2775000000004020099667

Československá obchodná banka,
a.s.

1. 2. 2020

31. 12. 2023

Refundácia:

3.A Miesto realizácie projektu
P.č.

Štát

Región
(NUTS II)

Vyšší územný celok
(NUTS III)

Okres
(NUTS IV)

Obec

1.

Slovensko

Stredné Slovensko

Banskobystrický kraj

Zvolen

Zvolen

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného
územia OP
Nezaevidované

4.

Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)
Nevzťahuje sa

5.

Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

12

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

8.2020

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít,
ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):

7.2021

Predmet podpory
17.3.2021 13:59
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5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP
Subjekt:

MARTIN RYBOŠ - DIVART

Identifikátor (IČO):

43562230

Hlavné aktivity projektu
1.

302G81800003 - Prenájom priestorov pre výrobu a inovácie

2.

302G81800001 - Obstaranie hmotného a nehmotného majetku pre výrobu a inovácie

3.

302G81800004 - Podpora kreatívnej tvorby pre výrobu a inovácie

4.

302G81800002 - Podpora marketingových aktivít

Podporné aktivity projektu
Podporné aktivity:

Podporné aktivity

Popis podporných aktivít:

Príprava ŽoNFP vrátane dokumentácie.Príprava žiadosti o NFP vrátane príloh - podrobný rozpočet, podnikateľský plán,
finančná analýza - tabuľková a textová časť, kontrola príloh, zhromaždenie a odoslanie v elektronickej a listinnej forme.
Verejné obstarávanie podľa § 117 Zákona o verejnom obstarávaní
Verejné obstarávanie tovarov a služieb, Služby verejného obstarávania - Príprava podkladov pre vyhlásenie verejného
obstarávania – podlimitné zákazky prostredníctvom EKS a zákazky podľa §117, v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cena bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle
zásad efektívnosti a hospodárnosti.
Koordinácia aktivít projektu, príprava žiadostí o platbu, monitorovanie a príprava monitorovacích správ. Cena bola
stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle zásad efektívnosti a hospodárnosti.

Priradenie ku konkrétnemu cieľu:

302030011 - 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a
kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu,
netechnologických inovácií.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP
Nezaevidované

Predmet podpory
17.3.2021 13:59
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6.

Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu
Kód:

P0091

Merná jednotka:

Merateľný ukazovateľ:

Nárast zamestnanosti v podporovaných
podnikoch

Čas plnenia:

FTE
K - koniec realizácie projektu
U - v rámci udržateľnosti
projektu

Celková cieľová hodnota:

1,0000

Typ závislosti ukazovateľa:
Subjekt:

MARTIN RYBOŠ - DIVART

Maximálna hodnota

Identifikátor (IČO):

43562230

Konkrétny cieľ:

302030011 - 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom
priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.

Typ aktivity:

302030011A147 - Umožnenie prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre
účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora), (LDR).
Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu:

302G81800001 - Obstaranie hmotného a nehmotného majetku pre výrobu a inovácie

1

302G81800004 - Podpora kreatívnej tvorby pre výrobu a inovácie

1

302G81800002 - Podpora marketingových aktivít

1

302G81800003 - Prenájom priestorov pre výrobu a inovácie

1

Kód:

P0284

Merná jednotka:

Merateľný ukazovateľ:

Počet podnikov, ktoré dostávajú granty

Čas plnenia:

podniky
K - koniec realizácie projektu

Celková cieľová hodnota:
Typ závislosti ukazovateľa:
Subjekt:

MARTIN RYBOŠ - DIVART

Identifikátor (IČO):

1,0000
Maximálna hodnota
43562230

Konkrétny cieľ:

302030011 - 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom
priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.

Typ aktivity:

302030011A147 - Umožnenie prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre
účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora), (LDR).
Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu:

302G81800001 - Obstaranie hmotného a nehmotného majetku pre výrobu a inovácie

1

302G81800004 - Podpora kreatívnej tvorby pre výrobu a inovácie

1

302G81800002 - Podpora marketingových aktivít

1

302G81800003 - Prenájom priestorov pre výrobu a inovácie

1

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu
Kód

Názov

Merná jednotka

Celková cieľová
hodnota

Príznak
rizika

Relevancia k HP

Typ závislosti
ukazovateľa

P0091

Nárast zamestnanosti
v podporovaných podnikoch

FTE

1,0000

Nie

PraN, UR

Maximálna
hodnota

P0284

Počet podnikov, ktoré dostávajú
granty

podniky

1,0000

Nie

PraN, UR

Maximálna
hodnota

Predmet podpory
17.3.2021 13:59
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7.

Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

Predmet podpory
17.3.2021 13:59
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8.

Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa
Subjekt:

MARTIN RYBOŠ - DIVART

Identifikátor (IČO):

43562230

Výška oprávnených výdavkov:

92 388,63 €

Priame výdavky
Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:

302030011 - 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných
miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého
prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.

86 374,87 €

Typ aktivity:

302030011A147 - Umožnenie prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v
kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná
podpora), (LDR).

86 374,87 €

Hlavné aktivity projektu:

1. 302G81800001 - Obstaranie hmotného a nehmotného majetku pre výrobu a inovácie

71 049,87 €
Oprávnený výdavok

Skupina výdavku:

1.1 - 013 - Softvér

1 138,20 €

Skupina výdavku:

1.2 - 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Skupina výdavku:

1.3 - 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok

6 378,31 €

Hlavné aktivity projektu:

2. 302G81800004 - Podpora kreatívnej tvorby pre výrobu a inovácie

3 318,00 €

63 533,36 €

Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:

2.1 - 112 - Zásoby

2 118,00 €

Skupina výdavku:

2.2 - 521 - Mzdové výdavky

1 200,00 €

Hlavné aktivity projektu:

3. 302G81800002 - Podpora marketingových aktivít

9 607,00 €
Oprávnený výdavok

Skupina výdavku:

3.1 - 518 - Ostatné služby

5 056,00 €

Skupina výdavku:

3.2 - 521 - Mzdové výdavky

4 551,00 €

Hlavné aktivity projektu:

4. 302G81800003 - Prenájom priestorov pre výrobu a inovácie

2 400,00 €
Oprávnený výdavok

Skupina výdavku:

4.1 - 518 - Ostatné služby

2 400,00 €

Nepriame výdavky
Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:

302030011 - 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných
miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého
prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.

6 013,76 €

Podporné aktivity:

1. 302G818P0001 - Podporné aktivity

6 013,76 €
Oprávnený výdavok

Skupina výdavku:

1.1 - 518 - Ostatné služby

Predmet podpory
17.3.2021 13:59

6 013,76 €

6z7

8.2 Rozpočty partnerov
Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP
Celková výška oprávnených výdavkov:

92 388,63 €

Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:

0,00 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

95,0000 %

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:

87 769,20 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:

4 619,43 €

Predmet podpory
17.3.2021 13:59
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Príloha č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP

Podrobný rozpočet projektu
Názov príjmateľa:
Názov projektu:

Martin Ryboš - Divart
DIVART – umenie fotografie

Hlavná aktivita 1 - Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie
Názov výdavku

Skupina
výdavkov

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena bez DPH

Cena celkom
bez DPH

Cena celkom s
DPH

Oprávnený
výdavok

Neoprávnený
výdavok

Fotoaparát digitálna
bezzrkadlovka

022
samostatné
hnuteľné veci
a súbory
hnuteľných
vecí

ks

1

1 634,89

1 634,89

1 961,87

1 961,87

0,00

Spôsob stanovenia výšky
výdavku

VO bolo ukončené.
Výška výdavku bola
stanovená na základe
uzavretej zmluvy s
úspešným
uchádzačom a v súlade
s údajmi, ktoré sú
uvedené v tabuľke č.
12 formulára ŽoNFP Verejné obstarávanie.

Portrétový objektív 1

029 ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

ks

1

526,89

526,89

632,27

632,27

0,00

VO bolo ukončené.
Výška výdavku bola
stanovená na základe
uzavretej zmluvy s
úspešným
uchádzačom a v súlade
s údajmi, ktoré sú
uvedené v tabuľke č.
12 formulára ŽoNFP Verejné obstarávanie.

Vecný popis výdavku
Digitálna bezzrkadlovka, 35 mm snímač Exmor R CMOS formátu, Full Frame s rozlíšením 24,2 Mpx a zadným
osvetlením, rozsah citlivosti až do ISO 51 200 (rozšíriteľné na ISO 50 - 204 800 pre fotografie), rýchle hybridné
zaostrovanie s detekciou fázového rozdielu so 693 bodmi a detekciou kontrastu so 425 bodmi, sériové snímanie
vysokou rýchlosťou až 10 snímok/s s automatickým zaostrovaním a automatickou expozíciou so sledovaním objektu,
nahrávanie videozáznamu v rozlíšení 4K HDR/Full HD, výdrž batérie (fotografie) približne 610 záberov
(hľadáčik)/približne 710 záberov (displej LCD) (norma CIPA), elektronický hľadáčik 3,0" (typ 0.5), XGA OLED bajonet Emount, 5 osá stabilizácia obrazu, napájanie NP-FZ100, Pamäťové karty Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG
Duo, Memory Stick Micro (M2), SD, SDHC (kompatibilné s UHS-I/II), SDXC (kompatibilné s UHS-I/II), microSD,
microSDHC, microSDXC, iba telo, alebo ekvivalent. Cena bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle zásad
efektívnosti a hospodárnosti.

