
a opÉF,.ć!'Ý 9F.'J6HAH
ĘtrLĺ'Á żĺvÉĺxtxo ŕltcsÍĺE.}Á

nazov

sídlo

IČo

DIČ

konajúci

qrrł'!ĺ^Ülalł
E'topa}'łůarł'Ę
a a'Grt$tít'ý

MllťĽ!!]!iřvg
żĺvorľtxo pnosĺ*tol't
ĺl'ovtNlxÍ' tlpUtrtx?B #

'Ę3.l_'í'lri ał',łlÍ'l,Ęi
i;ť'řJ t.] it.:l- t;! !_}

DoDATOK č.3

KZľ]/.LĺJVE o POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHo FINANčNÉHo PRÍSPEVKU

ČÍsĺ,o ZIĺLIJvY z oPKZP -Po2-S C21 1-2017 -18t 02

(ďalej len rrDodatok")
NÁZov PRoJEKTU:

Pľotĺpovodňové opatľenia v obci Cífer

XiN PROJEKTU v ITMS 2014+z

310021Q701

uzavretý podľa s 269 ods. 2 zákona č). 5I3/I99I Zb. obchodný zákonnk v znení neskoľších
pľedpisov, podľa $ 25 zákona č,. 29212014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investiěných fondov a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov v znení
neskorších pľedpisov a podľa $ 20 ods. 2 zákona č,. 52312004 Z. z. o ľozpočtových pravidlách
veľejnej správy a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpis medzi:

1. ZMLUVNE STRANY
1.1. Poskytovatel':

názov : Mĺnĺsteľstvo životného prostľedĺa Slovenskej ľepublĺky

sídlo : Nám. Ľ. Štúra I,8I2 35 Bratislava

Slovenská republika

IČo : 42 181 810

DIČ : 2023106679

konajúci : PaedDr' Arpád Éľsek, minister dopľavy a výstavby Slovenskej

ľepubliky, poverený riadením Ministerstva Životného prostredia

Slovenskej republiky

v zastúpení

: Slovenská agentúra žĺvotného prostredĺa

: Tajovského 28, 975 90 Banská Bystľica

Slovenská republika

:00626031

: 2021125821

: RNDr. Richard Müller, PhD., generálny riaditeľ



na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho
orgánu sprostredkovateľským oľgánom č,.22/2oI5/5.I zo dňa 13. apríla2oI5 v platnom
znení

poštová adresa: Slovenská agentúra životného prostredia
Sekcia fondov EÚ
Karloveská 2

84I 04 Bratislava

(ďalej len,,Poskytovatel"')

L2. Prĺjímatel':

názoy

sídlo

zapísaný v

konajúci

IČo

DIČ

Obec Cífer

Nám. A. Hlinku 3I,9I9 43 CÍfer

Slovenská republika

: Mgr. Maroš Sagan, PhD., starosta

:00 3IŻ34]

:2021133691

3.

J

-)..

3.:(ďalej len,,Prĺjímatel"'a spolu s ,,PoskytoYatel'om" aj ako ,,Zm|uvné stľany")

2. PREDMETDODATKU
2.L Zmluvné strany sa v Zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.14 Zm|uvy

oposkytnutí nenávratného finančného pľíspevku ě. OPKZP-PO2-SCZII-20I7-I8|02
v platnom znení (ďalej len ,,Zmluva o posĘtnutí NFP") z dôvodu zníŹenia výšky
nenávratného finančného príspevku dohodli na Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP
nasledovne:

2.1,1 V Zmluve o poskytnutí NFP sa v článku 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP
mení ods. 3.L nasledovne:
Poslcytovateľ a Priiímatel' sa dohodli na nasledujtÍcom:
a) Neuplatňuje sa,
b) Celkové oprávnené výdavlq na Realizóciu aktivít Projektu predstavujú sumu

