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1.

Identifikácia žiadateľa

Obchodné meno / názov:

Obec Nesluša

Hlavný identifikátor (IČO):

00314137

Sídlo:

Nesluša, Nesluša 978, 02341

Štát:

Slovensko

Právna forma:

Obec (obecný úrad), mesto (mestský
úrad)

IČO:

00314137

DIČ:

2020553139

IČZ:

Platiteľ DPH:

Nie

IČ DPH / VAT:

Štatutárny orgán
Meno a priezvisko štatutára:

2.

Ing. Zuzana Jancová

Identifikácia partnera

Nevzťahuje sa

3.

Identifikácia organizačnej zložky zodpovednej za
realizáciu projektu

Nezaevidované

4.

Komunikácia vo veci žiadosti

Subjekt:

OBEC NESLUŠA

Identifikátor (IČO):

00314137

Meno a priezvisko

Adresa na doručovanie písomností

E-mail

Telefonický kontakt

Ing. Zuzana Jancová

Nesluša 978, 02341 Nesluša

zuzana.jancova@neslusa.sk

0911470676

5.

Identifikácia projektu

Názov projektu:

Rozšírenie MŠ Nesluša

Akronym:

RMŠ Nesluša

Kód ŽoNFP:

NFP302020H947

Výzva:

IROP-PO2-SC221-2016-10 - Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

NACE projektu:

Predškolská výchova
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Kategórie regiónov:

LDR - menej rozvinuté regióny

Projekt s relevanciou k
Regionálnym integrovaným
územným stratégiám:

Áno

Projekt s relevanciou k
Udržateľnému rozvoju miest:

Nie

Identifikácia príspevku k princípu
udržateľného rozvoja:

1.

Investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania

2.

Ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov

3.

Zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality

Identifikácia príspevku k princípu
podpory rovnosti mužov a žien a
nediskriminácia:

Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.

Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ
302000 - Integrovaný regionálny operačný program
302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

Kategorizácia za Konkrétne ciele
Konkrétny cieľ:

302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

Oblasť intervencie:

052 - Infraštruktúra vzdelávania a starostlivosti o deti v predškolskom veku

Hospodárska činnosť:

19 - Vzdelávanie

Typ územia:

03 - Vidiecke oblasti (riedke osídlenie)

Forma financovania:

01 - Nenávratný grant

6.A Miesto realizácie projektu
P.č.

Štát

Región
(NUTS II)

Vyšší územný celok
(NUTS III)

Okres
(NUTS IV)

Obec

1.

Slovensko

Stredné Slovensko

Žilinský kraj

Kysucké Nové Mesto

Nesluša

6.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného
územia OP
Nezaevidované
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7.

Popis projektu

Stručný popis projektu:

Miestom realizácie projektu je obec Nesluša v okrese Kysucké Nové Mesto. Cieľom projektu je prostredníctvom zvýšenia kapacity MŠ
a podporou inkluzívneho vzdelávania zvýšiť hrubú zaškolenosť detí MŠ a prispieť tak k plneniu cieľov stanovených do roku 2020 EK aby
aspoň 95 % detí vo veku od 4 rokov do veku, v ktorom majú začať povinnú školskú dochádzku, sa zúčastnilo predprimárneho vzdelávania.
Cestou rozširovania priestorových a kapacitných podmienok MŠ prispejeme k nástroju politiky 3: Zvýšenie kvalifikácií, zlepšenie odbornej
prípravy a pracovných podmienok, ktorú si SR zvolila ako ústrednú tému podpory vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve. Projekt
prispieva ku globálnym cieľom IROP - prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom
na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí., a je v súlade so špecifickým
cieľom zodpovedajúcim príslušnej prioritnej osi 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl, ako aj tematickým cieľom IROP č.
10: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností a celoživotného vzdelávania a investičnou prioritou 2.2 –
Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej
infraštruktúry.
Ciele projektu sa dosiahnu realizáciou hlavných aktivít
1/ Rozšírenie kapacít existujúceho objektu MŠ prístavbou
Kapacita MŠ sa zvýši prostredníctvom prístavby k existujúcej budove. Prístavbou sa zmení vchod do budovy na bezbariérový, vybuduje sa
zelená strecha.
2/ Stavebno-technické úpravy areálu MŠ -na dvore MŠ vznikne detské ihrisko s cvičebnými prvkami.
3/ Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ
Realizáciou projektu budú naplnené merateľné ukazovatele uvedené v tab. 10.2. – kapacita MŠ sa rozšíri na 88 detí, vybuduje sa a bude
podporený 1 areál MŠ, prístavbou vybuduje sa zelená strecha a rozšíri podlahová plocha budovy na 991,6 m2 a teda sa zrenovuje 1 verejná
budova, podporí sa 1 MŠ materiálno-technickým vybavením, podporí sa 1 MŠ.

