DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
zo dňa 10.1.2011
ČÍSLO ZMLUVY: 55/2010/OPZ-z2812012002701-5/2011
ČÍSLO DODATKU Č.1 : DZ281201200270101
ČÍSLO DODATKU Č.2 : DZ281201200270102
uzavretý medzi:
1. ZMLUVNÉ STRANY
1.1.Poskytovateľ
názov

:

Ministerstvo zdravotníctva SR

sídlo

:

Limbová 2, 837 52 Bratislava
Slovenská republika

IČO

:

00165565

DIČ

:

2020830141

konajúci

:

JUDr. Zuzana Zvolenská

(ďalej len „Poskytovateľ“)
1.2.Prijímateľ
názov

: Mesto Giraltovce

sídlo

: Dukelská 75, 087 01 Giraltovce
Slovenská republika

konajúci

: Mgr. Ján Rubis

IČO

: 003 219 82

DIČ

: 202 077 8760

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET DODATKU
Predmetom tohto dodatku v zmysle článku 8 Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky
k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) je zmena
bodu1.1, bodu 1.2 , bodu 2.4 , a bodu 3.4 Zmluvy o poskytnutí NFP , zmena Prílohy č. 2 –
Predmet podpory NFP a to bodu 7 Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu
, bodu 5a Merateľné ukazovatele Projektu, bodu 5b Merateľné ukazovatele Projektu
s relevanciou k horizontálnym prioritám , bodu 7a Časový rámec realizácie hlavných
a podporných aktivít projektu, bodu 8a Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov,
bodu 8b Rozpočet projektu podľa aktivít projektu a bodu 9 Financovanie projektu.
Zmluva o poskytnutí NFP sa mení nasledovne:
1.1.Poskytovateľ
názov

:

Ministerstvo zdravotníctva SR

sídlo

:

Limbová 2, 837 52 Bratislava
Slovenská republika

IČO

:

00165565

DIČ

:

2020830141

konajúci

:

JUDr. Zuzana Zvolenská

(ďalej len „Poskytovateľ“)
1.2. Prijímateľ
názov

:

Mesto Giraltovce

sídlo

:

Dukelská 75, 087 01 Giraltovce
Slovenská republika

konajúci

:

Mgr. Ján Rubis

IČO

:

003 219 82

DIČ

:

202 077 8760

banka:

Slovenská sporiteľňa, a.s. , Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky
zálohové platby:1 a)
b)
predfinancovanie:2 a)

5033237410 / 0900

b)
refundácia:3

a)

5033237410 / 0900

b)
(ďalej len „Prijímateľ“)

V bode 2. Predmet a účel zmluvy, odsek 2.4., sa mení termín ukončenia realizácie
aktivít Projektu. Odsek 2.4. znie po zmene nasledovne:
1.2.Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami
stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne
ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 30.9.2013. Zmluvné strany sa dohodli, že pre
účely tejto Zmluvy sa za ukončenie realizácie aktivít4 Projektu považuje predloženie
záverečnej Žiadosti o platbu. Ak k predloženiu záverečnej Žiadosti o platbu dôjde pred
termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu, považuje sa tento úkon, na základe
dohody zmluvných strán, za ukončenie realizácie aktivít Projektu.
Prijímateľ sa ďalej zaväzuje ukončiť realizáciu hlavných aktivít projektu do 24
mesiacov. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto Zmluvy sa za ukončenie
realizácie hlavných aktivít Projektu považuje nasledovný úkon/skutočnosť:
a) termín nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vykonanej kolaudácii diela (pokiaľ
bolo vydané stavebné povolenie, resp. bolo vedené stavebné konanie, v súvislosti
s ohlásením drobných stavieb);
b) termín podpísania protokolu z preberacieho konania diela (pokiaľ nebolo vedené
stavebné konanie).
Ak k tomuto úkonu/skutočnosti dôjde skôr ako v termíne ukončenia realizácie hlavných
aktivít Projektu uvedenom vyššie, realizácia hlavných aktivít Projektu je ukončená
týmto úkonom/skutočnosťou.

