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942 493,79 €Celkové oprávnené výdavky
projektu:

895 369,10 €Požadovaná výška NFP:

 z 17Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 1
30.5.2016 12:46



1.

Štát: SlovenskoSídlo: Nesluša, Nesluša 978, 02341

IČO: 00314137Právna forma: Obec (obecný úrad), mesto (mestský
úrad)

IČZ:DIČ: 2020553139

IČ DPH / VAT:Platca DPH: Nie

Identifikácia žiadateľa
Obchodné meno / názov: Obec Nesluša

Meno a priezvisko štatutára: Ing. Zuzana Jancová

Štatutárny orgán

Identifikácia organizačnej zložky zodpovednej za
realizáciu projektu

2.

Nezaevidované

3. Komunikácia vo veci žiadosti
Subjekt: OBEC NESLUŠA IČO: 00314137

Meno a priezvisko Adresa na doručovanie písomností E-mail Telefonický kontakt

Ing. Zuzana Jancová Nesluša 978, 02341 Nesluša zuzana.jancova@zoznam.sk 0911470676

Identifikácia partnera
Nevzťahuje sa na žiadateľa

4.

Identifikácia projektu
Novostavba zberného dvora v obci Nesluša parcela č. 3221/1Názov projektu:

5.

Kód ŽoNFP: NFP310010B451

Výzva: OPKZP-PO1-SC111-2016-10 - 10. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK
zameraná na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov

Kategórie regiónov: Bez kategórie regiónov
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ÁnoProjekt s relevanciou k
Regionálnym investičným
územným stratégiám:

NieProjekt s relevanciou k
Udržateľnému rozvoju miest:

Identifikácia príspevku k princípu
udržateľného rozvoja:

Ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov1.

Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.Identifikácia príspevku k princípu
podpory rovnosti mužov a žien a
nediskriminácia:

310010 - 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora
predchádzania vzniku odpadov

310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia

Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ

Forma financovania: 01 - Nenávratný grant

Konkrétny cieľ: 310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Oblasť intervencie: 017 - Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrení na minimalizáciu, triedenie, recykláciu)

Hospodárska činnosť: 22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy

Typ územia: 03 - Vidiecke oblasti (riedke osídlenie)

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Miesto realizácie projektu6.
Štát Región

(NUTS II)
Vyšší územný celok
(NUTS III)

Okres
(NUTS IV)

Obec

Slovensko Stredné Slovensko Žilinský kraj Kysucké Nové Mesto Nesluša

Popis projektu
Stručný popis projektu:

Miestom  realizácie  projektu  je  obec  Nesluša  v  okrese  Kysucké  Nové  Mesto.  Cieľom  projektu  je  zvýšiť  podiel  separovaného  odpadu  v  obci
pomocou vybudovania zberného dvora  v  obci  s  nákupom príslušnej  techniky  a  realizáciou informačných aktivít  ako aj  príprava odpadov na
opätovné použitie a recykláciu. Zároveň sa podporia činnosti na predchádzanie vzniku odpadov. Realizáciou plánovaných aktivít - 1/ Triedený
zber  komunálnych  odpadov a  2/ Zvyšovanie  informovanosti  v  oblasti  odpadového  hospodárstva  - sa  prispeje  k  plneniu  špecifického
cieľa Zvýšenie  miery  zhodnocovania  odpadov  so  zameraním  na  ich
prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. Výsledkom projektu bude plnenie merateľných ukazovat
eľov Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu (v dôsledku realizácie projektu) 277ton/rok a Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych
odpadov  277ton/rok.  Zrealizuje  sa  7  informačných  aktivít,  doktorých  sa  zapojí  3040  osôb. Realizáciou  projektu  prispejeme   k  plneniu
plánu  hlavného cieľa odpadového hospodárstva SR  podľa Programu odpadového hospodárstva SR na úrovni triedeného zberu KO a tým je v
roku 2017 dosiahnuť 30% mieru triedeného zberu a do roku 2020 dosiahnuť 60%.

7.
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7.1  Popis východiskovej situácie