Objektív pre digitálne bezzrkadlovky, objímka E-mount, formát 35mm Full frame, ohnisková vzdialenosť 85mm s
pevným ohniskom, vysoká svetelnosť f/1.8, Skupiny/Prvky objektívu 8-9, ohnisková vzdialenosť ekvivalentná 35mm (APSC) 127,5 mm, priemer filtra 67 mm. Cena bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle zásad efektívnosti a
hospodárnosti.

Portrétový objektív 2

029 ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

ks

1

827,39

827,39

992,87

992,87

0,00

VO bolo ukončené.
Výška výdavku bola
stanovená na základe
uzavretej zmluvy s
úspešným
uchádzačom a v súlade
s údajmi, ktoré sú
uvedené v tabuľke č.
12 formulára ŽoNFP Verejné obstarávanie.

Ultra-širokouhlý objektív

029 ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

ks

1

1 287,68

1 287,68

1 545,22

1 545,22

0,00

LED kruhové makro
svetlo/blesk

029 ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

ks

1

59,92

59,92

71,90

71,90

0,00

BACKGROUND 2X11M
biele

029 ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

ks

1

57,41

57,41

68,89

68,89

0,00

VO bolo ukončené.
Výška výdavku bola
stanovená na základe
uzavretej zmluvy s
úspešným
uchádzačom a v súlade
s údajmi, ktoré sú
uvedené v tabuľke č.
12 formulára ŽoNFP Verejné obstarávanie.

VO bolo ukončené.
Výška výdavku bola
stanovená na základe
uzavretej zmluvy s
úspešným
uchádzačom a v súlade
s údajmi, ktoré sú
uvedené v tabuľke č.
12 formulára ŽoNFP Verejné obstarávanie.

VO bolo ukončené.
Výška výdavku bola
stanovená na základe
uzavretej zmluvy s
úspešným
uchádzačom a v súlade
s údajmi, ktoré sú
uvedené v tabuľke č.
12 formulára ŽoNFP Verejné obstarávanie.

Objektív pre digitálne bezzrkadlovky, objímka E-mount, formát 35mm Full frame, ohnisková vzdialenosť 55mm s
pevným ohniskom, vysoká svetelnosť f/1.8, lamely clony 9, Skupiny/Prvky objektívu 5/7, ohnisková vzdialenosť
ekvivalentná 35mm (APS-C) 82,5 mm, priemer filtra 49 mm, s lineárnym tichým ostriacim motorom. Cena bola
stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle zásad efektívnosti a hospodárnosti.

Ultra-širokouhlý objektív navrhnutý pre digitálne bezzrkadlovky s full frame aj APS-C snímačom objímka E-mount,
formát 35mm Full frame, ohnisková vzdialenosť 24mm s pevným ohniskom, vysoká svetelnosť 24mm s pevným
ohniskom, vysoká svetelnosť f/1.4, lamely clony 11, skupiny/prvky objektívu 10-13, ohnisková vzdialenosť ekvivalentná
35mm (APS-C) 36mm, priemer filtra 67mm, s lineárnym tichým ostriacim motorom. Cena bola stanovená na základe
prieskumu trhu v zmysle zásad efektívnosti a hospodárnosti.

Kruhové makro-svetlo/blesk LED. Cena bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle zásad efektívnosti a
hospodárnosti.

Pozadie do fotoštúdia, pozadie papierove 2,75x11m, biele. Cena bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle
zásad efektívnosti a hospodárnosti.

BACKGROUND 2X11M
čierne

029 ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

ks

1

57,41

57,41

68,89

68,89

0,00

Konštrukcia na uchytenie
pozadí

029 ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

ks

1

98,64

98,64

118,37

118,37

0,00

Držiak odrazovej dosky so
statívom

029 ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

ks

1

49,11

49,11

58,93

58,93

0,00

VO bolo ukončené.
Výška výdavku bola
stanovená na základe
uzavretej zmluvy s
úspešným
uchádzačom a v súlade
s údajmi, ktoré sú
uvedené v tabuľke č.
12 formulára ŽoNFP Verejné obstarávanie.