V bode 3. Výdavky projektu a NFP, odsek 3.4. Zmluvy o poskytnutí NFP, sa mení
oprávnené obdobie pre všetky výdavky projektu. Odsek 3.4 znie po zmene nasledovne:

1

Ak sa nehodí, prečiarknite
Ak sa nehodí, prečiarknite
3
Ak sa nehodí, prečiarknite
2
4

hlavných aj podporných aktivít

3.4.Oprávneným obdobím pre všetky výdavky projektu je obdobie od dátumu podpisu
Zmluvy o poskytnutí NFP oboma zmluvnými stranami do 30.9.2013.
Príloha č.2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory sa mení nasledovne:
V bode 5a Merateľné ukazovatele projektu sa mení rok pre plánované hodnoty
výsledkových ukazovateľov na rok 2013 a pre dopadové ukazovatele sa mení rok pre
plánované hodnoty na rok 2018.
V bode 5b Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám sa
mení rok pre plánované hodnoty výsledkových ukazovateľov na rok 2013 a pre dopadové
ukazovatele sa mení rok pre plánované hodnoty na rok 2018.
V bode 7 Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu mení termín ukončenia
realizácie aktivít projektu na September 2013.
V bode 7a Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu sa mení
termín ukončenia realizácie aktivity 1 – Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení,
termín ukončenia podpornej aktivity Riadenie projektu a podpornej aktivity Publicita a
informovanosť na September 2013
V bode 8a Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov sa pre skupinu výdavkov 2 –
Rekonštrukcia a modernizácia stavieb mení suma oprávnených výdavkov, neoprávnených
výdavkov a celkových výdavkov
Pre skupinu výdavkov 12 – Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení , techniky
a náradia sa mení suma neoprávnených výdavkov. Suma oprávnených výdavkov a suma
celkových výdavkov sa nemení.
V bode 8b Rozpočet projektu podľa aktivít projektu sa mení výška oprávnených výdavkov,
neoprávnených výdavkov a celkových výdavkov na základe zmien , ktoré vyplynuli počas
realizácie projektu.
V bode 9 Financovanie projektu sa mení výška Celkových výdavkov a výška
neoprávnených výdavkov. Výška prideleného NFP, výška vlastných zdrojov a výška
Celkových oprávnených výdavkov sa nemení.
Nová Príloha č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP Predmet podpory NFP je priložená k tomuto
dodatku.
3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je možné ho meniť písomnou
formou po dohode oboch zmluvných strán.
3.2. Ostatné ustanovenia zmluvy a jej predchádzajúce Dodatky, ktoré nie sú dotknuté týmto
Dodatkom, zostávajú naďalej platné a účinné.
3.3

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri exempláre po podpise
dodatku oboma zmluvnými stranami zostávajú u poskytovateľa a jeden exemplár

dodatku obdrží prijímateľ. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu
uloženého u Poskytovateľa.
3.4

Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak
súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

3.5

Dodatok nadobúda
Poskytovateľom.

účinnosť

dňom

nasledujúcim

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:
Podpis: .......................................
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Poskytovateľa
JUDr. Zuzana Zvolenská, ministerka zdravotníctva SR
Za Prijímateľa v Giraltovciach, dňa:
Podpis:.......................................
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Prijímateľa
Mgr. Ján Rubis
Prílohy: Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

po

dni

jeho

zverejnenia

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP
1. Všeobecné informácie o Projekte
Prijímateľ:
Subjekt v pôsobnosti prijímateľa (ak
relevantné):
Sídlo prijímateľa:
Názov Projektu:
Kód ITMS:
Operačný program:
Spolufinancovaný z fondu:
Prioritná os:
Opatrenie:
Číslo výzvy:

Mesto Giraltovce
Dukelská 75, 087 01 Giraltovce
Rekonštrukcia polikliniky
28120120027
Zdravotníctvo
ERDF
2-Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám
2.1 - Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti
OPZ 2010/2.1/02
Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov
Forma financovania
Projektu (%)
100%
Nenávratná pomoc
Podiel hospodárskej činnosti z celkových
Územná oblasť
výdavkov Projektu (%)
100
Mestská

Prioritná téma
76 Zdravotná Infraštruktúra
Hospodárska činnosť
Zdravotnícke činnosti

2. Miesto realizácie Projektu
NUTS II:
NUTS III:
Okres:
Obec:
Ulica, číslo:

Východné Slovensko
Prešovský kraj
Svidník
Giraltovce
Kukorelliho 334/16

3. Ciele Projektu
Ciele projektu:
Cieľ projektu:

Rekonštrukcia a modernizácia polikliniky,
rozšírenie AZS na prevenciu a podporu zdravia
u ochorení „skupiny 5“ a zabezpečenie
príslušného prístrojového vybavenia.

Špecifický cieľ projektu 1:

Špecifickým cieľom projektu je komplexný
projekt rekonštrukcie a nadstavby polikliniky
v Giraltovciach.

Špecifický cieľ projektu 2:

Špecifickým cieľom projektu je obstaranie
špeciálneho prístrojového vybavenia polikliniky
v Giraltovciach.

Väzba na príslušný cieľ(aktivity
opatrenia:
Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu
zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej
zdravotnej starostlivosti s prednostným
zameraním na prevenciu a podporu
zdravia u ochorení „skupiny 5“ ako aj na
zabezpečenie adekvátneho prístrojového
vybavenia.
Komplexné projekty rekonštrukcie /
modernizácie existujúcich kapacít vrátane
komplexného vybavenia (vývojovo
kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného,
technicko-prevádzkového, zdravotníckeho,
diagnostického, operačného,
technologického, informačného a iného
prístrojového vybavenia.
Komplexné projekty rekonštrukcie /
modernizácie existujúcich kapacít vrátane
komplexného vybavenia (vývojovo
kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného,
technicko-prevádzkového, zdravotníckeho,
diagnostického, operačného,
technologického, informačného a iného
prístrojového vybavenia.
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4. Stručný popis projektu
1. Stručný popis projektu
Objekt polikliniky bol uvedený do prevádzky v roku 1964. Po celý čas fungovania sa na objekte nevykonávali žiadne rekonštrukčné práce,
okrem ústredného kúrenia, ktoré však pre súčasnosť už tiež nevyhovuje. Strecha je v havarijnom stave, vnútorné obklady a podlahy sú
opotrebované a poškodené. V nevyhovujúcom stave sú takisto všetky rozvody, výplňové konštrukcie a obvodový plášť. Nevyhnutná je
komplexná rekonštrukcia objektu, vrátane nadstavby, ktorá je potrebná z dôvodu rozšírenia poskytovania ZS. Prepojenie lekárov
je zabezpečované len cez internú telefónnu ústredňu. Zdravotnícka starostlivosť Polikliniky v Giraltovciach je jediná v lokalite pre 13 tisíc
obyvateľov, s rozšírením až na 18 tisíc. ZS je v ôsmich ambulanciách zabezpečovaná 5-krát v týždni. Nadstavbové medicínske odbory
(spolu 10) zabezpečujú ZS v alikvotnom podiele k počtu obyvateľov, 1 až 5 krát v týždni. Týmito nadstavbovými odbormi sú: 1. Interná
ambulancia, 2. Diabetologická ambulancia, 3. Chirurgická ambulancia, 4. Ortopedická ambulancia, 5. Pľúcna ambulancia, 6.
Neurologická ambulancia, 7. Logopedická ambulancia, 8. Ophtalmologická ambulancia, 9. ORL (krčná) ambulancia, 10. Rehabilitačná
ambulancia.

2. Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Predmetom projektu je komplexne zrekonštruovaná budova polikliniky s vybudovanou nadstavbou a novou strechou. Nové plastové
okná, opláštenie budovy a zrekonštruovaná pôvodná plynová kotolňa so solárnym ohrevom TÚV radikálne znížia náklady na energie.
Projektom dôjde k odstráneniu stavebných bariér pre imobilných užívateľov služieb zdravotnej starostlivosti. Jedná sa o bezbariérový
vstup do objektu, bezbariérová úprava 2 výťahov a vybudovanie parkoviska pre imobilných. Ďalším priamym dôsledkom realizácie
projektu bude vytvorenie 8 nových pracovných miest. Na novom podlaží vzniknú tri nové ambulancie - onkologická, gastroenterologická a
psychiatrická. Vznikom nových ambulancií bude po realizácií projektu poliklinika poskytovať ďalšie služby zdravotnej starostlivosti
potrebné pre obyvateľov daného regiónu. Onkologická a gastroenterologická ambulancia zároveň prispejú k zlepšeniu vývoja v oblasti
ochorení skupiny 5. Projekt výraznou mierou pomôže k rozvoju príslušného regiónu a projektom dôjde k napĺňaniu národných priorít v
oblasti zdravotníctva.

3. Spôsob realizácie projektu
Predmetom projektu je jedna hlavná aktivita, ktorej realizácia je naplánovaná od mája roku 2011 do októbra 2012. Touto aktivitou je
„Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení". Okrem hlavnej aktivity projektu sú súčasťou projektu aj podporné aktivity, ktoré v
sebe zahŕňajú výdavky na publicitu a informovanosť. Riadenie projektu v sebe obsahuje proces verejného obstarávania a výkon
externého manažmentu. Tieto výdavky nie sú súčasťou projektu a budú hradené z vlastných prostriedkov mesta. Začiatok realizácie
podporných aktivít je plánovaný na január 2011. Dodávatelia jednotlivých aktivít budú vybraní na základe úspešne vykonaného verejného
obstarávania v zmysle zákona 25/2006 Z.z. .

4. Udržateľnosť výsledkov projektu
FINANČNÁ udržateľnosť: Finančná udržateľnosť projektu bude z časti zabezpečená príjmami z prenájmu priestorov a príjmami
za poskytované služby. Dofinancovanie zvyšného rozdielu medzi príjmami a výdavkami bude zabezpečené vlastnými zdrojmi žiadateľa,
ktorý bude vo svojom rozpočte každoročne uvažovať a vyčleňovať časť finančných prostriedkov potrebných na riadny chod polikliniky.
INŠTITUCIÁLNA udržateľnosť: Na zabezpečenie prevádzkového hľadiska projektu bude vytvorených 8 pracovných miest. Títo pracovníci
budú predstavovať na jednej strane odborný personál polikliniky a na druhej pracovníkov starajúcich sa o údržbu a správu zariadenia.
Inštitucionálna udržateľnosť bude takisto zabezpečená rozšírením polikliniky o nové ambulancie poskytujúce nové zdravotnícke služby
a zvýšením plošného záberu pacientov, ktorým bude zdravotná starostlivosť poskytovaná.
TECHNOLOGICKÁ udržateľnosť: Obstarávaná zdravotná technika bude nová. O jej využívanie a technickú spôsobilosť sa postará
prevádzkovateľ polikliniky - mesto Giraltovce. Prípadné opravy alebo dokúpenie jej súčastí bude financované z príjmov z prenájmu,
dotácií a vlastných zdrojov mesta.
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5. Ukazovatele Projektu
5a. Merateľné ukazovatele Projektu
2010

