DODATOKČ. 3

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-POl-SClll-2017-32/09
( ď a l ej

le n „ Dodatok")

NÁZOV PROJEKTU:
Vybudovanie zberného d vora v obci Parchovany
KÓD PROJEKTU V ITMS 2014+:
3100UQ550
uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č . 5 131199 1 Zb. Obchodný zákonník v znení nes korších
predpi ov, podľa § 25 zákona č . 292/20 14 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskyc h
štrukturálnych a in vest i čných fo ndov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpoč tových pravidl ách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY
1.1 .

Pos kytovate ľ:

názov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

sídlo

Nám. Ľ. Štúra 1, 8 12 35 Bratislava
Slovenská republika

IČO

42 18 1 810

DIČ

2023 106679

ko najúci

Ján Budaj, minister

v zastúpení
názov

S lovenská agentúra životného prostredia

sídlo

Tajovského 28, 975 90 Banská By trica
Slovenská republika

IČO

00 626 03 1

DIČ

202 112582 1

konajúci

RNDr. Tomáš Orfänus. PhD. , generálny

riadi te ľ

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykoná\ aní časti úloh riadiaceho
orgánu sprostredkovateľským orgánom č . 22/2015/5. l zo dňa 13. apríla 2015 v platnom
znení
poštová adresa: Slovenská agentúra životného prostredia
Sekcia fondov EÚ
Karloveská 2
841 04 Bratislava
( ďalej

1.2.

len

„Poskytovateľ")

Prijímateľ:

názov

: Obec Parchovany

sídlo

: Hlavná 470/22. 076 62 Parchovany
Slovenská repub lika

zapísaný v
konajúci

: JUDr. Juraj Guzej, starosta

IČO

: 00 331 813

DIČ

: 2020724332

(ďalej

len

„Prijímateľ"

a spolu s

„Poskytovateľom"

aj ako „Zmluvné strany")

2. PREDMET DODATKU
2.1. Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.13 a 6.14 Zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-POI-SCll 1-2017-32/09
v platnom znení ( ďalej len „Zmlum o poskynmtí NFP") z dôvodu presunu finančných
prostriedkov medzi skupinami výdavkov a z dôvodu zníženia výšky nenávratného
finančného príspevku dohodli na zmene Zmluvy o poskytnutí NFP nasledovne:
2.1. l.

V Zmluve o poskytnutí NFP sa v článku 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP
mení ods. 3.1 nasledovne:
Poskytol'a teľ a Prijímate ľ sa

dohodli na nasledujúcom:
a) maximálna r_'Í'Ška celkoľých opráľ!lenýcli ľ)~dal'ko \' pre Proj ekt genernjúci
príjem na Rea li:áciu aktil'Ít Projektu predsta ľllje 281 219,66 E UR (s/o l'um :
dl'estoosemdesiatj cdenri.\ÍC d vcsrodeľiitncísľ ce!_frh .'ľ.\IiL•siolfrsľ .\lotín < ur),
h) ,\'c11platr11(je sa.
c) Pos/...\ !Omteľposkytne Prijíma1eľoľi NFP nw.rimálnc de 1'.\'S\-y 267 158,68 E UR
(:,lowm1: (lľesrofrsľt.lesia1sedem 1 isíc s1opiiúlesiaro.\em cd_fr h .~e :,ľdcsiarosem
stotín eur), l~O p redsta ľt{je 95 % .:: Celkoľfch oprámenú Ii n~dado ľ pre Proj ekt
genernjúci p r(ie111 na Reali.::áci11 aktirít Projektu podľa ods. 3.1 písm. n) tohto
t~!ánku ::111Íul'y,

2

d)

Prijímateľ

l'yhlasuje,

~e:

má ::.abe::,pečené :::.droje financol'ania Projektil \'O \•ýške 5 % (sloľom: päť
percent). čo predstarnje s1111111 14 060.98 EUR (slol'o111: štmásťrisíc
šesťdesiat celfrh de l'äťdesiatosem stotín eur) ::. Celkových opráwwzýc/1
výdavkov pre Projekry generu)tÍce príjem na Reali;::,áciu aktivít Projektu
podľa ods. 3.1 písm. a) tohto článku ::.rn/111')' po ::.ohľadnení finančnej
med::.erya
(ii) má ::.abe~peče11é ďalšie ::.droje financovania Projektu na úhradu výdal'kOI'
neoprá1•ne11ých na financovanie ::::o zdrojol' EÚ a štátneho ro::.počtu
na spolufinanco\'[/nie I' dôsledku 1 ')počtu finančnej med::.ery,
(iii) ::.abe::::pečí ::,droje financovan ia na úhradu l'Šetkých Neoprávn en_ľc/1
\'ýdal'kOI' na Reak:áciu akti1•ít Projektu, ktoré v::.11ik11ú \' priebehu
Reali::.ácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa
Projektu I' : : mysle Zm/11\'y o pos!..ytnutí NFP.