1 876 920,00 EUR (slovom: jeden milión osemstosedemdesiatšest'tisíc
devcit'stodvadsat' celých nula stotín eĺlr),

c) Poslcytovateľ posĘtne Prijímatel'ovi NFP maximólne do výšĘ ] 783 074,00
EUR (slovom: jeden milión sedemstoosemdesiattritisíc sedemdesiatštyri celých
nula stotín eur), čo predstavuje 95 %o z Celkových oprávnených výdavkov na
Realizóciu aktivít Projektu podl'a ods. 3.] písm. b) tohto článku umluvy,

d) P rijímatel' vyhlasuje, že :

(i) mó zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 7o (slovom: pĺit'

I-1
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2.r.2

2.t.3

osemstoštyridsat'šest' celých nula stotín eur) z Celkových oprćÍvnenýclt
výdavkov na Realizćlcitl aktivít Projektu podl'a ods. j' l písłn. b) tohto článktl
zmluvy a

(ii) nuÍ zabezpečené d'alšie zdroje financovałia Projektĺl na tíltadu výdavkov
neoprávnených na financovclnie zo zclrojov EÚ a štltneho rozpočtu
n a s p o l ĺłfin anc ov ĺlni e v d ô s l e dku vý p o č t u fiĺtančnej ĺne d ze ry,

(iii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprcívnených
výdavkov na Realizcicitt aktivít Projektu, ktoré vzĺliknŕĺ v priebehu
Realizócie aktivít Projektu a budtí nevyhnutné na dosialtnutie cieľa
Projektu v zmysle Zmluvy o poslqtnutí NFP'

Pôvodná Príloha č..2 - Pľedmet podpoľy NFP Zmluvy o poskytnutí NFP saĺuší
anabrádza Sa novou Pľflohou č. 2 _ Predmet podpoľy NFP Zmluvy o poskytnutí
NFP, ktorá tvoľí neoddelitel'nú súčast'tohto Dodatku.
Pôvodná Príloha č. 4 - Podľobný rozpočet projektu Zmluvy o poskytnutí NFP sa

ruší a nahrádza Sa novou Pľílohou č., 4 - Podľobný ľozpočet pľojektu Zmluvy
o poskytnutí NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

v
Ż

v
P

3. OSTATNE A ZÁvERBčnn USTANoVENIA
3.1. ostatné ustanoveniaZmluvy o poskytnutí NFP, ktoľé nie sú týmto Dodatkom dotknuté,

zostávajű nezmenené a účinné v doterajšomznení.

3.Ż, Tento Dodatok nadobúda platnost' dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnost'
dňom nasledujúcom po dni jeho zveľejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registľi zmlúv
vedenom Uľadom vlády Slovenskej republiky.

3'3' Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčast' Zm|uvy o poskytnutí NFP.

3.4. Tento Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z ktoľých dostane Pľijímateľ jeden
(1) rovnopis a dva (2) rovnopisy dostane Poskytovatel'.

3'5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne pľečítali, jeho obsahu
a právnym účinkom z neho vyplývajúcim poľozumeli a ich zmluvné prejavy
sű dostatočne slobodné, jasné, uľčité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené
k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:
Príloha č. 2 - Predmet podpoľy NFP
Pľíloha č. 4 - Podrobný ľozpočet projektuP

Za Poskytovateľa v Banskej Bystľici

aĺu' ..|..!....!2- 202B

RNDr. Richard Müller, PhD., generálny riaditeľ

Slovenská agentúra životného prostľedia

ZaPújímatel'a v Cíferi

dňa: ...1.1.,'|)| i'l|)
tLt
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'ď;Mgr. Maľoš Sagan

obec Cífer
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PREDMET PODPORY NFP

I

Príloha ě. 2 Zmluvy o posĘtnutíNFP

1

Názov projełtu:

Kĺí'd pĺojektu:

K'ód ŽoNFP:

operačný program:

spolufinancovaný z:

Prioritná os:

Konkľétny cieľ:

Kategórie ]egiónov:

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkľétny cieľ:

oblasť interVencie:

Hospodárska činnosť:

Všeobecné infoľmácie o pľojekte

Protipovodňové op'atrenia v obci CÍfer

31 0021 Q70l

NFP3I 0020Q701

3l 0000 - operačný program Kvalita Životného prostredia

Kohézny fond

3l 0020 - 2. Adaptácĺa na nepriaznivé dôsledky zmeny klÍmy so zameraním na ochranu pred povodňami

31 00200l 0 - 2.l .l ZnÍŽenie rizika povodnÍ a negatĺvnych dôsledkov zmeny klímy

31 002001 0 - 2.'l .l ZníŽenie rizika povodní a negatíVnych dôsledkov zmeny klÍmy

o87 - opatrenia V oblasti adaptácie na zmenu klímy a predchádzanie a riadenie rizík sÚvisiacich s klímou, ako napr.

eľózia, poŽiare, povodne, búrky a suchá, vrátane zvyšovania povedomia, civilnej ochrany a systémov a infraštruktÚr
na zvládanie katastrof

2z - činnosti súvisiace so Životným prostredÍm a zmenou klímy

Pľedmet podporyITMS
201Ą+ E 29.1.2O2O 12:55

I z5



2. Financovanie pľoiektu

3.A Miesto ľealizácie pľoiektu

Forma íinancovania: Predíinancovanle:

Refundácia:

P.č' štĺt Región
(NUrS il)

l. Slovensko Západné Slovensko

Nezaevidované

Gieľová skupina (relevantné v prípade projektov

Nevzťahuje sa

IBAN :1k"
sK20o20o0000oo40l6903253 Vśeobecnáúverovábanka'a's'

IBAN

sK660200000000 000292321 2

Banka Platnosťod Platnosťdo

Všeobecná úverová banka, a's' 1 l ' l o' 2o1 8 
'9 

9' 
'l1'

Platnosť od

r1. t0.2018

Obec

Cífer

Platnosť do

30-9.2021

Vyšší územný celok
(NUTS lll)

Trnavský kraj

spoluÍinancovaných z prostriedkov ESF)

okÍes
(NUrs lv)

Trnava

3.B Miesto ľealizácie proiektu mimo opľávneného

uzemia OP

4- Popis cielbvei skupiny
Koni

Typ

I

Hla!

6.2

:_l
l"']

I

l

l

I

I

I

I

I

"l

celková dĺžka lealiácie hlavných aktivít pÍojektu (v mesiacoch):

zaěiatok ĺealizácie hlavných akivít pĺojektu (zaóiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):

5. Aktivity pľoiektu

Ukoněenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec ľealizácie poslednej

ak sa ich ľealizácia ukonóuje v rovnaký óas):

Predmet podPory

29.1.202012:55

ll

I 1.2019

hlavnej aktivity alebo viaceých aktivít, 9'2o2o

ITMS
2o1Ą+

2zs



5.1 nktivity proiektu realizované v opľávnenom území oP

do Hlamé aktivity proiektu

21
l . 322Q70l 0000l _ zabezpeóenie ochrany pĺed povodňami mimo vodného toku

do

t21 Podporné aktivity pľoieku

PodpoméalcivĘ:

Popis podpomýď alĺtivfr :

Prlradenie ku konkľétnemu cieJu: 3l00200l0 - 2'l.l ZnÍženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klĺmy

5.2 Aktivity projektu realizované mimo opľávneného rizemia oP
Nezaevidované

Subjekt:

Konkréürycieľ:

TypaktivĘ:

P0239

i;i;iŤi;i-I

oBEc CĺFER

32231 002001 - B.