Plánovaná
hodnota
3 003,65

2013

192,00

2010

58,42

2013

m2

0.00

2010

4 030,23

2013

počet

0,00

2010

21,00

2013

počet

0,00

2010

3,00

2013

počet

0,00

2010

114 450,00

2018

počet

0,00

2010

10 900,00

2018

počet

0,00

2010

4 700,00

2018

počet

0,00

2010

6 200,00

2018

%

0,00

2010

56,60

2018

počet

0,00

2010

29 600,00

2018

počet

0,00

2010

15 500,00

2018

počet

0,00

2010

14 100,00

2018

Zníženie nákladov na energie technicky
zhodnotených objektov

Eur

20 671,46

2010

7 661,46

2018

Percento zníženia nákladov na energie technicky
zhodnotených objektov

%

0,00

2010

62,85

2018

Počet novovytvorených pracovných miest

počet

0,00

2010

8,00

2018

počet

0,00

2010

4,00

2018

počet

0,00

2010

4,00

2018

GJ/rok

0,00

2010

990,00

2018

Typ

Názov indikátora

Dopad

Výsledok

Celková plocha technicky zhodnotených objektov
Zníženie energetickej náročnosti budov
využívaných podporeným zariadením
Zateplená plocha
Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v
modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa
nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK
Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového
alebo bezpečného prístupu a na užívanie
výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými
skupinami
Počet pacientov, ktorým bola poskytnutá
zdravotná starostlivosť v modernizovanej
infraštruktúre
Počet preventívnych prehliadok
Počet preventívnych prehliadok – ostatné
ochorenia „skupiny 5“
Počet preventívnych prehliadok – onkolog.
ochorenia a ochorenia obehovej sústavy
Priemerné zníženie energetickej náročnosti
technicky zhodnotených objektov
Počet preventívnych výkonov – intervencií
(vybrané diagnózy)
Počet preventívnych výkonov – onkologické
ochorenia a ochorenia obehovej sústavy
Počet preventívnych výkonov – ostatné ochorenia
„skupiny 5“

Počet novovytvorených pracovných miest
obsadených mužmi
Počet novovytvorených pracovných miest
obsadených ženami
Úspora energie

Merná
jednotka
m2

Východisková
hodnota
0,00

kWh/m2

Rok

Rok

5b. Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám
Typ

Názov indikátora

Merná
jednotka

Východisková
hodnota

Rok

Plánovaná
hodnota

Rok

Výsledok

Zateplená plocha

m2

0.00

2010

4 030,23

2013

Dopad

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj

Úspora energie

GJ/rok

0,00

2010

990,00

2018

3

Výsledok

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity
Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v
modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa
nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK

Výsledok

Horizontálna priorita rovnosť príležitostí
Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového
alebo bezpečného prístupu a na užívanie
výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými
skupinami

počet

0,00

2010

21,00

2013

počet

0,00

2010

3,00

2013

6. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu
Názov aktivity
Hlavné aktivity (číslo / názov)
1
Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky
a montáže zariadení
2
Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky
a montáže zariadení
3
Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky
a montáže zariadení
4
Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky
a montáže zariadení
5

Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane dodávky
a montáže zariadení

Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku
(názov merateľného ukazovateľa výsledku
projektu a ukazovateľa výsledku HP)
Celková plocha technicky zhodnotených
objektov
Zníženie energetickej náročnosti budov
využívaných podporeným zariadením
Zateplená plocha
Počet poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti v
modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa
nachádza v regióne s vysokou
koncentráciou MRK
Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového
alebo bezpečného prístupu a na užívanie
výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými
skupinami

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

m2

3 003,65

kWh//m2

58,42

m2

4 030,23

počet

21,00

počet

3,00

7. Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu
Dátum začiatku realizácie aktivít Projektu
Dátum ukončenia realizácie aktivít Projektu

10/2011
09/2013

7a. Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu
Názov aktivity
Hlavné aktivity (číslo / názov)
1
Aktivita 1 – Stavebné práce vrátane
dodávky a montáže zariadení
Podporné aktivity (číslo / názov)
3
Riadenie projektu
4
Publicita a informovanosť