Projekt sa realizuje v v obci Nesluša, okres Kysucké Nové Mesto.V celom okrese nie je evidovaný žiaden zberný dvor  (www.enviroportal.sk).
Obec  má  3157  ob.  (r.2015),  je  zapísaná  v  atlase  rómskych  komunít.  V  roku  2015  bola  produkcia  KO  celkom  623,23t  z  toho  544,94  ZKO,  1
obyvateľ obce v roku 2015 vyprodukoval 191 kg KO, z toho 22 kg (11,5 %) bol triedený KO. Z POH SR do r. 2020 vyplýva, že v ŽSK v r. 2013
bolo 308  kg/obyvateľa,  z  toho  51  kg  (16,6  %)  bol  vytriedený  KO.Pri  priemere  cca 300kg/obyv (priemer ŽSK v r.2013),
sa predpokladá, že 1/3 odpadu v obci bola nelegálne zlikvidovaná. Obec  má  schválené  VZN  o  odpadoch. Systém  zberu  komunálnych
odpadov je dostupný na webe obce ako aj Harmonogram zberu komunálneho odpadu. Obec má  8kontajnerových stojísk (sklo,papier,kovy), na
plasty a  ostatné  zložky  je  kalendárový  systém  s  určeným  harmonogramom  zberu, triedime  5  zložiek  KO  so  zmluvnými  vzťahmi  so
spoločnosťou  zodpovednosti  výrobcov  (Envi-Pak,  Bratislava),  zber/odvoz  realizuje  zberová  spoločnosť  T+T,  Žilina,  okrem  elektroodpadu
(oprávnená spoločnosť  Ekoray,  Námestovo).  Na zber  BRKO,  DSO a  OO nemá zatiaľ  obec vytvorené efektívne  podmienky,  čo  je   predmetom
predkladaného projektu,  očakávame vyzbieranie 277t/rok týchto zložiek.  Hlavný environmentálny problém v riešenej  oblasti  je  nedostatočná
separácia u pôvodcov odpadu a nelegálna likvidácia odpadu, najmä BRKO, DSO a OO. Samotný kalendárový zber nie je dostatočne efektívnym
riešením  čo  konštatuje  aj  POH  SR  "..Súčasné  systémy  triedeného  zberu  však  v  mnohých  regiónoch  vykazujú  veľmi  nízku  účinnosť,
predovšetkým  z  dôvodu  nedostatočného  komfortu  pre  obyvateľov  z  hľadiska  dostupnosti  zberných  nádob. .......Systémy  zberu  „zelených“
biologicky  rozložiteľný  odpadov  majú  zavedené  jednotlivé  obce  najčastejšie  formou  kalendárového  zberu.  Intervaly  kalendárového  zberu
biologicky  rozložiteľných  komunálnych  odpadov  často  nezodpovedajú  reálnej  potrebe  občanov,  čo  môže  mať  za  následok  nezákonné
spaľovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov" To isté sa dá konštatovať aj o DSO a OO. Realizáciou projektu bude možné odpad
zbierať  a  upravovať  na  ďalšie  spracovanie  priamo  na
mieste vzniku podľa potreby (pristavenie VK, drvenie BRKO, drvenie DSO), čím sa priblížime občanovi  a  zefektívnime  celý  systém  triedenia  a
zberu  odpadov.  Zberný  dvor  bude  pre  občanov  prístupný  každý  pracovný  deň,  čo  taktiež  zvýši  komfort  občana  pre  odovzdávanie
odpadov. Informačnými aktivitami nielen počas realizácie projektu budeme zvyšovať environmentálne povedomie občanov, tak aby sa zvýšil
podiel separácie na požadovanú úroveň z POH SR a minimalizovala nelegálna likvidácia odpadov. V nedávnej dobe likvidovala obec na svojom
území niekoľko čiernych skládok na vlastné náklady, čomu chceme pre budúcnosť predísť.
 V blízkom  okolí Projekt  nadväzuje  na  existujúcu  environmentálnu  infraštruktúru  s výrobňou  na  drevené  peletky združenia Biomasa  v
Kysuckom  Lieskovci,  ktoré  má  voľné  kapcity  vstupnej  drevnej  suroviny,  kde  bude  končiť  časť  podrvenej   drevnej  hmoty  z  obce.
Žiadateľ nerealizoval projekt podporený z OP ŽP v programovom období 2007 – 2013.

 z 17Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 4
30.5.2016 12:46



7.2  Spôsob realizácie aktivít projektu

Aktivita  1/   triedený  zber  komunálnych  odpadov  pozostáva  z  dvoch častí:  A/ z  výstavby  zberného dvora  podľa  projektovej  dokumentácie  a
právoplatného stavebného povolenia.  Zhotoviteľ  bude vybraný na základe VO.  Autorizovaný stavebný dozor s  požadovanými skúsenosťami
 bude dohliadať aby stavba bola zhotovená podľa naprojektovaných parametrov.  B/ z nákupu techniky (veľkokapacitné kontajnery,  kolesový
traktor s príslušenstvom, kolesový nakladač s príslušenstvom, bližšia špecifikácia je v prílohe č. 10 ŽoNFP)  pre zvoz a nakladanie s odpadmi
za nakladanie s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec. Dodávateľ bude rovnako vybraný na základe VO.
Aktivita 2/Zvyšovanie informovanosti v oblasti odpadového hospodárstva - bude zabezpečená odborným pracovníkom obecného úradu v TPP
na plný úväzok- aktivity budú zamerané najmä na mládež, čo je podľa skúseností najefektívnejší spôsob pre dosiahnutie pokroku v nakladaní s
odpadom,  avšak  oslovení  budú  všetci  obyvatelia  obce,  okrem  vekovej  skupiny  0-3roky.  Použije  sa  kombinácia  nástrojov  ako
interaktívne školenia, semináre, workshopy, usporiadame dni otvorených dverí, vydáme publikácie k problematike separácie odpadu do každej
domácnosti, na šírenie osvety sa použije aj obecný rozhlas a webová stránka obce.
Realizácia  uvedených  aktivít  bude  zabezpečená  externým  projektovým  manažérom,  ako  aj  zamestnancami  obecného  úradu  (viď  časť
7.4 Administratívna  a  prevádzková  kapacita  žiadateľa).
Veľmi dôležitou súčasťou budúcej úspešnosti projektu zvýšenie komfortu producentov odpadu pri jeho odovzdávaní v rámci triedeného zberu
(v  súlade  s  informáciami  z  POH  SR  popísanými v  časti  7.1),  čím  dospejeme  k  naplneniu  plánovaných  cieľov  projektu.  Mobilita  a  flexibilita
zabezpečujúca zber  odpadu  na  zdroji  by  bez  techniky  obstarávanej  pre  projekt  nebola  dosiahnuteľná.  Rovnako  by bez  výstaby  zberného
dvora nebola  reálna  možnosť  odovzdávať  vyprodukovaný  odpad  každý  pracovný  deň. 
Súlad realizácie projektu s regionálnymi stratégiami a koncepciami: projekt je v súlade s RIÚS ŽSK. Samotný dokument  RIÚS nemá uvedené
žiadne intervencie do odpadového hospodárstva vo svojich strategických a investičných prioritách! Avšak na str. 105 sa uvádza „Najčastejším
spôsobom  nakladania  s komunálnym  odpadom  je  síce  stále  skládkovanie,  ale  postupne  narastá  podiel  separácie  a zhodnocovania
jednotlivých zložiek komunálneho odpadu. Uvedený trend je potrebné zastabilizovať a posilniť, a to aj prostredníctvom realizácie mixu vhodne
volených  nástrojov  (aj  informačných  )  a opatrení  v súlade  s Programom  odpadového  hospodárstva  Žilinského  kraja.  Možnosti  na  riešenie
problematiky odpadového hospodárstva v najbližších rokoch ponúka najmä OP Kvalita životného prostredia.“ V aktuálne platnom POH ŽSK je
uvedený Návrh realizácie  zariadení  na vyhovujúce nakladanie s odpadmi v Žilinskom kraji  rozdelené podľa okresov do roku 2015. Pre Okres
Kysucké Nové Mesto je  uvedené "Pokračovať  v  separácii  odpadov a budovaní  zariadení  na zhodnocovanie a  zneškodňovanie odpadov."
Technické riešenie v prípade stavby zberného dvora vychádza z projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovaným projektantom tak, aby
stavba plnila svoj účel počas celej doby svojej životnosti, navrhované materiály sú v súlade s aktuálnymi technickými požiadavkami na daný
typ  stavby.Technika  bola  rovnako  navrhnutá  odborníkmi  v  rámci  projektovej  dokumentácie  tak  aby  sa  jej  pomocou  dali  dosiahnuť
naplánované ukazovatele projektu.  Nákup techniky je potrebný aby sa dal odpad zberať a upravovať na mieste vzniku, aby sa s odpadom dalo
manipulovať priamo na mieste spracovania alebo na zbernom dvore, prepravovať ho a prechodne ho uskladňovať. Predpokladá sa aj práca-
drvenie na verejných komunikáciách a iných priestoroch, ktoré bude treba po znečistení upratať, preto je súčasťou príslušenstva aj zametacie
zariadenie.  
Samotná  lehota  výstavby  je  vo  VO  stanovená  na  6mesiacov,  realizácia aktivít  projektu  je  naplánovaná  na  13mesiacov,  pretože  v  prípade
schválenia projektu zimné obdobie môže stavebné práce prerušiť.  Nákup techniky je  časovo na stavbe nezávislý (lehota dodávky vo VO sú
3mesiace) preto  časovú následnosť so stavbou netreba plánovať,  v  prípade skoršej  dodávky tj.  pred ukončením stavby,  má obec možnosti
kde  danú  techniku  bezpečne  uložiť.  Informačné  aktivity  môžu  byť  začaté  ihneď  po  podpise  zmluvy  o  NFP  a  sú  naplánované  na  celú  dobu
realizácie  projektu  od  podpisu  zmluvy  o  NFP.
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7.3  Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu

Z hľadiska prevádzkovej a technickej udržateľnosti,  projekt nečelí žiadnym podstatným rizikám. Na stavbu bude poskytnutá 5ročná záručná
doba, čo je doba sledovania  udržateľnosti projektu, technika má reálnu životnosť takisto väčšiu ako je doba sledovania udržateľnosti. Obec je
v dobrom finančnom zdraví, prípadné nepredvídané výdavky vie uhradiť z vlastných zdrojov. Chod odpadového hospodárstva v obci je platený
podľa  princípu  znečisťovateľ  platí  formou  obecného  poplatku  na  osobu/rok.  Výsledky  projektu  sú  pri  rozumnom  hospodárení  a  aktívnom
prístupe udržateľné, riziká sú známe a  sú eliminovateľné. V obci je plánovaná IBV, v tejto súvislosti je naplánovaný rast počtu obyvateľstva,
čo  vyplýva  z  textovej  časti  ÚP  obce.  V  súvislosti  s  investičnými  aktivitami  obce  pri  regulácii  potoka  a  správe  vodného  toku  sa  očakáva
zvýšená  produkcia  BRKO.  Realizáciou  projektu  sa  otvára  možnosť  spolupráce  s  okolitými  obcami  pre  poskytnutie  voľnej  kapacity  pri
nakladaní s BRKO,DSO a OO. Spolupráca je predjednaná, ku dňu podania ŽoNFP sa ju však nepodarilo formálne preniesť do zmluvnej roviny,
preto táto skutočnosť nie je v definovaní záujmového územia uvedená. Projekt prispeje k plneniu cieľov POH SR, pretože priamo prispieva k
realizácii nižššie uvedených opatrení. 
 Z aktuálneho Programu odpadového hospodárstva SR
Opatrenia na dosiahnutie hlavného cieľa odpadového hospodárstva SR
O2. zvýšiť úroveň triedeného zberu pre recyklovateľné druhy komunálnych odpadov, najmä pre papier a lepenku, sklo, plasty, kovy a biologicky
rozložiteľné komunálne odpady tak, aby boli splnené ciele pre triedený zber komunálnych odpadov uvedené v tabuľke 4-1, 
tab. 4-1 Ciele pre triedený zber KO
                          rok        2016   2017   2018  2019  2020
miera triedeného zberu       20%  30%     40%  50%  60%
O3. zvýšiť recykláciu stavebných odpadov a odpadov z demolácií vrátane činnosti spätného zasypávania tak, aby bol splnený cieľ recyklácie
uvedený v časti 4.1.9, 
O6. zlepšenie stavu informovanosti obyvateľov a všetkých subjektov pôsobiacich v odpadovom hospodárstve o nevyhnutnosti a možnostiach
zberu,  opätovného  používania  a  recyklácie  odpadov,  ako  aj  používania  výrobkov,  ktoré  sú  vyrobené  recykláciou  zavedením  účinných  a
všeobecne  prístupných  informačných  systémov  a  vedením  lokálnych  a  národných  informačných  kampaní, 
O14.  podporovať  financovanie  projektov  na  predchádzanie  vzniku  biologicky  rozložiteľných  komunálnych  odpadov  formou  domáceho  a
komunitného  kompostovania,
O15.  pokračovať  v  zavádzaní  triedeného  zberu  kuchynského,  reštauračného  odpadu  a  biologicky  rozložiteľných  odpadov  z  verejnej  a
súkromnej  zelene  a  záhrad  na  základe  štandardov  triedeného  zberu  pre  biologicky  rozložiteľné  komunálne  odpady,
4.4. Stratégia obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov a opatrenia na zvýšenie podielu zhodnocovania
biologicky  rozložiteľných  komunálnych  odpadov  a  opatrenia  na  zníženie  množstva  biologicky  rozložiteľných  komunálnych  odpadov
ukladaných  na  skládky  odpadov  -  do  roku  2020  je  cieľ  zapojiť  do  domáceho  kompostovania  50%  domácností  IBV.
 