(i)

2 l.2.

Pôvodná Príloha č. 2 - Predmet podpory NFP Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a
nahrádza sa novou Prílohou č . 2 - Predmet podpory NFP Zmluvy o poskytnutí
NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.
.

.

- 1 3.

Pôvodná Príloha č . 4 - Pod robný rozpočet projektu Zmluvy o poskytnutí NFP sa
rnší a nahrádza sa novou Prílohou č . 4 - Podrobný rozpočet projektu Zmluvy
o po kytnutí NFP, ktorá tvorí neoddeliternú s ú časť tohto Dodatku .

3. O TAT~É A ZÁVEREČNÉ USTANOVEI\TJA
3 1. O tamé u tanovenia Zmluvy o po kytnutí NFP, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté,
zostávaj ú nezmenené a účinné v doterajšom znení.
3_

Temo Dodatok nadobúda platnos ť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinn osť
dňom na. ledujúcom po dni jeho zverejnenia Po kytovateľom v Centrálnom registri zmlúv
\edeno m Úradom vlády Slovenskej republiky.

33

Temo Dodatok tvorí

neoddeliteľn ú súčasť

Zmlu vy o poskyt nutí NFP.

Temo Dodatok je vyhotovený v troch (3 ) rovnopisoch. z ktorých dostane Prijímater jeden
( 1 rornopi · a dva (2) rovnopisy dostane Poskytovateľ.
3 -

Zmluvné . trany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku ri adne prečítali, jeho obsahu
a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozume li a ich zm luvné prejavy
ú do-..catočne slobodné. j asné, urč ité a zrozumite ľné . Podpi ujúce osoby sú oprávnené
k podpi"u tohto Dodat ku a na znak ~ úhlas u ho podpísali.

3

Prílohy:
Príloha č. 2 - Predmet podpory NFP
Príloha č. 4 - Podrobný rozpočet projektu

Za Poskytovateľa v Banskej Bystrici

Za Prijímateľa v Parchovanoch

ctúa: .2.fi . ~Dfi~.2020

dúa: ............ ... .... .

-1, JÚL

2020

1

/

p

1

Kc

K

•

ITMS

o1

2

4 +

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1.

Všeobecné informácie o projekte

Názov J>fojektu:

Vybudovanie zberného d vora v obci Parchovany

Kód Pfoiektu:

310011 0550

KódŽoNFP:

NFP3100100550

Operačný

310000 · Operačný program Kvalita životného prostredia

program:

Spolufinancovaný z:

Kohézny fond

Prioritná os:

310010 · l . Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmen tálnej infraštruktúry

Konkrétny cieľ:

31001001 0 -1 .l.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prlpravu na opätovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Kategórie regiónov:

Kategorizácia za Konkrétne ciele
Konkrétny cieľ:

31001001 O· 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 (vratane opatrenl na minimalizaciu, triedenie. recykláciu)

Hospodárska činnos(:

22 · Činnosti súvisiace so životnym prostredím a zmenou kllmy

I TM S

Predmet podpory
23.6.2020 14:0 6

t z9

5.'

2. Financovanie projektu
Fonna tinancoYania:

Prt'dfinancovanie:

tBAH

SK6356000000004252018010

Refundácia:

Prima banka Slovensl<o. a s

IBAH
SK6356000000004252018010

Prima banb ~a .s

15 7 2019

31. 12. 2023

~od

Platnosť do

15-7 201 9

31 . 12. 2023

Poc

3.A Miesto realizácie projektu
P.č.

l.

štát

R~iôn

Slovensko

(NUTS II)

Vyšší územný celok
(NUTS III)

(NUTS IV)

Východné Slovensko

Košický kraj

TreblSov

s.:

Olttts
Parchovany

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného
územia OP
Nezaevidované

Popis cieľovej skupiny

4.
Cieľová

skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5.