Začiatok realizácie aktivity
MM/RRRR

Ukončenie realizácie aktivity
MM/RRRR

10/ 2011

09/ 2013

01/2011
01/2011

09/ 2013
09/ 2013
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8. Rozpočet projektu
8a. Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov
Oprávnené
výdavky
(v EUR)

Názov skupiny výdavkov
Skupina výdavkov 2 Rekonštrukcia
a modernizácia stavieb (kód
717002)
Skupina výdavkov 8 –
Nákup softvéru
(kód 711003)
Skupina výdavkov 10 –
Nákup výpočtovej techniky
(kód 713002)
Skupina výdavkov 11 –
Nákup telekomunikačnej
techniky
(kód 713003)
Skupina výdavkov 12 –
Nákup prevádzkových
strojov, prístrojov, zariadení,
techniky a náradia
(kód 713004)
Skupina výdavkov 13 –
Nákup špeciálnych strojov,
prístrojov, zariadení,
techniky, náradia
a materiálu
(kód 713005)
Skupina výdavkov 16 –
Propagácia, reklama
a inzercia
(kód 637003)
Iné neoprávnené výdavky
Spolu

Neoprávnené
výdavky
(v EUR)

Celkové výdavky
(v EUR)

Názov aktivity

1 300 999,21

191 326, 80

1492326,01

Aktivita 1 – stavebné práce
vrátane dodávky a montáže
zariadení

-

-

-

Aktivita 1 – stavebné práce
vrátane dodávky a montáže
zariadení

-

-

-

Aktivita 1 – stavebné práce
vrátane dodávky a montáže
zariadení

-

-

-

Aktivita 1 – stavebné práce
vrátane dodávky a montáže
zariadení

329 810,88

2 777,52

332 588,40

Aktivita 1 – stavebné práce
vrátane dodávky a montáže
zariadení

-

-

-

Aktivita 1 – stavebné práce
vrátane dodávky a montáže
zariadení

0,00

1000,00

1 000,00

0,00

0,00

195 104,32

1 825 914, 41

1 630 810,09

Publicita a informovanosť

-
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8b. Rozpočet projektu podľa aktivít projektu
Rozpočet hlavná aktivita 1 "Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení" (v EUR)

Položka rozpočtu

Číselník
oprávnených
výdavkov

Komentár k
číselníku
oprávnených
výdavkov

Merná
jednotka*

Jednotková
Počet
cena*
jednotiek*

Oprávnené
výdavky

Neoprávnené
výdavky

Celkovo

Komentár

1. Stavebné objekty
1.1 SO 01 (Vlastný objekt)
1.1.1.1 HSV

717002

1.1.1.2 PSV

717002

1.1.1.3 M

717002

Rekonštrukcia
a modernizácia stavieb
Rekonštrukcia
a modernizácia stavieb
Rekonštrukcia
a modernizácia stavieb

1.1.1 ZRN (HSV+PSV+M)

717002

Rekonštrukcia
a modernizácia stavieb

1.1.2 VRN

1

538 560,14

48 721, 65

587 281, 79

-

x

1

621 306,79

56 695, 81

678 002, 6

-

objekt

x

1

101 535,98

83 699, 67

185 235, 65

-

objekt

x

1

1 261 402, 91

189 117, 13

1 450 520, 04

-

objekt

x

1

0,00

0,00

0,00

-

1 261 402, 91

189 117, 13

1 450 520, 04

1

0, 00

0, 00

0,00

-

objekt

x

objekt

SPOLU SO 01 (ZRN+VRN)
1.2 SO 02 (Plynová kotolňa vykurovanie)
1.2.1.1 HSV

717002

1.2.1.2 PSV

717002

1.2.1.3 M

717002

Rekonštrukcia
a modernizácia stavieb
Rekonštrukcia
a modernizácia stavieb
Rekonštrukcia
a modernizácia stavieb