Obec  Nesluša  je  súčasťou  ambiciózneho  projektu  ktorým  sa  do  každej  domácnosti  v  obci  inštaluje  malý  kompostér  +  niekoľko  väčších
kompostérov pre potreby obce. Táto skutočnosť je zanesená v VZN obce o odpadoch: Čl. 7 – NAKLADANIE S BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝM
KOMUNÁLNYM ODPADOM - (3) V roku 2016 obec podporí domácnosti v rodinných domoch obstaraním kompostérov za účelom zhodnotenia
BRKO. Podrobnosti budú uvedené vo verejnej vyhláške obecného úradu.
 
Nami predkladaný projekt je v synergii  s vyššie uvedeným ambicióznym projektom, obstaranou  technikou sa upraví a zmanipuluje materiál
pre domáce aj obecné kompostovanie. Zvyšok BRKO sa použije na mulčovanie verejných priestorov, podrvená drevná hmota ako surovina pre
výrobu pletiek združenia Biomasa.
Podrvený DSO sa použije v prvom rade na zásypy pri údržbe miestnych komunikácií, stavebných prácach a pod. v súlade s opatrením O3 POH
SR.
Zberný  dvor  bude  prevádzkovaný  obcou  vlastnými  zamestnancami  v  TPP.  Chod  odpadového  hospodárstva  v  obci  je
zabezpečený pracovníkom  obce  na  plný  pracovný  úväzok  Ing.  Jánom  Melicherom  s  praxou  v  danej  oblasti  viac  ako  8r.  a  pracovníkom  na
čiastočný úväzok pánom Jaroslavom Králom, Doc. Ing. CSc., ktorý spĺňa osobitné kvalifikačné predpoklady na výkon štátnej správy vo veciach
starostlivosti o ŽP.
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Popis administratívnej kapacity žiadateľa na riadenie projektu.
Obec  Nesluša  je  veľkou  obcou  s  počtom  3157  obyvateľov  (rok  2015).  Jej  činnosti  sú  zabezpečované  ôsmimi  profesionálnymi pracovníkmi
obecného  úradu,  ktorý  je  plne  materiálne  vybavený  počítačovou  technikou,  tlačiarňami,  telefónmi,  internetovým  pripojením.  OÚ  je
preto vybavený na zabezpečenie realizácie projektu po technickej stránke.
Pre účely zabezpečenia riadenia projektu bude vytvorený projektový tím zložený z externistu, zamestancov a poslancov obce.
Projektový  manažment  bude  zabezpečený  externými  kapacitami  so  skúsenosťami  v  oblasti  riadenia  obdobných/porovnateľných
projektov, podmienka  skúseností  (aspoň  tri  projekty  podobného  charakteru)  a  VŠ  vzdelanie bude  súčasťou  VO  na  výber  externistu.
Finančný  manažment  bude  zabezpečený  ekonomickým  oddelením  obce  pod  vedením  hlavného  účtovníka  pána  Mateja  Tabačeka  (ÚSO
vzdelanie),   zamestnaného na obci  v  plnom TPP s praxou v odbore tj.  účtovania vo verejnej  správe vrátane projektového účtovania 5 rokov.
Kontroling - bude zabezpečený hlavným kontrolórom obce Ing. Zuzanou Skokanovou, ekonomickou inžinierkou s 10rokmi ekonomickej praxe,
ktorá je zamestnaná na obci na čiastočný prac. úväzok 380hod/rok a starostkou obce pani Ing. Zuzanou Jancovou s praxou 22r v riadení a
manažmente projektov financovaných z verejných zdrojov (100% úväzok TPP).
Manažment  výstavby  -  bude  zabezpečený  pánom  Rudolfom  Jantošíkom,  zástupcom  starostu  obce,  s  27  ročnými  skúsensťami  v
oblasti výstavby  či  už  ako  stavbyvedúci,  stavebný  dozor,  alebo  majiteľ  stavebnej  firmy.
Popis  kapacity  žiadateľa,  na  realizáciu  projektu  z  hľadiska  vecného  zamerania  projektu.  Realizácia  stavebných  prác  bude  zabepečená
externe na základe výsledkov VO, podmienka skúseností na základe referenčných listov bude stanovené v podmienkach VO. Stavebný dozor
bude
rovnako  zabezpečený  externe  na  základe  VO  s  podmienkou  preukázania  skúseností  s  realizáciou  podobných  projektov.  Nadôvažok
bude manažment  výstavby  zabepečený  pánom  Jantošíkom  podľa  popisu  vyššie.  Autorský  dozor  zabezpečí  zhotoviteľ  PD.
Popis  kapacity  žiadateľa,  na  zabezpečenie  prevádzky  projektu.  Prevádzku  projektu  resp.  zberného  dvora  po  jeho  vybudovaní  bude
zabezpečené  zamestnancami  obce, existujúcim oddelením Odpadového hospodárstva,  ktoré  je  vedené pánom  Ing.  Jánom  Melicherom,  v
plnom TPP s praxou v odpadovom hospodársve 8r. a pracovníkom na čiastočný úväzok pánom Jaroslavom Králom, doc. Ing. CSc., ktorý spĺňa
osobitné kvalifikačné predpoklady na výkon štátnej  správy vo veciach starostlivosti  o  ŽP.  Monitoring projektu počas obdobia udržateľnosti
bude zabezpečený externe odborníkom v danej  oblasti.
 