VO bolo ukončené.
Výška výdavku bola
stanovená na základe
uzavretej zmluvy s
úspešným
uchádzačom a v súlade
s údajmi, ktoré sú
uvedené v tabuľke č.
12 formulára ŽoNFP Verejné obstarávanie.

VO bolo ukončené.
Výška výdavku bola
stanovená na základe
uzavretej zmluvy s
úspešným
uchádzačom a v súlade
s údajmi, ktoré sú
uvedené v tabuľke č.
12 formulára ŽoNFP Verejné obstarávanie.

Beauty dish reflektor

029 ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

ks

1

100,69

100,69

120,83

120,83

0,00

VO bolo ukončené.
Výška výdavku bola
stanovená na základe
uzavretej zmluvy s
úspešným
uchádzačom a v súlade
s údajmi, ktoré sú
uvedené v tabuľke č.
12 formulára ŽoNFP Verejné obstarávanie.

Pozadie do fotoštúdia, čierne, pozadie papierove 2,75x11m. Cena bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle
zásad efektívnosti a hospodárnosti.

Konštrukcia na uchytenie pozadí. Set obsahuje 2 stojany a teleskopickú vrchnú tyč. Rozmer stojana: 97 - 260 cm, rozmer
teleskopickej tyče 3 m (3 x 1m) - alebo ekvivalent. Cena bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle zásad
efektívnosti a hospodárnosti.

Set držiaka odrazovej dosky sa štúdiovým statívom a odrazovou doskou 5-v-1 s priemerom 107cm. Ideálna pomôcka do
ateliéru aj na von. Do teleskopického ramena držiaka odrazovej dosky možno uchytiť odrazné plochy s priemermi až
180cm - alebo ekvivalent. Cena bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle zásad efektívnosti a hospodárnosti.

Reflektor do fotoštúdia - soft reflektor, Cena bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle zásad efektívnosti a
hospodárnosti.

Štúdiová zostava

029 ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

ks

1

1 247,17

1 247,17

1 496,60

1 496,60

0,00

Fotografický produktový
stôl

029 ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

ks

1

63,25

63,25

75,90

75,90

0,00

VO bolo ukončené.
Výška výdavku bola
stanovená na základe
uzavretej zmluvy s
úspešným
uchádzačom a v súlade
s údajmi, ktoré sú
uvedené v tabuľke č.
12 formulára ŽoNFP Verejné obstarávanie.

VO bolo ukončené.
Výška výdavku bola
stanovená na základe
uzavretej zmluvy s
úspešným
uchádzačom a v súlade
s údajmi, ktoré sú
uvedené v tabuľke č.
12 formulára ŽoNFP Verejné obstarávanie.

Difúzny stan

029 ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

ks

1

94,42

94,42

113,30

113,30

0,00

Fototlačiareň

022
samostatné
hnuteľné veci
a súbory
hnuteľných
vecí

ks

1

12 155,70

12 155,70

14 586,84

14 586,84

0,00

VO bolo ukončené.
Výška výdavku bola
stanovená na základe
uzavretej zmluvy s
úspešným
uchádzačom a v súlade
s údajmi, ktoré sú
uvedené v tabuľke č.
12 formulára ŽoNFP Verejné obstarávanie.

2x štúdiový blesk, 2x vysokokvalitná výbojka ,2x pilotná žiarovka, 2x napájací kábel, 2x kryt výbojky, 1x biely dáždnik, 1x
strieborný dáždnik, 2x predný kovový reflektor, 2x aluminiový statív, 2x Softbox 60 x 90 cm, 1x rádiový odpalovač alebo ekvivalent. Cena bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle zásad efektívnosti a hospodárnosti.

Stôl na produktovú fotografiu 60 x 130 cm, Výrobok je umiesntneý na opálovú dosku, ktorú je možné presvietiť
odspodu pre elimináciu tieňov. Cena bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle zásad efektívnosti a
hospodárnosti.

Difúzne stany sú ideálnym prostriedkom pre fotografovanie lesklých predmetov, stany je možné pohodlne zložiť a ľahko
prepravovať, 100x88x102cm - alebo ekvivalent. Cena bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle zásad
efektívnosti a hospodárnosti.