1.2.1 ZRN (HSV+PSV+M)

717002

Rekonštrukcia
a modernizácia stavieb

1.2.2 VRN
SPOLU SO 02 (ZRN+VRN)

objekt

x

objekt

x

1

39 401, 8

2 070, 15

41 471, 95

-

objekt

x

1

0,00

0,00

0,00

-

objekt

x

1

39 401, 8

2 070, 15

41 471, 95

-

objekt

x

1

0,00

0,00

0,00

39 401, 8

2 070,15

41 471, 95
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1.3 SO 03 (Plynová kotolňa –
rozvod plynu v kotolni)
1.3.1.1 HSV

717002

1.3.1.2 PSV

717002

1.3.1.3 M

717002

1.3.1 ZRN (HSV+PSV+M)

717002

1.3.2 VRN

Rekonštrukcia
a modernizácia stavieb
Rekonštrukcia
a modernizácia stavieb
Rekonštrukcia
a modernizácia stavieb
Rekonštrukcia
a modernizácia stavieb

1

0,00

0,00

0,00

-

x

1

194,5

139,52

334,02

-

objekt

x

1

0,00

0,00

0,00

-

objekt

x

1

194,5

139,52

334,02

-

objekt

x

1

0,00

0,00

0,00

194,5

139,52

334,02

1 300 999,21

191 326, 80

1 492 326, 01

objekt

x

objekt

SPOLU SO 03 (ZRN+VRN)
SPOLU SO 01 až SO 03
2. Prevádzkové súbory
2.1 PS 01 (uviesť názov)

súbor

1

x

SPOLU PS 01 až n

0,00

0,00

0,00

2

3. Zariadenie

1

329 810,88

2777,52

329 810,00

-

x

1

0,00

0,00

0,00

-

súbor

x

1

0,00

0,00

0,00

-

súbor

x

1

0,00

0,00

0,00

-

329 810,88

2777,52

332588,40

0,00

0,00

0,00

3.1 Diagnostická technika

súbor

x

3.2 Operačná technika

súbor

3.3 Demonštračná technika
3.4 Iná technika
SPOLU technika
4. Stavebný dozor
4.1 Stavebný dozor

4

SPOLU Stavebný dozor

objekt

x

1

7

194 104,32

1 824 914, 41

Dlhodobý hmotný majetok (1+2+3+4)
3
5. Softvér
3
6. Licencie
Dlhodobý nehmotný majetok (5+6)
Kapitálové výdavky spolu (HMM+DNM)
7. Iné neoprávnené výdavky

1 630 810,09

0,00

0,00

0,00

1 630 810,09

194 104,32

1 824 914, 41

VÝDAVKY HLAVNEJ AKTIVITY SPOLU

1 630 810,09

194 104,32

1 824 914, 41

1 podpoložky ekonomickej klasifikácie sú uvádzané v zmysle číselníka oprávnených výdavkov uvedeného v príručke pre oprávnenosť výdavkov a tvorbu rozpočtu pre projekty financované z OPZ
2 konkrétne typy zariadení, ktoré budú zaradené do diagnostickej, operačnej, demonštračnej alebo inej techniky sú pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslované podľa poradia
3 jednotlivé druhy softvérov a licencií zaradené do položiek rozpočtu softvér a licencie sú pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslované podľa poradia
4 stavebný dozor je súčasťou tejto položky rozpočtu len keď je zabezpečovaný ako externá služba , inak je uvádzaný v položke rozpočtu Iné neoprávnené výdavky
* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť mernú jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu a počet jednotiek, nevypĺňa sa.