7.4  Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa

Popis cieľovej skupiny
Nevzťahuje sa na žiadateľa

8.

9.
19Celková dĺžka realizácie aktivít projektu (v mesiacoch):

Harmonogram realizácie aktivít

Subjekt: OBEC NESLUŠA IČO: 00314137

Hlavné aktivity projektu

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

21431001001 - B. Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných
odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov

Triedený zber komunálnych odpadov, 4.2016 10.2017

Zvyšovanie informovanosti v oblasti odpadového
hospodárstva,

10.2016 10.2017

Začiatok realizácie Koniec realizácie

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity 10.2016 10.2017

Koniec realizácieZačiatok realizácie
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10.

Hlavné aktivity projektu:

Konkrétny cieľ: 310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

21431001001 - B. Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných
odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov

Typ aktivity:

Triedený zber komunálnych odpadov, 277

Zvyšovanie informovanosti v oblasti odpadového hospodárstva, 277

Cieľová hodnota

IČO: 00314137OBEC NESLUŠASubjekt:

Merateľný ukazovateľ: Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu

Celková cieľová hodnota: 277

Čas plnenia (v mesiacoch): 12

Kód: P0087 Merná jednotka: t/rok

Hlavné aktivity projektu:

Konkrétny cieľ: 310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

21431001001 - B. Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných
odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov

Typ aktivity:

Triedený zber komunálnych odpadov, 0

Zvyšovanie informovanosti v oblasti odpadového hospodárstva, 0

Cieľová hodnota

IČO: 00314137OBEC NESLUŠASubjekt:

Merateľný ukazovateľ: Množstvo zhodnotených nie nebezpečných odpadov

Celková cieľová hodnota: 0

Čas plnenia (v mesiacoch): 12

Kód: P0089 Merná jednotka: t/rok

Hlavné aktivity projektu:

Konkrétny cieľ: 310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

21431001001 - B. Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných
odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov

Typ aktivity:

Triedený zber komunálnych odpadov, 3 040

Zvyšovanie informovanosti v oblasti odpadového hospodárstva, 3 040

Cieľová hodnota

IČO: 00314137OBEC NESLUŠASubjekt:

Merateľný ukazovateľ: Počet osôb zapojených do informačných aktivít

Celková cieľová hodnota: 3 040

Čas plnenia (v mesiacoch): 12

Kód: P0271 Merná jednotka: počet

Aktivity projektu a očakávané merateľné
ukazovatele

10.1  Aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele
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Hlavné aktivity projektu:

Konkrétny cieľ: 310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

21431001001 - B. Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných
odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov

Typ aktivity:

Triedený zber komunálnych odpadov, 7

Zvyšovanie informovanosti v oblasti odpadového hospodárstva, 7

Cieľová hodnota

IČO: 00314137OBEC NESLUŠASubjekt:

Merateľný ukazovateľ: Počet zrealizovaných informačných aktivít

Celková cieľová hodnota: 7

Čas plnenia (v mesiacoch): 12

Kód: P0589 Merná jednotka: počet

Hlavné aktivity projektu:

Konkrétny cieľ: 310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

21431001001 - B. Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných
odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov

Typ aktivity:

Triedený zber komunálnych odpadov, 277

Zvyšovanie informovanosti v oblasti odpadového hospodárstva, 277

Cieľová hodnota

IČO: 00314137OBEC NESLUŠASubjekt:

Merateľný ukazovateľ: Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov

Celková cieľová hodnota: 277

Čas plnenia (v mesiacoch): 12

Kód: P0702 Merná jednotka: t/rok

Hlavné aktivity projektu:

Konkrétny cieľ: 310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

21431001001 - B. Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných
odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov

Typ aktivity:

Triedený zber komunálnych odpadov, 0

Zvyšovanie informovanosti v oblasti odpadového hospodárstva, 0

Cieľová hodnota

IČO: 00314137OBEC NESLUŠASubjekt:

Merateľný ukazovateľ: Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov

Celková cieľová hodnota: 0

Čas plnenia (v mesiacoch): 12

Kód: P0703 Merná jednotka: t/rok
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Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová
hodnota

Príznak rizika Relevancia k HP

P0087 Množstvo vytriedeného komunálneho
odpadu

t/rok 277 Áno UR

P0089 Množstvo zhodnotených nie nebezpečných
odpadov

t/rok 0 Áno UR

P0271 Počet osôb zapojených do informačných
aktivít

počet 3 040 Áno PraN

P0589 Počet zrealizovaných informačných aktivít počet 7 Nie PraN

P0702 Zvýšená kapacita pre triedenie
komunálnych odpadov

t/rok 277 Nie UR

P0703 Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie
odpadov

t/rok 0 Nie UR

10.2  Prehľad merateľných ukazovatelov projektu

11.