7.1 Popis východiskovej situácie
Nesluša je počtom obyvateľov najväčšia obec na dolných Kysuciach. Priemerne sa v nej ročne narodí 30 – 35 detí. Obec je zapísaná v atlase
rómskych komunít s počtom osôb 101 v r. 2013, ich počet stúpa. Kapacita MŠ je vzhľadom na natalitu v obci nedostatočná. Deti končiace
dochádzku v MŠ nastupujú väčšinou do ZŠ v obci, v ojedinelých prípadoch do iných ZŠ v mieste práce rodičov. MŠ nemá právnu subjektivitu
a nemá vybudovaný prístup pre hendikepované osoby, poskytuje a bude poskytovať celodennú starostlivosť.
Súčasná kapacita Materskej školy v Nesluši je 75 detí. Touto kapacitou však nedokážeme kladne vybaviť všetky žiadosti rodičov o prijatie
dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, kapacita je naplnená na maximum aj vďaka výnimkám na prevádzku a naviac hrozí jej zníženie, pretože
jedna trieda s počtom 12 detí je z hygienických dôvodov nevyhovujúca. MŠ nemá vybudovaný školský areál, ktorý by prispieval ku zvýšeniu
kvality výchovy a inkluzívneho vzdelávania.
V súčasnej dobe má materská škola 4 triedy s celodennou prevádzkou:
1.tr. 5-6 ročné deti – s počtom detí 22 / 75,40m2/
2.tr. 4-6 ročné deti – s počtom detí 21 /46,70m2/ - bez udelenej výnimky len na 15-16detí
3.tr. 3-4 ročné deti – s počtom detí 20 / 46,70m2/ bez udelenej výnimky len na 15-16detí
4.tr. 2,5-4ročné deti – s počtom detí 12 /24m2/ - podľa predpisu nevyhovujúce
Hygienické zariadenie má MŠ jedno, má 1 sklad o rozlohe 4,80m2. Na prízemí je zborovňa pre pedagógov 14m2. Iné potrebné priestory ako
sklady, kabinety apod. MŠ nemá.
Pre triedu, v ktorej sa rozkladajú aj lehátka, s počtom detí 12 avizoval RÚVZ zatvorenie pre nevyhovujúce hygienické podmienky. Zatvorením
tejto triedy by kapacita materskej školy klesla na 63 detí. Požiadali sme RÚVZ o dočasné ponechanie tejto triedy v prevádzke, nakoľko táto
situácia bude riešená projektom rozšírenia MŠ.
Realizáciou projektu sa vyriešia vyššie identifikované problémy.
Budova MŠ aj s pozemkom sú vo vlastníctve obce a sú zapísané na LV č. 1244, súpisné č. 1000, parcela 434/3 a 434/1. Školský dvor je na
parcelách 436,437. Projektová dokumentácia pre povolenie stavby je overená v stavebnm konaní, stavebné povolenie právoplatné. Aktivity
projektu sú naplánované s dostatočnou časovou rezervou, ktorá ráta aj s časom na predloženie žiadosti o NFP, jej schválenie, podpis zmluvy
o NFP ako aj s časom na prípadné zdržanie napr. v procese povoľovania stavby, alebo VO.
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7.2 Spôsob realizácie aktivít projektu
Realizácia projektu je naplánovaná na 12mesiacov od 1/2018 do 12/2018, čo dáva dostatočnú rezervu aj pre prípad vzniku nepredvídateľných
prekážok realizácie. Ciele projektu sa dosiahnu realizáciou hlavných aktivít, ktoré sú v súlade s nasledovnými typmi aktivít podľa výzvy:
b. rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov;
Kapacita MŠ sa zvýši prostredníctvom prístavby k existujúcej budove. Prístavbou sa zmení vchod do budovy na bezbariérový, vybuduje sa
zelená strecha.
Prístavbou vznikne 5 nových miestností:
Šatňa, WC, chodba, denná miestnosť 75 m² pri 3 m²/na dieťa - 25 detí, spálňa 43 m2 pri 1,7 m²/na ležadlo - 25 detí
Na streche prístavby je navrhnutá plochá zelená strecha na ktorú je možné vyjsť zo šatne na poschodí materskej školy čím Projekt prispieva k
minimalizácii vplyvu zastaveného prostredia na lokálne klimatické podmienky.
d. stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených
areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
Na dvore je navrhnuté detské ihrisko o celkovej výmere 376 m² pri 4 m²/na dieťa - je navrhnuté pre celkovo 94 detí. Pozostáva
z multifunkčného ihriska pre rôzne druhy športov s mantinelmi a bránkami, z časti s prvkami detského ihriska a pieskoviska. Celé ihrisko
bude oplotené.
e. obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl; v rámci tejto aktivity sa obstará potrebné vybavenie do nových priestorov
vrátane schodolezu (ktorý je súčasťou výdavkov projektu) na zabezpečenie prístupu postihnutých osôb na poschodie. Ostatné materiálnotechnické vybavenie nie je súčasťou oprávnených výdavkov projektu!!
Typy aktivít b a d budú realizované stavebnými prácami na základe projektovej dokumentácie vypracovanej autorizovaným projektantom pri
splnení všetkých požiadaviek vyplývajúcich z noriem a predpisov najmä požiadavky univerzálneho navrhovania objektov a služieb podľa čl. 9
a 19 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z. a zákona č. 50/1976 Z. z. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Zhotoviteľ stavby bude vybraný na základe VO, stavba bude realizovaná pod dohľadom
stavebného dozoru a autorského dohľadu projektanta.
Prístavbou vznikne nový vchod do budovy, ktorý bude bezbariérový. Prístup na poschodie pre imobilných bude zabezpečený schodolezom.
Dodávatelia pre Aktivitu e budú vybraní na základe zákona o VO, technická špecifikácia obstarávaných tovarov prebehne v súlade
hygienickými a bezpečnostnými požiadavkami pre použitie v MŠ ako aj potrieb inkluzívnej výchovy a školského vzdelávacieho programu.
Etapizácia projektu nie je potrebná. Stavebné práce aj obstaranie MTV môžu prebiehať nezávisle od seba počas naplánovanej doby
realizácie. Obec má vlastné priestory, kde obstarané veci môžu byť uskladnené aj pred ukončením stavby.
Dokončením a kolaudáciou stavby sa dosiahnu stanovené ciele projektu, kapacita MŠ sa zvýši na 88 detí a podporí sa inkluzívne vzdelávanie.