Aktivity projektu

Celková dfžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

27

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizacie prvei hlavnej aktivity):

3 2018

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednei hlavnej aktivity alebo viacerych aktivít.
ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):

5 2020

I TM S

Predmet podpory
23.6.2020 14:06

2z9

I 1

5. 1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP
OBEC PARCl-tOVANY

do
123

Identifikátor (IČO):

00331813

Hlavné aktivity projektu
1.

214Q55000001 - Triedený zber komunálnych odpadov

do
l23

Podporné aktivity projektu
Podporné aktivity:

Podporné a ktivity

Popis podporných aktivít:

externý manažment, služby na zabezpečenie informovania a komunikácie

P riradenie ku konkrétnemu ciefu:

310010010 - 1.1 .1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP
Nezaevidované

2z9

ITMS

•

Predmet podpory
23.6.2020 14:06

3z9

6.

Merateľné

ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovatel'om projektu
t/rok

P0083
Množstvo recyklovaných nie nebezpečnycfl
odpadov

U - v ramci udržatefnosti
projektu

0.0000
Súčet

Typ úridosti ~el'a:

Subjekt:

OBEC PARCHOVANY

klentrr*át« (IČO):

00331813

Konkrétny ciel':

31001001O - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameramm na ich pnpravu na opätovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Typ aktivity:

21431001001 - B.
Prfprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameralWTI na recykláciu nie nebezpečných
odpadov vrátane podpory systémov triedeného zbero komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov
Cieľová

o

214055000001 - Triedený zber komunálnych odpadov

Kód:

P0087

Merateľný ukazovateľ:

Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu

hodnota

t/rok
U - v ramci udríatefnosti

proíektu
Celková ciel'ová ho<h>U:

81,6900
Súčet

Typ %ávislosti i*.novatef'1:
Subjekt:

OBEC PARCHOVANY

Identifikátor (IČO):

00331813

Konkrétny cieľ:

31001001 O- 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich pnpravu na opätovné pouiitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Typ aktivity:

21431 001001 - B.
Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameral'Mm na recyldaciu nie nebe.zpeéných
odpadov vrátane podpory systemov triedeneho zbero komunálnych odpadov a podpory Jl(edchadzania vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov
Cie.ľová

Hlavné aktivity projektu:

214Q55000001 · Triedený zber komunálnych odpadov

Kód:

P0089

Merná jednotka:

Merateľný ukazovateľ:

Množstvo zhodnotených nie nebezpečnych
odpadov

Cas plnenia:

81,69

U - v ramc1 udriateľnost1
projektu

0,0000

Typ závislosti ukazovateľa:
OBEC PARCHOVANY

Identifikátor {IČO):

Sučet

00331813

Konkrétny cieľ:

31001 001O- 1.1. l Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a
recykláciu a podpora predchadzania vzniku odpadov

Typ aktivity:

21431 001001 - 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
Cieľová

Hlavné aktivity projektu:

I TM S

2 14Q55000001 - Triedený zber komunálnych odpadov

Predmet podpory
23 6 2020 14•06

T

t/rok

Celková cieľori hodnota:

Subjekt:

hodnota

hodnota

o

4z9

I

Kód:

Vrok

P0702

K - koniec realizácie prC>Jel<tu

Zvy$ena kapacita pre triedenie komunalnych
odpadov

81,6900
Súčet

Typ z:áwislosti ~a:

OBEC PARCHOVANY

00331813

Konkrétny ciel:

Typ aktivity:

21431001001 • B.
Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameramm na recykláciu nie nebezpečnych
odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky
rozlofäeľných komunálnych odpadov

Vrok
'IOstÍ

Identifikátor (IČO):

31001001 O- 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameranlm na ich pripravu na opätovné použitie a
recy1cláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

iektu
)()()()

učet

Hlavné aktivity projektu:

81.69

214055000001 - Triedený zber komunálnych odpadov

1813
Kód:

P0703

Merná jednotb:

Menltel'ný ukazovateľ:

Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov

čas plnenia:

,ch
ocky

t/rok
K - koniec realizácie pc-ojektu

0,0000

Celková c:iel'ová hodno4a:

Sučet

Typ závislosti ubzovatefa:

Subjekt

o
!/rok

OBEC PARCHOVANY

Typ aktivity:

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

,ektu
)900

1813

00331813

Konluétny ciel':

