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DODATOK č. 1  

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

(ďalej len „Dodatok“) 

Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC441-2019-53/ASG1 

 
uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 
podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z. 
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi: 
 

Poskytovateľom 

 

názov: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

sídlo: Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 

IČO: 42 181 810 

DIČ: 2023106679 

 

v zastúpení 

názov: Slovenská inovačná a energetická agentúra 

sídlo: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 

IČO: 00 002 801 

konajúci: Ing. Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ 

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

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

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 
a 

 
Prijímateľom 

 

názov: Obec Spišský Hrušov 

sídlo: Spišský Hrušov 216, 053 63 Spišský Hrušov 

IČO: 00 329 606 

DIČ: 2020717864 

konajúci: JUDr. Adriana Tkáčová, starostka  

(ďalej len „Prijímateľ“) 

 

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

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

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 24.05.2021, evidovanej pod číslom:  
KZP-PO4-SC441-2019-53/ASG1 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:  

 

1.1.1 Príloha č. 3 Zmluvy „Rozpočet Projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 3, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku. 

 
 

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

nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave. 
 
 
ČLÁNOK  III.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
3.1 Tento Dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, a to v súlade 
s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a 
§ 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  

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

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

 
 
Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa  
 
 
Podpis: ....................................... Ing. Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ 
Pečiatka 
 
 
 
Za Prijímateľa v .............................., dňa  
 
 
Podpis: ....................................... JUDr. Adriana Tkáčová, starostka 
Pečiatka 

 
 
 
 
Príloha: Príloha č. 3 Rozpočet Projektu 
 



Názov žiadate ľa:

Názov projektu:

Je žiadate ľ platcom DPH v rozsahu projektu: nie

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná 

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena bez DPH 

[EUR]
Cena celkom bez DPH 

[EUR]
Cena celkom 
s DPH [EUR]

Oprávnený výdavok Spôsob stanovenia výšky výdavku Vec ný popis výdavku

Ostatné priame výdavky

Energetický audit 518 Ostatné služby ks 1,00 7 800,00 7 800,00 9 360,00 8 017,20

VO nebolo ukončené uzavretím zmluvy s úspešným 

uchádzačom. Výška výdavku bola stanovená na základe 

prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z 

vyhodnotenia prieskumu trhu pri rešpektovaní stanoveného 

finančného limitu. 

Položka obsahuje výdavok na spracovanie 1ks účelového 

energetického auditu na 4 budovy vo vlastníctve obce Spišský Hrušov, 

pričom  dodávateľ vzíde procesom verejného obstarávania. Cena 

výdavku je stanovená na základe prieskumu trhu vo výške 8 017,20 

eur s DPH. Max. finančný limit vzhľadom na podlahovú plochu 

jednotlivých budov, ktoré sú predmetom projektu, predstavuje sumu 

12 000,00 Eur. Vzhľadom na výšku výdavku a maximálny finančný 

limit, projekt neobsahuje neoprávnené výdavky v rámci predmetnej 

položky.

Technická podpora 518 Ostatné služby ks 0,00 0,00 0,00 0,00

Právne služby 518 Ostatné služby ks 0,00 0,00 0,00 0,00

Realizácia VO 518 Ostatné služby ks 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

7 800,00 9 360,00

Priame mzdové výdavky sa uplat ňujú.

Názov výdavku Skupina výdavkov  Počet jednotiek
Celková cena práce - 

Platca DPH
Celková cena práce - 

Neplatca DPH
Oprávnený výdavok Spôsob stanovenia výšky výdavku Vec ný popis výdavku

Priame výdavky na zamestnancov deklarované na 
základe PS (ak relevantné, pre realizáciu podaktivity C1 
/ C2 / interného riadenia projektu)

904 Paušálna sadzba na výdavky na 
zamestnancov (nariadenie 1303/2013, 
čl. 68a ods.1)

20,00 1 560,00 1 872,00 1 603,44

Výška výdavku bola stanovená na základe paušálnej 
sadzby na výdavky na zamestnancov vo výške 20 % 
ostatných priamych výdavkov projektu v súlade s čl. 
68a ods. 1 všeobecného nariadenia.

Položka obsahuje oprávnenú výšku výdavku na 
mzdy stanovenú paušálnou sadzbou 20% z výšky 
ostatných priamych výdavkov projektu, čo 
predstavuje hodnotu 1 603,44 Eur. Manažér bude 
mať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a min. 2-
ročnú prax. Projektový manažér bude pracovať na 
základe Dohody o vykonaní práce.

9 360,00 11 232,00 9 620,64

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná 

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena práce / 
Jednotk. cena bez DPH

Celková cena práce / 
Celková cena bez DPH 

Celková cena práce / 
Celková cena s DPH 

Oprávnený výdavok Spôsob stanovenia výšky výdavku Vec ný popis výdavku

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

Publikovanie článku o projekte 518 Ostatné služby ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

9 360,00 11 232,00 9 620,64

V Spišskom Hrušove, dňa: 26.08.2020 5 032 179,00

Podporné aktivity projektu

Merná jednotka

%

C1.  Vypracovanie ú čelových energetických auditov 

SPOLU Hlavné aktivity (celkové oprávnené priame výdavky projektu)

SPOLU ostatné priame výdavky na podaktivitu C2. Príprava projektu GES

SPOLU ostatné priame výdavky

C2.  Príprava projektu GES

0,00

Príloha č. 3 Zmluvy o NFP - Podrobný rozpo čet projektu

Podrobný rozpo čet projektu - ZVV

Hlavná aktivita projektu - C. Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

Vypracovanie ú čelového energetického auditu pre budovy s cie ľom zhodnotenia využitia ich potenciálu pre zavedeni e energetických služieb v obci Spišský Hrušov

Obec Spišský Hrušov

 - Pole "Vecný popis výdavku". Ak relevantné, v rámci vecného popisu výdavkov bližšie špecifikujte jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, rozsahu, prípadne nevyhnutnosti. Ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať, t. j. uviesť z akých položiek pozostáva 
cena výdavku vrátane výšky týchto položiek (napr. ak je predmetom podaktivity C2 uzatvorenie viacerých Zmlúv o EE pre verejný sektor, žiadateľ v tejto bunke uvedie cenu výdavku (napr. právne služby) pre každú z pripravovaných Zmlúv).  

 - Výška výdavkov na podporné aktivity projektu nesmie prekročiť stanovený finančný limit vo výške 7 % z celkových oprávnených výdavkov na hlavné aktivity projektu (priamych výdavkov).

SPOLU Podporné aktivity (celkové oprávnené nepriame výdavky pojektu)

SPOLU celkové oprávnené výdavky projektu

Upozornenia:
 - V relevantných nepredvyplnených poliach vyberte z roletového menu príslušnú aplikovanú možnosť.  

.................................................................
pečiatka a podpis štatutárneho orgánu



 - Dbajte prosím o súlad uvedených údajov s údajmi uvedenými vo formulári ŽoNFP, ako aj v ďalších prílohách ŽoNFP.