7.3 Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu
Ciele a výstupy projektu, resp. ich dosiahnutie je priamo prepojené s realizáciou aktivít projektu. Zrealizovaním hlavných aktivít sa preto
dosiahnu ciele a výstupy projektu. Vzhľadom na charakter aktivít projektu ich technická realizácia bude zabezpečená dodávateľmi projektu.
Prevádzková a technická udržateľnosť výstupov projektu po jeho zrealizovaní bude zabezpečená zamestnancami miestneho úradu
a zamestnancami MŠ, k čomu má obec dostatočné technické a personálne zabezpečenie popísané v časti 7.4.
Zrealizovaním projektu sa rozšíri kapacita MŠ na 88 detí, vznikne prístavba s kapacitou pre 25 detí, tj. 12 detí z hygienicky nevyhovujúcej
triedy a 13 pripadá na novovytvorenú kapacitu. Vybuduje sa bezbariérový prístup, zelená strecha a školský dvor s ihriskami.
Prístavbou vznikne 5 nových miestností : šatňa, WC, chodba, denná miestnosť, spálňa .
Realizácia projektu prinesie rozšírenie predškolskej výchovy o nové výchovné prvky: Inkluzívna výchova a humanizácia pohybovej výchovy,
získavania detí pre pravidelnú pohybovú aktivitu – predchádzanie obezite detí, Školský vzdelávací program bude obohatený o „Výchovu a
vzdelávanie k ľudskosti“, budú vybudované nové vzdelávacie prvky, vhodné k environmentálnej a ekologickej výchove a vzdelávaniu detí.
Vybudovaný dvor resp. ihrisko vytvorí priestor na organizovanie športových a iných podujatí pre deti.
Z hľadiska prevádzkovej a technickej udržateľnosti, projekt nečelí žiadnym podstatným rizikám. Na stavbu bude poskytnutá 5ročná záručná
doba, čo je doba sledovania udržateľnosti projektu. Obec je v dobrom finančnom zdraví, prípadné nepredvídané výdavky vie uhradiť z
vlastných zdrojov. 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 aj z textovej časti ÚP obce. Nárast počtu
obyvateľstva a teda požiadavky na zvyšovanie kapacity MŠ je zrejmý aj z indexu investičnej účinnosti. S ohľadom na počet zamietnutých
žiadostí o prijatie do MŠ a vhodnou osvetovou činnosťou medzi rodičmi obec zabezpečí naplniteľnosť novovytvorenej kapacity.
Projekt vytvára synergický efekt v rámci IROP s Prioritnou osou č. 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie –
ochrana životného prostredia Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, pretože v rámci predkladaného projektu sa buduje zelená strecha
a obec má v pláne budovať ďalšie prvky zelenej infraštruktúry ako napr. zberné systémy na odpadovú a dažďovú vodu. Projekt vytvára
synergický efekt aj s OPKŽP prioritná os 4, špecifický cieľ 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, kde obec podala ŽoNFP na
budovu MŠ. Predkladaný projekt otvára možnosť na realizáciu ďalších projektov v oblasti skvalitňovania starostlivosti o deti a ich prípravy na
nástup do MŠ ako aj v oblasti vzdelávania učiteľov .
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7.4 Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa
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, zamestnancov 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 podmienok 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 skúsenosťami v oblasti
výstavby či už ako stavbyvedúci, stavebný dozor, alebo majiteľ stavebnej firmy.
Realizácia verejných obstarávaní bude zabezpečená osobou so skúsenosťami s VO v oblasti EŠF.
Popis kapacity žiadateľa, na realizáciu projektu z hľadiska vecného zamerania projektu. Realizácia stavebných prác bude zabezpečená
externe na základe výsledkov VO. Stavebný dozor bude rovnako zabezpečený externe na základe VO s podmienkou preukázania skúseností s
realizáciou podobných projektov. Nadôvažok bude manažment výstavby zabezpečený pánom Jantošíkom podľa popisu vyššie. Autorský
dozor zabezpečí zhotoviteľ PD.
Obstaranie materiálno technického vybavenia bude v súlade so zákonom o VO. Technická špecifikácia obstarávaných tovarov bude
pripravená v súlade hygienickými a bezpečnostnými požiadavkami pre použitie v MŠ ako aj potrieb inkluzívnej výchovy a školského
vzdelávacieho programu.
Popis kapacity žiadateľa, na zabezpečenie prevádzky projektu. Na prevádzku budovy po realizácii projektu nie sú potrebné žiadne špeciálne
oprávnenia, ani netreba mať vyčlenené personálne zabezpečenie. Budova bude poistená v súlade s pravidlami EŠF. Na prevádzkovanie plne
postačí personál MŠ(9 zamestnancov) a obecného úradu (8 zam.). Obec vlastní niekoľko budov, s ich prevádzkovaním má bohaté skúsenosti.
Monitoring projektu po jeho realizácii, v prípade získania NFP, bude zabezpečený externe osobou s dostatočnými skúsenosťami na základe
výberu podľa platných právnych predpisov.
Možné riziká udržateľnosti projektu sú minimálne, zrealizovaním stavby a dodávkou zariadení budú merateľné ukazovatele splnené.
Naplnenosť novovytvorenej kapacity 13 miest v prvom roku sledovania udržateľnosti nevnímame ako ohrozenú zvlášť významným rizikom.
Vzhľadom na demografický vývoj v obci a plánované osvetové aktivity medzi rodičmi s fokusáciou na MRK budú vytvorené všetky
predpoklady na jej úspešné naplnenie.