10Sti

uóet

ldentifilcátor (IČO):

31001001 O- 1.1.1 Zvýsenie miery zhodnocovania odpadov so za mera nim na ich pripc-avu na opätovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Hlavné aktivity projektu:

o

214Q55000001 · Triedený zber komunálnych odpadov

Kód:

P0704

Merná jednotka:

Merateľný ukazovateľ:

Zvyšená kapacita recyklácie odpadu

čas plnenia:

Vrok
K · koniec realizácie projektu

Celková ciel'ová hodnota:

/Ch

teky

0,0000

Typ závislosti ukazovateľa:
OBEC PARCHOVANY

Identifikátor {IČO):

Sučet

00331813

!nota

Subjekt:

11,69

Konkrétny cieľ:

31001001 O- 1.1 .1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prlpravu na opätovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Typ aktivity:

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
Cieľová hodnota

!/rok

nosti
ektu
0000

Hlavné aktivity projektu:

214055000001 · Triedený zber komunálnych odpadov

o

iučet

1813

ých
~cky

Jnota

o

4z9

ITMS

Predmet podpory
23.6 2020 14:06

5z9

6.2

Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód

Merná jednocb

Názov

Celtori ciercwá
hodnota

Priznak
ririb

Relenncia k HP

Typ úwislosli
~.

P0083

Mnoistvo recyldovaných nie
nebezpečných odpadov

V rok

0.0000

ÁflO

UR

Súčet

P0087

Množstvo vytriedeného komunálneho
odpadu

V rok

81 .6900

ÁflO

UR

Súčet

P0089

Množstvo zhodnotených nie
nebezpečných odpadov

Vrok

0,0000

ÁflO

UR

Súčet

P0702

Zvýšená kapacita pre triedenie
komunálnych odpadov

t/rok

81,6900

Nie

UR

Súčet

P0703

ZvýSená kapacita pre zhodnocovanie
odpadov

V rok

0.0000

Nie

UR

Súčet

P0704

Zvýšená kapacita recyklácie odpadu

Vrok

0.0000

Nie

UR

Súčet

I TM S

Predmet podpory
23.6. 2020 14:06

6z9

7.

esti

la

6z9

ITMS

Iné údaje na úrovni projektu

Predmet podpory

23.6.2020 14:06

7z9

-

L

SUbidrt:

OBEC PARCHOVANY

klerrtifiltáW (IČO):

00331813

Kód

Názov

Merná jednotb

~'.a!ICiak HP

00053

Mno1stvo vytriedeného zeleného biologicky rozloiitelného odpadu

V rok

UR

00059

Mnotstvo zhodnoteného zeleného biologicky rozložitelného
odpadu

t/rok

UR

00103

Počet novovytvorených Pfacovných m iest

FTE

PraH,UR

00106

Počet

nov0vytvorených Pfacovných miest obsadených MRK

FTE

PraH

00107

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených MRK · ženy

FTE

PraN

00108

Počet novovytvorených pracovných m iest obsadených osobami
nad 54 rokov veku

FTE

PraN

00109

Počet novovytvorených Pfacovných miest obsadených osobami
nad 54 rokov veku · ženy

FTE

PraH

00110

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami so
zdravotným postihnutím

FTE

PraN

00111

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami so
zdravotným postihnutím · ženy

FTE

PraN

00112

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených príslušnikmi
tretlch krajín

FTE

PraN

0011 3

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených príslušníkmi
tretích krajín · ženy

FTE

PraN

00114

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami

FTE

PraN

Počet

novovytvorených pracovných miest pre m ladých rudí (do 25

FTE

PraN

00116

Počet novovytvorených pracovných miest pre mladych rudí (do 25
rokov) obsadených ženami

FTE

PraN

001 28

Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so
zdravotným postihnutím

počet

PraN, UR

00155

Počet

podnikov. ktorým sa poskytuje podpora

podniky

UR

00157

Počet

podporených nových podnikov

podniky

PraN. UR

00249

Počet pracovníkov. pracovnrčok refundovaných z projektu mimo
technickej pomoci OP/OP TP

FTE

PraN

00250

Počet pracovníkov. pracovnfčok so zdravotným postihnutím
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

FTE

PraN

00251

Počet pracovníkov. pracovnfčok mladších ako 25 rokov veku
refundovaných z proj ektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

FTE

PraN

00256

Počet pracovníkov, pracovnfčok starších ako 54 rokov veku
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