Atramentová technológia. kapacita atramentového zásobníka 700 ml, veľkosť kvapôčky 3,5 pl,
VO bolo ukončené. 800 Trysky čierna, 800 Trysky na farbu, 2.400 x 1.200 DPI, Formáty papiera A0, A1, A2, A2 + , A2
Výška výdavku bola + +, A3 + , A3 + +, A3, A4, B0, B1, B2, B3, B4, 17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm), 36 " (91.4 cm), 44"
stanovená na základe (111,8 cm), 64" (162,6 cm) Vhodná hrúbka papiera 0,08 mm - 1,5 mm. Cena bola stanovená na
uzavretej zmluvy s základe prieskumu trhu v zmysle zásad efektívnosti a hospodárnosti.
úspešným
uchádzačom a v súlade
s údajmi, ktoré sú
uvedené v tabuľke č.
12 formulára ŽoNFP Verejné obstarávanie.

Riadiaci software k
fototlačiarni

013 softvér

ks

1

474,60

474,60

569,52

569,52

0,00

Fototlačiareň 21x100 mm

022
samostatné
hnuteľné veci
a súbory
hnuteľných
vecí

ks

1

3 319,01

3 319,01

3 982,81

3 982,81

0,00

Riadiaci software k
fototlačiarni

013 softvér

ks

1

473,90

473,90

568,68

568,68

0,00

Veľkoformátová tlačiareň

022
samostatné
hnuteľné veci
a súbory
hnuteľných
vecí

ks

1

11 607,16

11 607,16

13 928,59

13 928,59

0,00

Tlačová aplikácia vyvíjaná výhradne pre tlačiarne. SW nahrádza tlačové ovládače a RIPy
VO bolo ukončené. súčasne, pričom je prehľadnejšie a efektívnejšie. Pre tlačiarne do šírky 162,5 cm - alebo
Výška výdavku bola ekvivalent. Cena bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle zásad efektívnosti a
stanovená na základe hospodárnosti.
uzavretej zmluvy s
úspešným
uchádzačom a v súlade
s údajmi, ktoré sú
uvedené v tabuľke č.
12 formulára ŽoNFP Verejné obstarávanie.
Fototlačiareň 21x100 mm, Tlač fotografií, prianí, pozvánok, prospektov a letákov na širokú škálu
VO bolo ukončené. médií a formátov, vrátane lesklého, jemne štruktúrovaného, matného a metalického papiera v
Výška výdavku bola rolkách so šírkou 102 - 210 mm a dĺžkou 89 - 1000 mm - alebo ekvivalent. Cena bola stanovená
stanovená na základe na základe prieskumu trhu v zmysle zásad efektívnosti a hospodárnosti.
uzavretej zmluvy s
úspešným
uchádzačom a v súlade
s údajmi, ktoré sú
uvedené v tabuľke č.
12 formulára ŽoNFP Verejné obstarávanie.

VO bolo ukončené.
Výška výdavku bola
stanovená na základe
uzavretej zmluvy s
úspešným
uchádzačom a v súlade
s údajmi, ktoré sú
uvedené v tabuľke č.
12 formulára ŽoNFP Verejné obstarávanie.

Produkčný sw pre fototlačiareň. Cena bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle zásad
efektívnosti a hospodárnosti.

Metóda tlače Piezoelektrická metóda,Médiá Šírka 210 - 1371 mm 182 - 762 mm,Hrúbka Max.
VO bolo ukončené. 1.0 mm s podložkou, pre tlač,Max. 0.4 mm s podložkou a 0.22 mm bez podložky pre
Výška výdavku bola rezanie,Vonk. priemer role Max. 210 mm,Váha role Max. 30 kg Max. 25 kg,Priemer jadra 50.8
stanovená na základe mm alebo 76.2 mm,Šírka tlače / rezania *1 Max. 1346 mm Max. 736 mm,Atramenty Typ
uzavretej zmluvy s TrueVIS atrament,Kapacita 550ml,Farby 4 farby (cyan, magenta, yellow, a black),Rozlíšenie tlače
(dpi) Max. 900dpi,Rezacia rýchlosť 10 - 300 mm/s,Prítlak noža 30 - 500 gf,Offset noža 0 - 1.5 mm
úspešným
uchádzačom a v súlade - alebo ekvivalent. Cena bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle zásad efektívnosti a
s údajmi, ktoré sú hospodárnosti.
uvedené v tabuľke č.
12 formulára ŽoNFP Verejné obstarávanie.