8.

Popis cieľovej skupiny

Nevzťahuje sa

9.

Harmonogram realizácie aktivít

Celková dĺžka realizácie aktivít projektu (v mesiacoch):
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9.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP
Subjekt:

OBEC NESLUŠA

Identifikátor (IČO):

00314137

Hlavné aktivity projektu
Typ aktivity:

302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou,
rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)

Hlavné aktivity projektu:

Typ aktivity:

302H94700001 - rozširovanie kapacít existujúcich
objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou,
rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov

Koniec realizácie

1.2018

12.2018

302020041R047 - D. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk,
športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov
inkluzívneho vzdelávania (LDR)

Hlavné aktivity projektu:
Typ aktivity:

Začiatok realizácie

302H94700002 - Stavebno-technické úpravy
areálu materskej školy

Začiatok realizácie

Koniec realizácie

1.2018

12.2018

302020041R048 - E. RIUS_bez UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (LDR)

Hlavné aktivity projektu:

302H94700003 - Obstaranie materiálnotechnického vybavenia materských škôl

Začiatok realizácie

Koniec realizácie

1.2018

12.2018

Začiatok realizácie

Koniec realizácie

1.2018

12.2018

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:

Podporné aktivity

9.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP
Nezaevidované
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10. Aktivity projektu a očakávané merateľné
ukazovatele
10.1 Aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele
Kód:

P0067

Merná jednotka:

Merateľný ukazovateľ:

Kapacita podporenej školskej infraštruktúry
materských škôl

Čas plnenia:

Dieťa
K - koniec realizácie projektu

Celková cieľová hodnota:
Typ závislosti ukazovateľa:
Identifikátor (IČO):

88,0000
Maximálna hodnota

Subjekt:

OBEC NESLUŠA

00314137

Konkrétny cieľ:

302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

Typ aktivity:

302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou,
rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)
Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu:

302H94700001 - rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl
prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov

Kód:

P0300

Merná jednotka:

Merateľný ukazovateľ:

Počet podporených materských škôl

Čas plnenia:

88

počet
K - koniec realizácie projektu

Celková cieľová hodnota:
Typ závislosti ukazovateľa:
Identifikátor (IČO):

1,0000
Maximálna hodnota

Subjekt:

OBEC NESLUŠA

00314137

Konkrétny cieľ:

302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

Typ aktivity:

302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou,
rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)
Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu:

302H94700001 - rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl
prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov

Kód:

P0374

Merná jednotka:

Merateľný ukazovateľ:

Počet renovovaných verejných budov

Čas plnenia:

1

počet
K - koniec realizácie projektu

Celková cieľová hodnota:
Typ závislosti ukazovateľa:
Identifikátor (IČO):

1,0000
Maximálna hodnota

Subjekt:

OBEC NESLUŠA

00314137

Konkrétny cieľ:

302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

Typ aktivity:

302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou,
rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)
Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu:

302H94700001 - rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl
prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov
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Kód:

P0614

Merná jednotka:

Merateľný ukazovateľ:

Podlahová plocha renovovaných verejných budov

Čas plnenia:

m2
K - koniec realizácie projektu

Celková cieľová hodnota:
Typ závislosti ukazovateľa:
Identifikátor (IČO):

991,6000
Maximálna hodnota

Subjekt:

OBEC NESLUŠA

00314137

Konkrétny cieľ:

302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

Typ aktivity:

302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou,
rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)
Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu:

302H94700001 - rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl
prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov

Kód:

P0617

Merná jednotka:

Merateľný ukazovateľ:

Postavené alebo zrenovované verejné alebo
komerčné budovy v mestských oblastiach

Čas plnenia:

991,6

m2
K - koniec realizácie projektu

Celková cieľová hodnota:
Typ závislosti ukazovateľa:
Identifikátor (IČO):

0,0000
Maximálna hodnota

Subjekt:

OBEC NESLUŠA

00314137

Konkrétny cieľ:

302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

Typ aktivity:

302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou,
rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)
Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu:

302H94700001 - rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl
prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov

Kód:

P0759

Merná jednotka:

Merateľný ukazovateľ:

Počet podporených areálov MŠ

Čas plnenia:

0

počet
K - koniec realizácie projektu

Celková cieľová hodnota:
Typ závislosti ukazovateľa:
Identifikátor (IČO):

1,0000
Maximálna hodnota

Subjekt:

OBEC NESLUŠA

00314137

Konkrétny cieľ:

302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

Typ aktivity:

302020041R047 - D. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk,
športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov
inkluzívneho vzdelávania (LDR)
Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu:

302H94700002 - Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy

Kód:

P0867

Merná jednotka:

Merateľný ukazovateľ:

Počet podporených materských škôl materiálnotechnickým vybavením

Čas plnenia:

1
počet
K - koniec realizácie projektu

Celková cieľová hodnota:
Typ závislosti ukazovateľa:
Identifikátor (IČO):

1,0000
Maximálna hodnota

Subjekt:

OBEC NESLUŠA

00314137

Konkrétny cieľ:

302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

Typ aktivity:

302020041R048 - E. RIUS_bez UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (LDR)
Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu:

302H94700003 - Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl
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10.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu
Kód

Názov

Merná jednotka

Celková cieľová
hodnota

Príznak
rizika

Relevancia k HP

Typ závislosti
ukazovateľa

P0067

Kapacita podporenej školskej
infraštruktúry materských škôl

Dieťa

88,0000

Nie

PraN, UR

Maximálna
hodnota

P0300

Počet podporených materských škôl

počet

1,0000

Nie

PraN

Maximálna
hodnota

P0374

Počet renovovaných verejných budov

počet

1,0000

Nie

PraN

Maximálna
hodnota

P0614

Podlahová plocha renovovaných
verejných budov

m2

991,6000

Nie

PraN, UR

Maximálna
hodnota

P0617

Postavené alebo zrenovované verejné
alebo komerčné budovy v mestských
oblastiach

m2

0,0000

Nie

PraN, UR

Maximálna
hodnota

P0759

Počet podporených areálov MŠ

počet

1,0000

Nie

PraN, UR

Maximálna
hodnota

P0867

Počet podporených materských škôl
materiálno-technickým vybavením

počet

1,0000

Nie

N/A

Maximálna
hodnota

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
17.4.2017 22:35

10 z 20

11. Rozpočet projektu
11.A Rozpočet žiadateľa
Subjekt:

OBEC NESLUŠA

Identifikátor (IČO):

00314137

Výška oprávnených výdavkov:

272 100,00 €

Priame výdavky
Typ aktivity:

302020041R045 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou,
rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (LDR)
Oprávnený výdavok

Hlavné aktivity projektu:

302H94700001 - rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských
škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov

Skupina výdavku:
Typ aktivity:

224 800,93 €

021 - Stavby

224 800,93 €

302020041R047 - D. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk,
športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov
inkluzívneho vzdelávania (LDR)
Oprávnený výdavok

Hlavné aktivity projektu:

302H94700002 - Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy

Skupina výdavku:

Typ aktivity:

47 297,87 €

021 - Stavby
Poznámka: tento výdavok je aktivitou projektu aj ako neoprávnený
výdavok

47 297,87 €

302020041R048 - E. RIUS_bez UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (LDR)
Oprávnený výdavok

Hlavné aktivity projektu:

302H94700003 - Obstaranie materiálno-technického vybavenia
materských škôl

Skupina výdavku:

1,20 €

022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Poznámka: tento výdavok je aktivitou projektu aj ako neoprávnený
výdavok

1,20 €

Nepriame výdavky
Konkrétny cieľ:

302020041 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Oprávnený výdavok

Podporné aktivity:

302H947P0001 - Podporné aktivity

Skupina výdavku:

0,00 €

518 - Ostatné služby
Poznámka: podporné aktivity nie sú predmetom projektu

0,00 €

11.B Rozpočty partnerov
Nevzťahuje sa

11.C Požadovaná výška NFP
Celková výška oprávnených výdavkov:

272 100,00 €

Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:
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Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:

258 495,00 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:

13 605,00 €

11.C.1 Požadovaná výška NFP žiadateľa
Subjekt:
Subjekt:

Obec Nesluša
OBEC
NESLUŠA

Identifikátor (IČO): 00314137

Celková výška oprávnených výdavkov:

272 100,00 €

Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

95,0000%

Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku:

258 495,00 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:

13 605,00 €

11.C.2 Požadovaná výška NFP partnerov
Nevzťahuje sa

12. Verejné obstarávanie
Sumár realizovaných VO
Počet realizovaných VO:

0

Suma VO pre projekt:

0,00 €

2

Suma VO pre projekt:

272 100,00 €

Sumár plánovaných VO
Počet plánovaných VO:
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Verejné obstarávanie 1
Názov VO:

nákup schodolezu

Opis predmetu VO:

nákup schodolezu pre splnenie všetkých požiadaviek vyplývajúcich z noriem a predpisov najmä požiadavky univerzálneho
navrhovania objektov a služieb podľa čl. 9 a 19 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a v súlade s vyhláškou
MŽP SR č. 532/2002 Z. z. a zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

Metóda podľa
finančného limitu:

Iná zákazka

Celková hodnota
zákazky:

5 280,00 €

Postup obstarávania:

Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č.
343/2015 Z. z.

Začiatok VO:

4.2018

Stav VO:

Proces verejného obstarávania nezačatý

Ukončenie VO:

5.2018

Poznámka:

zelené VO sa neplánuje, suma je uvedená s DPH vrátane neoprávnených výdavkov

Zoznam aktivít pre VO 1
Hodnota na aktivitu projektu z
celkovej hodnoty zákazky

Aktivita

Subjekt

302H94700003 - Obstaranie materiálno-technického
vybavenia materských škôl

00314137 (IČO) - OBEC NESLUŠA

1,20 €

Verejné obstarávanie 2
Názov VO:

Rozšírenie MŠ Nesluša

Opis predmetu VO:

výber dodávateľa stavebných prác

Metóda podľa
finančného limitu:

Podlimitná zákazka

Celková hodnota
zákazky:

303 760,93 €

Postup obstarávania:

Podlimitná zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z.
z.

Začiatok VO:

8.2017

Stav VO:

Proces verejného obstarávania nezačatý

Ukončenie VO:

10.2017

Poznámka:

zelené VO sa neplánuje, cena je uvedená s DPH vrátane neopránených výdavkov

Zoznam aktivít pre VO 2
Hodnota na aktivitu projektu z
celkovej hodnoty zákazky

Aktivita

Subjekt

302H94700001 - rozširovanie kapacít existujúcich
objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou,
rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov

00314137 (IČO) - OBEC NESLUŠA

224 800,93 €

302H94700002 - Stavebno-technické úpravy areálu
materskej školy

00314137 (IČO) - OBEC NESLUŠA

47 297,87 €
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13. Identifikácia rizík a prostriedky na ich elimináciu
Riziko 1
Názov rizika:

nedostatočné cash flow

Popis rizika:

problémy s cash flow 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,
priebežné podávanie žiadostí o platbu.