Subjekt: OBEC NESLUŠA

Výška oprávnených výdavkov: 942 493,79 €

IČO: 00314137

Typ aktivity:

Oprávnený výdavok

Triedený zber komunálnych odpadov, 906 016,95 €Hlavné aktivity projektu:

021 - Stavby 581 950,14 €

023 - Dopravné prostriedky 309 956,00 €

930 - Rezerva na nepredvídané výdavky 14 110,81 €

Skupina výdavku:

Zvyšovanie informovanosti v oblasti odpadového hospodárstva, 9 148,36 €Hlavné aktivity projektu:

521 - Mzdové výdavky 9 148,36 €Skupina výdavku:

21431001001 - B. Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných
odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov

Priame výdavky

Nepriame výdavky

518 - Ostatné služby 27 328,48 €Skupina výdavku:

Podporné aktivity 27 328,48 €Podporné aktivity:

Oprávnený výdavok

310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Konkrétny cieľ:

Rozpočet projektu

11.A  Rozpočet žiadateľa
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Nevzťahuje sa na žiadateľa

11.B  Rozpočty partnerov

942 493,79 €Celková výška oprávnených výdavkov:

942 493,79 €Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:

11.C  Požadovaná výška NFP

95,0000%Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

895 369,10 €Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:

47 124,69 €Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:

942 493,79 €Celková výška oprávnených výdavkov:

942 493,79 €Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:

11.C.1  Požadovaná výška NFP žiadateľa

Subjekt: Obec Nesluša IČO: 00314137

95,0000%Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

895 369,10 €Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:

47 124,69 €Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:

11.C.2 Požadovaná výška NFP partnerov

Nevzťahuje sa na žiadateľa

Verejné obstarávanie
Sumár realizovaných VO

Sumár plánovaných VO

1Počet realizovaných VO: Suma VO pre projekt: 5 100,00 €

2Počet plánovaných VO: Suma VO pre projekt: 728 657,19 €

12.

Verejné obstarávanie 1

Názov VO: Výstavba zberného dvora - Nesluša

Zberný dvor - stavebné práce na základe projektovej dokumentácie a rozpočtu podľa výkazu výmerOpis predmetu VO:

Metóda podľa
finančného limitu:

Podlimitná zákazka Celková hodnota
zákazky:

470 360,52 €
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Postup obstarávania: Podlimitná zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z.
z.

Začiatok VO: 5.2016

Stav VO: Verejné obstarávanie vyhlásené Ukončenie VO: 8.2016

Poznámka: zelené VO sa neuplatňuje. Zverejnené vo vestníku VO č. 102/2016 - 30.05.2016, 9299 - WYP. Celková hodnota zákazky je uvedená bez
rezervy na stavebné práce a bez DPH ako PHZ z VO.

Triedený zber komunálnych odpadov, 00314137 - OBEC NESLUŠA 470 360,52 €

Hodnota na aktivitu projektu z
celkovej hodnoty zákazkyAktivita Subjekt

Zoznam aktivít pre VO 1

Verejné obstarávanie 2

Názov VO: Zariadenia pre zberný dvor - Nesluša

obstaranie  techniky  -  zariadení  pre  projekt.  Obstaráva  sa Traktor  s  príslušenstvom  a Nakladač  s  príslušenstvom,  bližší  popis  je  v
prílohe  ŽoNFP  č.  10

Opis predmetu VO:

Metóda podľa
finančného limitu:

Nadlimitná zákazka Celková hodnota
zákazky:

258 296,67 €

Postup obstarávania: Verejná súťaž podľa zákona č. 343/2015 Z. z. Začiatok VO: 5.2016

Stav VO: Verejné obstarávanie vyhlásené Ukončenie VO: 8.2016

Poznámka: Zelené obstarávanie sa neuplatnilo. Oznámenie o vyhlásení VO bolo zverejnené na profile verejného obstarávateľa 27.5.2016. Celková
hodnota zákazky je uvedená bez DPH ako PHZ z VO.

Triedený zber komunálnych odpadov, 00314137 - OBEC NESLUŠA 258 296,67 €

Hodnota na aktivitu projektu z
celkovej hodnoty zákazkyAktivita Subjekt

Zoznam aktivít pre VO 2

Verejné obstarávanie 3

Názov VO: Zberný dvor Nesluša - projektová dokumentácia

projektová dokumentácia pre povolenie stavbyOpis predmetu VO:

Metóda podľa
finančného limitu:

Iná zákazka Celková hodnota
zákazky:

5 100,00 €

Postup obstarávania: Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. Začiatok VO: 3.2016

Stav VO: Verejné obstarávanie po podpise zmluvy s
úspešným uchádzačom

Ukončenie VO: 4.2016

Poznámka: zelené obstarávanie sa neuplatnilo. Celková hodnota zákazky je celková suma, dodávateľ nie je plátcom DPH.

Triedený zber komunálnych odpadov, 00314137 - OBEC NESLUŠA 5 100,00 €

Hodnota na aktivitu projektu z
celkovej hodnoty zákazkyAktivita Subjekt

Zoznam aktivít pre VO 3
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Riziko 1

Názov rizika: Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu

Popis rizika: riziko menšieho množstva vytriedenia KO ako je plánované v rovnomennom merateľnom ukazovateli bez príznaku

Závažnosť: Vysoká

Opatrenia na elimináciu rizika: dôsledná informačná a osvetová práca s občanmi obce, starostlivosť o techniku aby bola funkčná 

Riziko 2

Názov rizika: nedostatočné cash flow

Popis rizika: problémy s cash flow žiadateľa a z toho plynúce meškanie s platbami dodávateľom, môžu spôsobiť problémy s termínom
realizácie zo strany dodávateľa

Závažnosť: Vysoká

Opatrenia na elimináciu rizika: plánovaie  cash  flow,  vytvorenie  projektového  tímu  so  zastúpením  ekonómov  a  manažérov  so  skúsenosťami  (viď
personálne  zabezpečenie),  priebežné podávanie  žiadostí  o  platbu.  Obec  má  vytvorenú  finančnú  rezervu,  ktorú  treba
zachovať.