Tlačiareň UV

022
samostatné
hnuteľné veci
a súbory
hnuteľných
vecí

ks

1

21 755,00

21 755,00

26 106,00

26 106,00

Tlačiareň UV potlač rôznych povrchov. Max. Tlačová plocha 508 mm x 330 mm, Max. Veľkosť
VO bolo ukončené. potláčaného predmetu 538 mm x 360 mmx 100mm, Max. Výška potláčatelného predmetu
Výška výdavku bola 100mm, Max. Váha potláčaného predmetu 5Kg, Max. Rozlíšenie 1440 dpi, Vytvrdzovanie
stanovená na základe pomocu UV LED lampy, Použitý atrament CMYK + LAK + BIELA, + BIELA, BIELA, alebo +BIELA a
uzavretej zmluvy s PRIMER, Cirkulačný systém pre bielu farbu a lak - alebo ekvivalent. Cena bola stanovená na
základe prieskumu trhu v zmysle zásad efektívnosti a hospodárnosti.
úspešným
uchádzačom a v súlade
s údajmi, ktoré sú
uvedené v tabuľke č.
12 formulára ŽoNFP Verejné obstarávanie.

0,00

Závesný systém s
osvetlením

022
samostatné
hnuteľné veci
a súbory
hnuteľných
vecí

ks

1

2 472,71

2 472,71

2 967,25

2 967,25

VO bolo ukončené.
Výška výdavku bola
stanovená na základe
uzavretej zmluvy s
úspešným
uchádzačom a v súlade
s údajmi, ktoré sú
uvedené v tabuľke č.
12 formulára ŽoNFP Verejné obstarávanie.

0,00

Notebook

029 ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

ks

1

845,28

SPOLU ZA AKTIVITU 1

845,28

59 208,23

1 014,34

71 049,87

1 014,34

71 049,87

Univerzálny galerijný systém s jednoduchou montážou, Závěsná lišta 300 cm, stříbrná 2 ks
Závěsná lišta 200 cm, stříbrná 4 ks
Koncový kryt lišty, stříbrný 10 ks
Rohová spojka, stříbrná 10 ks
Rohový Conductor 10 ks
Lištový Conductor 10 ks
Spojka závěsných lišt10 ks
Rameno světla 70 cm, chrom 20 ks
Rameno světla 50 cm, chrom - 20 ks
Power LED lampa 12 V 4W - 22 ks
Transformer 220 -12 V 96W (30x 1,5 W LED) 1 ks - Cena bola stanovená na základe prieskumu
trhu v zmysle zásad efektívnosti a hospodárnosti.

Notebook bude používaný na administratívne účely ako aj úpravu fotografií a iné odborné
VO bolo ukončené. činnosti, Operačný systém, minimálna špecifikácia: 4-jadrový procesor 2,6 GHz, Grafická karta
Výška výdavku bola 4096 MB, fullHD displej, disk 128GB SSD, operačná pamäť 16 GB. Cena bola stanovená na
stanovená na základe základe prieskumu trhu v zmysle zásad efektívnosti a hospodárnosti.
uzavretej zmluvy s
úspešným
uchádzačom a v súlade
s údajmi, ktoré sú
uvedené v tabuľke č.
12 formulára ŽoNFP Verejné obstarávanie.

0,00

0,00

Hlavná aktivita 2 - Výdavky na rekonštrukcie, úpravu a obnovu budov v súvislosti s nákupom nových technológií, zariadení
Názov výdavku
SPOLU ZA AKTIVITU 2