Riziko 2
Názov rizika:

neplnenie merateľných ukazovateľov

Popis rizika:

neplnenie merateľných ukazovateľov j vážnym porušením zmluvy o NFP

Závažnosť:

Vysoká

Opatrenia na elimináciu rizika:

Závažnosť tohto rizika je síce vysoká, ale pravdepodobnosť vzniku nízka. Zrealizovaním aktivít projektu sa naplnia jeho
merateľné ukazovatele. Všetky relevantné merateľné ukazovatele sú bez príznaku

Riziko 3
Názov rizika:

neplnenie si zmluvných povinností zhotoviteľom stavby

Popis rizika:

Nedodržanie termínov, technologických postupov, kvality atď. ktoré vyplývajú z projektovej dokumentácie 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, zmluva o dielo so sankciami.

Riziko 4
Názov rizika:

vznik ďalších neoprávnených výdavkov a zníženie výšky NFP

Popis rizika:

Obec nevie projekt realizovať v plnej miere z vlastných zdrojov, preto žiada o NFP. Pokiaľ by boli identifikované iné
neoprávnené výavky ako plánované, ohrozilo by to realizáciu projektu.Riziko platí pre fázu schvaľovania, realizácie aj
následného monitoringu projektu.

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 autorizovanými osobami s dostatočnými skúsenosťami.
Dôkladná príprava a realizácia verejných obstarávaní osobou so skúsenosťami s VO.
Dôsledná kontrola v priebehu realizácie projektovým tímom.
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Riziko 5
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 6
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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14. Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP
Názov PPP/ Názov prílohy/ Názov dokumentu

Predloženie

Podmienka zaradenia materskej školy do siete škôl a školských zariadení.

spolu so ŽoNFP

Potvrdenie o zaradení MŠ do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR

spolu so ŽoNFP

Zriaďovacia listina školy

spolu so ŽoNFP

Žiadosť o zaradenie do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR spolu s potvrdením o
doručení žiadosti.

spolu so ŽoNFP

Podmienka mať vyrovnané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu

spolu so ŽoNFP

Doklad preukazujúci majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu vo
vzťahu k realizácii aktivít projektu

spolu so ŽoNFP

Kópia z katastrálnej mapy

spolu so ŽoNFP

Odborný výpočet predpokladaných energetických úspor

spolu so ŽoNFP

Projektová dokumentácia stavby (overená autorizovanou osobou) vrátane výkazu výmer

spolu so ŽoNFP

Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budov

spolu so ŽoNFP

Právoplatné rozhodnutie príslušného stavebného úradu alebo iné povolenie

spolu so ŽoNFP

Právna forma (v prípade dopytovo orientovaných projektov) / Konkrétny oprávnený žiadateľ (v
prípade projektov TP)

spolu so ŽoNFP

Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP)

spolu so ŽoNFP

Doklad o vzniku a právnej forme žiadateľa

spolu so ŽoNFP

Kópia dokladu o vzniku a právnej forme žiadateľa

spolu so ŽoNFP

Splnomocnenie osoby konajúcej v mene žiadateľa

spolu so ŽoNFP

Čestné vyhlásenie žiadateľa

spolu so ŽoNFP

Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora
Bez osobitnej prílohy

spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP

Podmienka oprávnenosti výdavkov pre projekty generujúce príjem
Čestné vyhlásenie žiadateľa

spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP
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Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území
Bez osobitnej prílohy

spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP

Podmienka oprávnenosti aktivít projektu
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP)

spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP

Priloha 3.f.1_Rozpočet projektu.xlsx
Podmienka, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie,
nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii
Bez osobitnej prílohy

spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP

Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu

spolu so ŽoNFP

Doklad o zabezpečení spolufinancovania projektu

spolu so ŽoNFP

Index finančnej situácie žiadateľa

spolu so ŽoNFP

Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania

spolu so ŽoNFP

Potvrdenie alebo kópia potvrdenia miestne príslušného inšpektorátu práce

spolu so ŽoNFP

Čestné vyhlásenie žiadateľa

spolu so ŽoNFP

Podmienka, že žiadateľ neukončil fyzickú realizáciu všetkých oprávnených hlavných aktivít
projektu pred predložením ŽoNFP
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP)

Podporná dokumentácia preukazujúca oprávnenosť výdavkov a/alebo nárokovanej výšky
oprávnených výdavkov

spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP

spolu so ŽoNFP

Fotodokumentácia

spolu so ŽoNFP

Podklady k rozpočtu projektu

spolu so ŽoNFP

Rozpočet projektu a Podrobný položkový rozpočet projektu

spolu so ŽoNFP

Podmienka relevantného spôsobu financovania
Bez osobitnej prílohy

spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP

Maximálna a minimálna výška príspevku
Bez osobitnej prílohy

spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP

Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov

spolu so ŽoNFP

Formulár ŽoNFP vrátane všetkých príloh

spolu so ŽoNFP

Opis projektu

spolu so ŽoNFP

Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov
navrhovanej činnosti na životné prostredie
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Dokumenty preukazujúce oprávnenosť z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti
posudzovania vplyvov na ŽP

spolu so ŽoNFP

Podmienka, že žiadateľ má schválený program hospodárskeho a sociálneho rozvoja a
príslušnej územnoplánovacej dokumentácie

spolu so ŽoNFP

Uznesenie (výpis z uznesenia) zastupiteľstva subjektu územnej samosprávy

Podmienka predloženia hodnotiacej správy projektového zámeru
Hodnotiaca správa projektového zámeru