FTE

PraN

00257

Počet pracovníkov, praoovnfčok patriacich k etnickej, národnostnej.
ra sovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci
OP/OPTP

FTE

PraN

00258

Počet pracovníkov, pracovnfčok. ktorí boli pred zapojením osobami
dlhodobo nezamestnanými. refundovaných z projektu mimo
technickej pomoci OP/OP TP

FTE

PraN

00259

Počet pracovníkov, pracovnfčok - príslušníkov. prfslušníčok treuch
krajín, refundovaných z projektu m imo technickej pomoci OP/ OP
TP

FTE

PraN

00260

Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravo tnym
postihnu11m k výsledkom projektu

"(,

PraN

00115

rokov)

I TM S

Predmet podpory
23 6 2020 14 06
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8.

Rozpočet

projektu

8. 1 Rozpočet prijímateľa
2B1 21Ulf

Priame výdavky

310010010 · l 1 l Zvyšenie miery zhodnocovania odpadov so zameramm na ich pnpravu

Kankrélny ciel:

273461.66€

na opatovne pouiitie a recytdaC11J a podpora predchadzania vzniku odpadov
Typ aktivity:

21431001001 · B.
Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameranlm
na recykláciu nie nebezpeC:ných odpadov vrátane podpory systémov triedeneho zberu
komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozloziteľnych
komunalnych odpadov

273 461,66 €

Hlavné aktivity projektu:

1. 214Q55000001 · Triedený zber komunálnych odpadov

273 461,66 €

Skupina výdavku:

1.1 · 021 ·St avby

105 477,66 €

Skupina výdavku:

1.2 - 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných veci

Skupina výdavku:

1.3 · 023 · Dopravné prostriedky

Skupina výdavku:

1.4 · 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky

49 200,00 E
116300,00 €
2 484.00 E

Nepriame výdavky
Celková výš ka oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:

31001001 O• 1.1. l Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prfpravu
na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania v:iniku odpadov

7 758,00 E

Podporné aktivity:

1. 31 0Q550P0001 · Podporné a ktivity

7 758,00 E

Skupina výdavku:

1.1 - 51 8 - Ostatné s lužby

Oprávnený výdavok
7 758,00 €

8.2 Rozpočty partnerov
Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP
Celková výška oprávnených výdavkov:

281 219,66€

Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce prijem:

281 2 19,66 €

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a Š R:

95,0000 '!!.

Ma ximálna výška nenávra tného finančného príspevku:

267 158,68 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:

14 060,98 €

I T MS
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Predmet podpory
23.6. 2020 14:06

9z9

Pfi/o/la~

4 Zmlwy o POsl<ylnur1 NFP

Potiroboiý ro:zpočct projektu
Obec Parchovany
Vybudovanie zberneho dvora v obci Parchovany

1 mn·:myr:n

1

v~··q

1,tlné lvluh'IOe Vl!CI 3

stJbory

hm1:e-:ny1.h w.ci

V•': iw 2 n'."f:lv.1 /'III •-'S 9 I

n"'rrv.1 m neprMvrd.ine vyd.JvAy
ľ't.• ""·'u
,SPOLU fil:wni ~ktivit~ proj<'hlu

49 200,00

6,00

3000.00

18000,00

21 600,00

ks

3,00

1500,00

4 500.00

5 400,00

ks

1,00

18 500,00

18500,00

22200,00
116300,00
60 679,20
10 045,20
28 175,60

ks

10· r,..,,

41 000,00

1

ll2J ílt•P'olVíl' rro' l11edlly

ks

O~J D<>J11,1VO(·

0?3 Oopr,wnc pr o~rr1edky

ks
ks

1,00
1,00
1,00

50 566,00
8371,00
23 479,67

96 916,67
50 566,00
8 371,00
23 479,67

on Dopi avne pros111cdky

ks

1,00

14 500,00

14 500,00

17 400,00

930 • nez~1va na nepredv1dané vydavky

ks

1,00

2 070,00

2 070,00

2 484,00

227 884,72

273 461166

pro• l11Pdky

Pro1ek1ovy manažlr • exlemy

f'ta9at _
______1____518 Oslatné služby
SPOLU Podporné aktivity projektu (crfkove opravncni> ncpn.imc vydavky pro1ektu)

S P O L U za pro1ekl (celkové oprávnené výdavky pro1ektu)
281219,66