Riziko 3

Názov rizika: neplnenie si zmluvných povinností dodávateľmi projektu

Popis rizika: Nedodržanie  termínov,  technologických postupov,  kvality  atď.  ktoré  vyplývajú  z  projektovej  dokumentácie,  technických
špecifijácií  technológií  a  ZOD priamo ohrozujú realizáciu  projektu.

Závažnosť: Vysoká

Opatrenia na elimináciu rizika: Vytvorenie  projektového  tímu  (viď  personálne  zabezpečenie)  dôsledný  kontroling,  na  stavbe  manažérom  výstavby
a stavebným  dozorom,  kvalitná  zmluva  o  dielo.

Riziko 4

Názov rizika: Počet osôb zapojených do informačných aktivít

Popis rizika: riziko menšieho množstva zapojených ľudí ako je plánované v rovnomennom merateľnom ukazovateli s príznakom

Závažnosť: Vysoká

Opatrenia na elimináciu rizika: Závažnosť tohto rizika je z pohľadu povinností zo Zmluvy o NFP vysoká, avšak reálne možnosť nesplnenia merateľného
ukazovateľa je nízka. Informačné aktivity sú naplánované tak, aby zasiahli celú popoláciu obce.

Riziko 5

Názov rizika: vznik neoprávnených výdavkov a zníženie výšky NFP

Popis rizika: Obec nevie projekt realizovať z vlastných zdrojov,  preto žiada o NFP. Pokiaľ by boli  identifikované neoprávnené výavky
vo väčšej  miere,  ohrozilo  by  to  realizáiu  projektu.Riziko  platí  pre  fázu  schvaľovania,  realizácie  aj  následného
monitoringu projektu.

Identifikácia rizík a prostriedky na ich elimináciu13.
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Závažnosť: Vysoká

Opatrenia na elimináciu rizika: Dôkladná  príprava  projektu,  projektovej  dokumentácie  a  rozpočtu.  Pri  príprave  projektu  boli  konané  pravidelné  porady,
bol vypracovaný  súhrn  dôležitých  informácií  z  výzvy  a  súvisiacich  dokumentov  s  ktorými  sa  všetci  zúčastnení
oboznámili.  Projektová  dokumentácia  bola vypracovaná osobami  s  dostatočnými  skúsenosťami  a  navyše  aj
so znalostami  pravidiel  OPKZP.
Dôkladná príprava a realizácia verejných obstarávaní osobou so skúsenosťami s VO, postupovať pri obstarávaní tovarov,
služieb a prác potrebných pre realizáciu aktivít projektu podľa pravidiel a postupov určených poskytovateľom v príručke k
procesu verejného obstarávania.
Dôsledná kontrola v priebehu realizácie projektovým tímom.

Riziko 6

Názov rizika: vznik škôd počas výstavby a po nej

Popis rizika: počas  výstavby  môžu  na  diele  vzniknúť  škody  rôzneho  druhu,  či  už  zavinením  ľuďmi,  spôsobením  prírodnými
živlami, alebo  vis  major

Závažnosť: Stredná

Opatrenia na elimináciu rizika: Zmluva  o  dielo  s  vymedzenou  zodpovednosťou  dodávateľa,  záručné  podmienky,  poistenie  počas  výstavby,  poistenie
po výstavbe.

Riziko 7

Názov rizika: zmena legislatívy

Popis rizika: zmena legislatívneho rámca ktorá by menila podmienky pre realizáciu projektu je nepravdepodobná ale, nedá sa vylúčiť

Závažnosť: Stredná

Opatrenia na elimináciu rizika: toto riziko sa musí prijať a riešiť až situácia nastane
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Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP14.
Podmienka poskytnutia príspevku: Časová oprávnenosť realizácie projektu

Neobsahuje žiadne prílohyPrílohy:

Podmienka poskytnutia príspevku: Maximálna a minimálna výška príspevku

Neobsahuje žiadne prílohyPrílohy:

Podmienka poskytnutia príspevku: Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy
NATURA 2000

Neobsahuje žiadne prílohyPrílohy:

Podmienka poskytnutia príspevku: Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na
životné prostredie

Neobsahuje žiadne prílohyPrílohy:

Podmienka poskytnutia príspevku: Oprávnenosť z hľadiska súladu s horizontálnymi princípmi

Neobsahuje žiadne prílohyPrílohy:

Podmienka poskytnutia príspevku: Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu

Neobsahuje žiadne prílohyPrílohy:

Podmienka poskytnutia príspevku: Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území

Neobsahuje žiadne prílohyPrílohy:

Podmienka poskytnutia príspevku: Podmienka, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie  je v konkurze alebo v
reštrukturalizácii

Neobsahuje žiadne prílohyPrílohy:

Podmienka poskytnutia príspevku: Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené

Neobsahuje žiadne prílohyPrílohy:

Podmienka poskytnutia príspevku: Podmienka, že žiadateľ,  ktorý je obcou má schválený program rozvoja obce a príslušnú územnoplánovaciu
dokumentáciu v súlade s ustanovením § 8 ods. 6/§ 8a ods. 4 zákona o podpore regionálneho rozvoja

Neobsahuje žiadne prílohyPrílohy:

Podmienka poskytnutia príspevku: Podmienka, že žiadateľ/štat.org./člen štat.org./prokurista/splnomoc.zástupca žiadateľa neboli právopl. odsúdení za
trest.čin korupcie/poškodz.fin.záujmovES/legaliz. príjmu z trest.činnosti/založ.,zosnov. a podpor.zločin.skupiny/machin.
pri VO a ver.dražbe