Podmienka súladu žiadosti o NFP s projektovým zámerom
Formulár ŽoNFP vrátane všetkých príloh

Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení

spolu so ŽoNFP

spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP

spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP

spolu so ŽoNFP

Potvrdenie alebo kópia potvrdenia Sociálnej poisťovne

spolu so ŽoNFP

Čestné vyhlásenie žiadateľa

spolu so ŽoNFP

Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi
Čestné vyhlásenie žiadateľa

spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP

Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach

spolu so ŽoNFP

Audit súčasného zdaňovacieho obdobia

spolu so ŽoNFP

Správa o výsledku auditu

spolu so ŽoNFP

Test podniku v ťažkostiach

spolu so ŽoNFP

Účtovná závierka za posledné ukončené účtovné obdobie a účtovná závierka za subjekt v
pôsobnosti žiadateľa

spolu so ŽoNFP

Čestné vyhlásenie žiadateľa

spolu so ŽoNFP

Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a
projektov na územia sústavy NATURA 2000
Odborné stanovisko okresného úradu v sídle kraja

Podmienka bezúhonnosti žiadateľa

spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP

spolu so ŽoNFP

Výpis alebo kópia výpisu z registra trestov

spolu so ŽoNFP

Čestné vyhlásenie žiadateľa

spolu so ŽoNFP

Podmienka zachovania kapacity materskej školy
Čestné vyhlásenie žiadateľa

spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP

Podmienka spoločného projektu

spolu so ŽoNFP
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Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP)

spolu so ŽoNFP

Stanovisko obce/obcí územného partnera o platnosti uznesenia deklarujúceho vytvorenie
spoločného projektu (nie staršie ako 3 mesiace k termínu predloženia ZoNFP)

spolu so ŽoNFP

Podmienka, že voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia EK,
ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP)

Podmienka oprávnenosti z hľadiska súladu s horizontálnymi princípmi
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP)

Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení

spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP

spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP

spolu so ŽoNFP

Potvrdenie alebo kópia potvrdenia každej zdravotnej poisťovne

spolu so ŽoNFP

Čestné vyhlásenie žiadateľa

spolu so ŽoNFP

Časová oprávnenosť realizácie projektu

spolu so ŽoNFP

Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP)

Podmienka nebyť dlžníkom na daniach

spolu so ŽoNFP

spolu so ŽoNFP

Potvrdenie alebo kópia potvrdenia miestne príslušného daňového úradu

spolu so ŽoNFP

Čestné vyhlásenie žiadateľa

spolu so ŽoNFP

Podmienka vytvorenia a reálneho obsadenia vytvorených kapacít
Čestné vyhlásenie žiadateľa

spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP

Podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska definovania merateľných ukazovateľov projektu
Bez osobitnej prílohy (Formulár ŽoNFP)

Podmienka odstránenia dôvodov pre vydanie negatívnej hodnotiacej správy
Formulár ŽoNFP vrátane všetkých príloh

Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de
minimis
Bez osobitnej prílohy

spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP

spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP

spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP

Podmienka zamedzenia duplicitného financovania
Čestné vyhlásenie žiadateľa

spolu so ŽoNFP
spolu so ŽoNFP

Podmienka, že žiadateľ, ktorým je právnická osoba, nemá právoplatným rozsudkom uložené
tresty podľa osobitného predpisu

spolu so ŽoNFP

Výpis alebo kópia výpisu z registra trestov právnickej osoby

spolu so ŽoNFP

Čestné vyhlásenie žiadateľa

spolu so ŽoNFP
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15. Čestné vyhlásenie žiadateľa
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.
S ohľadom na podmienky poskytnutia príspevku zároveň čestne vyhlasujem, že:
• voči žiadateľovi nie je vedený výkon rozhodnutia,
• žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach,
• voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú
a nezlučiteľnú so spoločným trhom (ak relevantné pre daný typ výzvy a okruh oprávnených žiadateľov).
Miesto podpisu

Dátum podpisu

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu

Subjekt

Podpis

..................................................

.......................................

Ing. Zuzana Jancová

Obec Nesluša

....................................................
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