Poznámka: jednotlivé položky rozpočtu projektu sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta s použitím funkcie presnosť podľa zobrazenia

Rozpočet hlavná aktivita 2 "Nákup, dodávka a montáž zariadení" (v EUR)

Položka rozpočtu

Číselník
oprávnených
1
výdavkov

Komentár k
číselníku
oprávnených
výdavkov

Merná
jednotka*

Jednotková
cena*

Počet
jednotiek*

Oprávnené
výdavky

Neoprávnené
výdavky

Celkovo

Komentár

2

1. Zariadenie
1.1 Diagnostická technika
1.2 Operačná technika
1.3 Demonštračná technika
1.4 Iná technika
SPOLU technika (1.1+1.2+1.3+1.4)
Dlhodobý hmotný majetok (=1)
3
2. Softvér
3
3. Licencie
Dlhodobý nehmotný majetok (2+3)
4. Špecializované motorové
4
vozidlá

8

Kapitálové výdavky spolu (DHM+DNM+4)
5. Iné neoprávnené výdavky

VÝDAVKY HLAVNEJ AKTIVITY SPOLU
1 podpoložky ekonomickej klasifikácie sú uvádzané v zmysle číselníka oprávnených výdavkov uvedeného v príručke pre oprávnenosť výdavkov a tvorbu rozpočtu pre projekty financované z OPZ
2 konkrétne typy zariadení, ktoré budú zaradené do diagnostickej, operačnej, demonštračnej alebo inej techniky sú pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslované podľa poradia
3 jednotlivé druhy softvérov a licencií zaradené do položiek rozpočtu softvér a licencie sú pre lepšiu prehľadnosť rozpočtu očíslované podľa poradia
4 oprávnená položka rozpočtu len pre opatrenie 2.2.
* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť mernú jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu a počet jednotiek, nevypĺňa sa.

Poznámka: jednotlivé položky rozpočtu projektu sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta s použitím funkcie presnosť podľa zobrazenia

Rozpočet podporná aktivita "Publicita a informovanosť" (v EUR)

Položka rozpočtu

Číselník
oprávnených
1
výdavkov

Komentár k
číselníku
oprávnených
výdavkov

Merná
jednotka*

Jednotková
cena*

Počet
jednotiek*

Oprávnené Neoprávnené
výdavky
výdavky

Celkovo

Komentár

1. Publicita a informovanosť
1.1 Publicita a informovanosť –
veľkoplošná reklamná tabuľa
637003
1.2 Publicita a informovanosť –
trvalá vysvetľujúca tabuľa
637003

Propagácia, reklama
a inzercia

súbor

x

Propagácia, reklama
a inzercia

súbor

x

1

0,00

500,00

500,00

-

1

0,00

500,00

500,00

-

0,00
1000,00 1 000,00
SPOLU publicita a informovanosť (1.1+1.2)
0,00
1000,00
1 000,00
Služby (=1)
0,00
1000,00
1 000,00
VÝDAVKY PODPORNEJ AKTIVITY SPOLU
1 podpoložky ekonomickej klasifikácie sú uvádzané v zmysle číselníka oprávnených výdavkov uvedeného v príručke pre oprávnenosť výdavkov a tvorbu rozpočtu pre projekty financované z OPZ
* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť mernú jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu a počet jednotiek, nevypĺňa sa.

Poznámka: jednotlivé položky rozpočtu projektu sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta s použitím funkcie presnosť podľa zobrazenia
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9. Financovanie projektu
1
2
3
4
5
6
7

Celkové výdavky projektu (v EUR):
Celkové oprávnené výdavky (v EUR):
Celkové neoprávnené výdavky (v EUR):
Požadovaná výška nenávratnej finančnej
pomoci (v EUR):
Intenzita pomoci:
Zdroje prijímateľa celkom (v EUR):
Predpokladaný príjem počas realizácie aktivít
projektu (v EUR):

1 825 914, 41
1 630 810, 09
195 104,32
1 549 269,58
95, 00
81 540,51
0, 00

Zmena bez dodatku nie je možná
Zmena bez dodatku možná v rámci limitov uvedených v zmluve
Indikatívny údaj
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