Neobsahuje žiadne prílohyPrílohy:

Podmienka poskytnutia príspevku: Podmienka, že žiadateľ má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu

Neobsahuje žiadne prílohyPrílohy:

Podmienka poskytnutia príspevku: Podmienka, že žiadateľ neukončil fyzickú realizáciu všetkých oprávnených aktivít projektu pred predložením ŽoNFP

Neobsahuje žiadne prílohyPrílohy:

Podmienka poskytnutia príspevku: Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach

Neobsahuje žiadne prílohyPrílohy:

Podmienka poskytnutia príspevku: Podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovanie projektu

Neobsahuje žiadne prílohyPrílohy:

Podmienka poskytnutia príspevku: Podmienka nebyť dlžníkom na daniach

Neobsahuje žiadne prílohyPrílohy:

Podmienka poskytnutia príspevku: Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení

Neobsahuje žiadne prílohyPrílohy:

Podmienka poskytnutia príspevku: Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení
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Neobsahuje žiadne prílohyPrílohy:

Podmienka poskytnutia príspevku: Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za obdobie 5 rokov predchádzajúcich
podaniu ŽoNFP

Neobsahuje žiadne prílohyPrílohy:

Podmienka poskytnutia príspevku: Podmienka oprávnenosti aktivít projektu

Podporná dokumentácia k  oprávnenosti výdavkov 11.Prílohy:

Podmienka poskytnutia príspevku: Podmienka oprávnenosti výdavkov pre projekty generujúce príjem

Neobsahuje žiadne prílohyPrílohy:

Podmienka poskytnutia príspevku: Podmienka prevádzkovania infraštruktúry

Neobsahuje žiadne prílohyPrílohy:

Podmienka poskytnutia príspevku: Podmienka relevantného spôsobu financovania – predfinancovanie, zálohové platby, refundácia

Neobsahuje žiadne prílohyPrílohy:

Podmienka poskytnutia príspevku: Podmienka  zákazu opätovného predloženia ŽoNFP s rovnakým predmetom projektu v prípade neukončenia
schvaľovacieho procesu

Neobsahuje žiadne prílohyPrílohy:

Podmienka poskytnutia príspevku: Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi

Neobsahuje žiadne prílohyPrílohy:

Podmienka poskytnutia príspevku: Podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska definovania merateľných ukazovateľov projektu

Neobsahuje žiadne prílohyPrílohy:

Podmienka poskytnutia príspevku: Podmienky splnenia kritérií pre výber projektov

Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa 11.Prílohy:

Podmienka poskytnutia príspevku: Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis

Neobsahuje žiadne prílohyPrílohy:

Podmienka poskytnutia príspevku: Právna forma

Neobsahuje žiadne prílohyPrílohy:
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Čestné vyhlásenie žiadateľa15.

Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že:

    •    všetky informácie obsiahnuté v žiadosti o nenávratný finančný príspevok a všetkých jej prílohách sú úplné, pravdivé a správne,
    •   projekt je v súlade s princípmi podpory rovnosti  mužov a žien a nediskriminácie podľa článku 7 nariadenia o Európskeho parlamentu a
Rady  (EÚ)  č.  1303/2013  zo  17.  decembra  2013,  ktorým  sa  stanovujú  spoločné  ustanovenia  o  Európskom  fonde  regionálneho  rozvoja,
Európskom  sociálnom  fonde,  Kohéznom  fonde,  Európskom  poľnohospodárskom  fonde  pre  rozvoj  vidieka  a  Európskom  námornom  a
rybárskom  fonde  a  ktorým  sa  stanovujú  všeobecné  ustanovenia  o  Európskom  fonde  regionálneho  rozvoja,  Európskom  sociálnom  fonde,
Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006  (ďalej len ,,všeobecné
nariadenie“) a v súlade s princípom udržateľného rozvoja podľa článku 8 všeobecného nariadenia,
    •  zabezpečím finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia,
    •   na  oprávnené  výdavky  uvedené  v projekte  nežiadam  o inú  pomoc,  resp.  požadovanie  inej  pomoci  je  v súlade  s pravidlami  kumulácie
ustanovenými  v príslušných  právnych  predpisov  poskytovania  štátnej  pomoci  a na  tieto  výdavky  v minulosti  nebol  poskytnutý  príspevok
z verejných  prostriedkov  ani  z Recyklačného  fondu,
    •  spĺňam podmienky poskytnutia príspevku uvedené v príslušnej výzve,
    •  údaje uvedené v žiadosti o NFP sú identické s údajmi odoslanými prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS2014+,
    •  som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok,
    •   som  si  vedomý  zodpovednosti  za  predloženie  neúplných  a nesprávnych  údajov,  pričom  beriem  na  vedomie,  že  preukázanie  opaku  je
spojené  s rizikom  možných  následkov  v rámci  konania  o žiadosti  o NFP  a/alebo  implementácie  projektu  (napr.  možnosť  mimoriadneho
ukončenia  zmluvného  vzťahu,  vznik  neoprávnených  výdavkov).
Zaväzujem  sa  bezodkladne  písomne  informovať  poskytovateľa  o všetkých  zmenách,  ktoré  sa  týkajú  uvedených  údajov  a skutočností.
Súhlasím  so  správou,  spracovaním  a uchovávaním  všetkých  uvedených  osobných  údajov  v  súlade  so  zák.  č. 122/2013  Z.  z.  o ochrane
osobných  údajov a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  pre  účely  implementácie  príslušného  operačného  programu.

Miesto podpisu Dátum podpisu Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu
žiadateľa

Podpis

.......................................................... ....................................... Ing. Zuzana Jancová .................................................................
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