Poěet obyvateĺov vyuŽĺvajúcich
opatrenia protipovodňovej ochrany

Podporné aktiviý

Dočasný pÚtaó

Predmet podpory

29.1.2020 12i55

12,0000 Nie

/

Relevmcia k }lP Typ závislo3ti
ukazovateÍa

UB súěet

6. Meľatelhé ukazovatele pľoiektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovatel'om projektu

ldentiÍikátoľ (lčo): 00312347

3l 0020010 - 2.l .l ZnÍŽenie rizika povodní a negatĺvnych dôsledkov zmeny klímy

Píeventívne opalrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov

Gieľová hodnota

12Hlamé aktiviĘ pľojekru: 322Q70l 0000l _ Zabezpeěenie ochrany pred povodňami mimo vodného toku

6.2 Pľehľad meratelhých ukazovatelbv p]oiektu

K'ńd Názov Memá jednotka celková cie]oľá
hodnota

Príznak
đzika

osoby

22s 3zs



7. lné udaie na úľovni pľoiektu 8_

Kód Názov

Plocha územia so zníEeným ohrozenÍm povodňami

Poóet pracovníkov, pracovnĺčok ľefundovaných z projektu

technickej Pomoci oP/OP TP

ha

mimo FTE

k etnickej, národnostnej,
mimo technickej Pomoci

FTE

MGmáirdnotka Relcvancia k llP

UR

PraN

PraN

PraN

PraN

PraN

PraN

PraN

8.1

8.2

D0075

DO249

D0250

D0251

D0256

D0257

D0258

00259

Počet pracovnĺkov, pracovníčok

reÍundovaných z projektu mimo

Počet pracovnĺkov, pracovnÍčok

refundovaných z projektu mimo

Poóet pracovnĺkov, pracovníčok

refundovaných z projektu mimo

OP/OPTP

technickej Pomoci OP/oP TP

Poóet pracovnĺkov, pracovníóok

krajÍn, reÍundovaných z projektu

TP

so zdravotným postihnutím

technickej pomoci OP/OP TP

mladších ako 25 rokov veku

technickej Pomoci OP/OP TP

staršÍch ako 54 rokov veku

technickej Pomoci OP/oP TP

FTE

FTE

FTE

FTE

FTE

,

Poćet oracovnĺkov, pracovníóok patÍiacich

rasovej menšine reÍundovaných z projektu

- príslušnĺkou prÍslušníćok tretích

mimo technickej Pomoci OP/OP

I

l

ł
I

l

i

I

I

J

L

8.3

výška

l

I

it

Predmet podpory

29.1.2O2012:55
iI,T M,S.
izio:t lłl*

4t5 !I,T
i2i0



8- Rozpoěet pľojektu

8.1 Rozpočet pľijímatelä

Priame výdavky

Skupina výdavku:

Nepriame výdavky

KoltkéffiyđrÍ:

Podpomé aktivĘ:

Skupína výdavku:

8.2 Rozpoěty partneÍov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Gelková výška oplávnených výdavkov:

celková výška oprávnených výdavkov pre projeĘ generujúce pĺiiem:

Percento spoluÍinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

Maximálna výška nenávratného Íinančného pĺíspevku:

Výška spoluíinancovania z vlastných zdľojov pľijímateľa:

l . 322Q70l 0000l - Zabezpeóenie ochrany pred povodňami mimo vodného toku

l.l -021 -Stavby

31 0020ol 0 - 2.l .l ZnÍženie ĺizika povodní a negatÍvnych dôsledkov zmeny klÍmy

l ' 31 0Q70l P000l - Podporné aktivity

l.l - 5]8 - ostalné sluŽby

l 876 000,00 €

oprávnený výdavok

l 876 000,00 €

crlková výike opľávngrýdl Yýdrvkov

92o.oo €

920,00 €

opľávnený výdavok

920'00 €

1 876 920'00 €

'l 876 920'00 €

95,0000 %

l 783 074,00 €

93 846'00 €

ITMS
2a1Ą+

Predmet podpory4zs E 29.1.2O2O 12:55
525



Príloha ě. 4 Zmluvy o poskýnutí NFP

Podrobný rozpočet proiektu

obec Cífer

Protipovodňové opatrenia v obci cíÍer

Názov prijĺmatel'a:

Názov projektu:

ĺ 876 000'00

I 876 00C-00
1 s63 333,33

í 563 333.33
ĺ 563 333,33ĺ 

'00
projeKtIozĺ stavbyStavebné práce

(

l

I

I

I

920,00766,67766,671,00ks

l"
8 oslatné službyDočasný pú(ač

)