Skupina
výdavkov

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena bez DPH

Cena celkom
bez DPH
0,00

Cena celkom s
DPH
0,00

Oprávnený
Neoprávnený
výdavok
výdavok
0,00
0,00

Spôsob stanovenia výšky
výdavku

Vecný popis výdavku

Hlavná aktivita 3 - Podpora marketingových aktivít
Názov výdavku

Skupina
výdavkov

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena bez DPH

Cena celkom
bez DPH

Cena celkom s
DPH

Oprávnený
výdavok

Neoprávnený
výdavok

Reklamné letáky

518 ostatné
služby

ks

2000

0,67

1 333,33

1 600,00

1 600,00

0,00

518 ostatné
mesiac
služby

12

200,00

2 400,00

2 880,00

2 880,00

0,00

518 ostatné
mesiac
služby

12

40,00

480,00

576,00

576,00

0,00

Sociálne siete

Informačné vitríny

Spôsob stanovenia výšky
výdavku

Vecný popis výdavku

Plnofarebné letáky A5, 4+4 obojstranná farebná tlač, gramáž papiera 120 g, 1 lom, grafický
návrh, Cena bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle zásad efektívnosti a
VO nebolo ukončené
hospodárnosti.
uzavretím zmluvy s
úspešným
uchádzačom. Výška
výdavku bola
stanovená na základe
prieskumu trhu v
zmysle predloženého
záznamu z
vyhodnotenia
prieskumu trhu.
Reklama na sociálnych sieťach v zmysle podmienok stránok na mesačnej báze, Cena bola
stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle zásad efektívnosti a hospodárnosti.
VO nebolo ukončené
uzavretím zmluvy s
úspešným
uchádzačom. Výška
výdavku bola
stanovená na základe
prieskumu trhu v
zmysle predloženého
záznamu z
vyhodnotenia
prieskumu trhu.
Informačné vitríny na verejných priestranstvách na mesačnej báze. Reklama umiestnená v
informačných vitrínach Mesta Zvolen. Cena bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle
VO nebolo ukončené
zásad efektívnosti a hospodárnosti.
uzavretím zmluvy s
úspešným
uchádzačom. Výška
výdavku bola
stanovená na základe
prieskumu trhu v
zmysle predloženého
záznamu z
vyhodnotenia
prieskumu trhu.

Marketingový pracovník

Reklamné a propagačné činnosti, marketingová stratégia firmy, dohoda o vykonaní práce, CCP
21,18 €, Brutto 15,67 € Viac informácií v zázname z prieskumu trhu. Cena bola stanovená na
základe prieskumu trhu v zmysle zásad efektívnosti a hospodárnosti.

521
mzdové
výdavky

osoboh
odina

100

21,18

2 118,00

2 118,00

2 118,00

0,00

521
mzdové
výdavky

osoboh
odina

100

24,33

2 433,00

2 433,00

2 433,00

0,00

Výška výdavku bola
stanovená na základe
dohody o prácach
vykonávaných mimo
pracovného pomeru,
resp. v súlade s
mzdou za rovnakú
prácu alebo prácu
rovnakej hodnoty pri
rešpektovaní
stanoveného
finančného limitu
Výška výdavku bola Grafické práce v rámci podpory predaja , správa e-shopu, DoVP, CCP 24,33 €, Brutto 18,00 €
stanovená na základe Cena bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle zásad efektívnosti a hospodárnosti.
dohody o prácach
vykonávaných mimo
pracovného pomeru,
resp. v súlade s
mzdou za rovnakú
prácu alebo prácu
rovnakej hodnoty pri
rešpektovaní
stanoveného
finančného limitu

Grafické práce, správa eshopu

SPOLU ZA AKTIVITU 3

8 764,33

9 607,00

9 607,00

0,00

Hlavná aktivita 4 - Prenájmy priestorov a technológií pre účely výroby (malosériovej), inovácií a distribúcie (mimo kreatívneho centra)
Názov výdavku

Skupina
výdavkov

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena bez DPH

Cena celkom
bez DPH

Cena celkom s
DPH

Oprávnený
výdavok

Neoprávnený
výdavok

Prenájom priestorov pre
prípravu výstav a
fotoštúdio

518 ostatné
mesiac
služby

12

200,00

SPOLU ZA AKTIVITU 4

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

Spôsob stanovenia výšky
výdavku

VO bolo ukončené.
Výška výdavku bola
stanovená na základe
uzavretej zmluvy s
úspešným
uchádzačom a v súlade
s údajmi, ktoré sú
uvedené v tabuľke č.
12 formulára ŽoNFP Verejné obstarávanie.

0,00

Vecný popis výdavku

Mesačné náklady na prenájom 20 m2 za účelom vytvorenia fotoštúdia a výstavného priestoru,
vrátane energií. Cena bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle zásad efektívnosti a
hospodárnosti.

0,00

Hlavná aktivita 5 - Podpora kreatívnej tvorby a produkcie pre účely jej ďalšej distribúcie s cieľom rastu MSP a tvorby pracovných miest
Názov výdavku

Skupina
výdavkov

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena bez DPH

Cena celkom
bez DPH

Cena celkom s
DPH

Oprávnený
výdavok

Neoprávnený
výdavok

Spôsob stanovenia výšky
výdavku

Vecný popis výdavku

Materiálové náklady na
výstavu

112 zásoby

ks

1

1 000,00

1 000,00

1 200,00

Pomocný matriál na prípravu výstavy. 2 x rolka vysokokvalitného fotopapiera 61cmx12m, 20 x
VO nebolo ukončené fotorámik hliníkový 50 x 70 cm. Cena bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle zásad
uzavretím zmluvy s efektívnosti a hospodárnosti.
úspešným
uchádzačom. Výška
výdavku bola
stanovená na základe
prieskumu trhu v
zmysle predloženého
záznamu z
vyhodnotenia
prieskumu trhu.

1 200,00

Pracovník na prípravu a
zabezpečenie produktu –
výstavy a workshopy

521
mzdové
výdavky

SPOLU ZA AKTIVITU 5

PRIAME VÝDAVKY SPOLU

osoboh
odina

100

21,18

2 118,00

2 118,00

Výška výdavku bola
stanovená na základe
dohody o prácach
vykonávaných mimo
pracovného pomeru,
resp. v súlade s
mzdou za rovnakú
prácu alebo prácu
rovnakej hodnoty pri
rešpektovaní
stanoveného
finančného limitu

2 118,00

3 118,00

3 318,00

3 318,00

0,00

73 490,56

86 374,87

86 374,87

0,00

Zabezbečovanie chodu výstav a vernisáží, zabezpečenie catteringu, DoVP, CCP 21,18 €, Brutto
15,67 €. Cena bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle zásad efektívnosti a
hospodárnosti.

Podporné aktivty
Názov výdavku

Skupina
výdavkov

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena bez DPH

Cena celkom
bez DPH

Cena celkom s
DPH

Oprávnený
výdavok

Neoprávnený
výdavok

Publicita, informovanosť

518 ostatné
služby

ks

1

50,00

50,00

60,00

60,00

0,00

Príprava žonfp

518 ostatné osoboh
služby
odina

80

25,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

Verejné obstarávanie

518 ostatné osoboh
služby
odina

60

20,28

1 216,80

1 460,16

1 460,16

0,00

Spôsob stanovenia výšky
výdavku

Vecný popis výdavku

Publicita v zmysle manuálu a zmluvy o NFP, ýroba informačnej tabule, špecifikácia:
- podkladový plast o hrúbke min. 3 mm,
- vytlačenú grafiku na PVC fólie podľa požiadaviek,
VO nebolo ukončené - rozmer: 60x42 cm. Počet 2 ks. Cena bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle zásad
uzavretím zmluvy s efektívnosti a hospodárnosti.
úspešným
uchádzačom. Výška
výdavku bola
stanovená na základe
prieskumu trhu v
zmysle predloženého
záznamu z
vyhodnotenia
prieskumu trhu.

Príprava ŽoNFP vrátane dokumentácie.Príprava žiadosti o NFP vrátane príloh - podrobný
VO bolo ukončené. rozpočet, podnikateľský plán, finančná analýza - tabuľková a textová časť, kontrola príloh,
Výška výdavku bola zhromaždenie a odoslanie v elektronickej a listinnej forme. Verejné obstarávanie podľa § 117
stanovená na základe Zákona o verejnom obstarávaní
uzavretej zmluvy s
úspešným
uchádzačom a v súlade
s údajmi, ktoré sú
uvedené v tabuľke č.
12 formulára ŽoNFP Verejné obstarávanie.
Verejné obstarávanie tovarov a služieb, Služby verejného obstarávania - Príprava podkladov pre
VO bolo ukončené. vyhlásenie verejného obstarávania – podlimitné zákazky prostredníctvom EKS a zákazky podľa
Výška výdavku bola §117, v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
stanovená na základe niektorých zákonov. Cena bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle zásad efektívnosti
uzavretej zmluvy s a hospodárnosti.
úspešným
uchádzačom a v súlade
s údajmi, ktoré sú
uvedené v tabuľke č.
12 formulára ŽoNFP Verejné obstarávanie.

Implmentácia projektu

518 ostatné osoboh
služby
odina

100

20,78

2 078,00

2 493,60

2 493,60

0,00

SPOLU ZA PODPORNÉ
AKTIVITY

5 344,80

6 013,76

6 013,76

0,00

NEPRIAME VÝDAVKY SPOLU

5 344,80

6 013,76

6 013,76

0,00

78 835,36

92 388,63

92 388,63

0,00

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY SPOLU
Intenzita pomoci (v %)
Výška NFP (v EUR)

95,00
87 769,20

Koordinácia aktivít projektu, príprava žiadostí o platbu, monitorovanie a príprava
VO nebolo ukončené monitorovacích správ. Cena bola stanovená na základe prieskumu trhu v zmysle zásad
uzavretím zmluvy s efektívnosti a hospodárnosti.
úspešným
uchádzačom. Výška
výdavku bola
stanovená na základe
prieskumu trhu v
zmysle predloženého
záznamu z
vyhodnotenia
prieskumu trhu.

