ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ŽIADOSŤ O E ÁVRAT Ý FI A Č Ý
PRÍSPEVOK1
Žiadateľ

Zavedenie efektívneho systému separovaného
zberu odpadov v meste Banská Štiavnica.
Mesto Banská Štiavnica

Sektor

Verejný

Operačný program

2410000 OP Životné prostredie

Prioritná os

Prioritná os 4 - Odpadové hospodárstvo

Opatrenie

4.1 Odpadové hospodárstvo

Kód výzvy

OPŽP-PO4-09-1

Celkové výdavky projektu (EUR)

3633515,89

Požadovaná výška FP (EUR)

3,451,840.1

ázov lokálnej stratégie komplexného
prístupu2 / ázov integrovanej stratégie
rozvoja mestských oblastí3

nerelevantné

Identifikátor žiadosti o FP4

672588

ázov projektu

Kód žiadosti o FP5

Výstupná zostava z ITMS.
Ak relevantné.
3 Ak relevantné.
4 Vygenerovaný automaticky pri tvorbe elektronickej verzie žiadosti o NFP vo verejnej časti portálu ITMS.
5 Vyplní riadiaci orgán.
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Programové obdobie 2007 – 2013
1. Identifikácia žiadateľa
Názov
Mesto Banská Štiavnica
Sídlo
PSČ
Obec
96901
Banská Štiavnica
Štát
Sektor
Slovenská republika
verejný
IČO
DIČ
320501
2021107308
Internetová stránka
www.banskastiavnica.sk

Ulica
Radničné námestie
súkromný
Platca DPH
áno
nie

Číslo
1
Právna forma6
801 mesto
IČ DPH
-

2. Štatutárny orgán žiadateľa7
Titul
Meno
Mgr.
Pavol
Telefón (aj predvoľba)
0903502164

Priezvisko
Titul za menom
Balžanka
E-mail
primator@banskastiavnica.sk

3. Profil žiadateľa
Názov SK NACE
8411 - Všeobecná verejná správa
Kód SK NACE8
84.11.0
Počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku
koncu posledného kalendárneho štvrťroku pred podaním
žiadosti o NFP
0-10 11-50 51-250 251-500
500-1000 viac ako 1000
Vedenie účtovníctva ku dňu podania žiadosti o NFP

Dátum vzniku žiadateľa9
1.1.1991
Počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku
koncu posledného kalendárneho roku pred podaním
žiadosti o NFP10
0-10 11-50 51-250 251-500
500-1000 viac ako 1000
jednoduché
podvojné

4. Identifikácia subjektu v pôsobnosti žiadateľa vo vzťahu k realizácii projektu11
Názov
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
Sídlo
PSČ
Obec
Ulica
Číslo
969 00
Banská Štiavnica
E. M. Šoltésovej
1
Názov SK NACE
3811 - Zber iného ako nebezpečného odpadu
Počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere ku
Kód SK NACE8
koncu posledného kalendárneho štvrťroka pred podaním
žiadosti o NFP
3811
0-10
11-50 51-250 251-500
501-1000
viac ako 1000

Výber z aktuálne platných právnych foriem podľa číselníka Štatistického úradu SR.
V prípade kolektívneho štatutárneho orgánu sa uvádzajú všetci členovia štatutárneho orgánu.
8 Výber z číselníka SK NACE (štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 podľa Vyhlášky Štatistického
úradu SR č. 306/2007 Z. z. z 18.6.2007). Ak má žiadateľ viac SK NACE uvedie SK NACE súvisiace s predmetom projektu.
9 Dátum zápisu žiadateľa do verejného registra, pokiaľ nevznikol zo zákona.
10 Relevantné iba v prípade schém štátnej pomoci / pomoci de minimis.
11 Relevantné iba v prípade, ak aktivity projektu realizuje subjekt v pôsobnosti žiadateľa (napr. škola v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce, fakulta univerzity a pod.).
6
7
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5. Kontaktná osoba pre projekt
Titul pred menom
Meno
Marek
Kontaktná adresa
PSČ
Obec
96901
Banská Štiavnica
Štát
Slovenská republika
Telefón (aj predvoľba)
0911470777

Priezvisko
Kapusta

Titul za menom

Ulica
Číslo
Akademická
2
Funkcia12
Manažér pre rozvoj mesta
E-mail
projekty@banskastiavnica.sk

6. Partner (-i) žiadateľa13
Bude žiadateľ pri realizácii projektu využívať inštitút partnerstva?
Partner 1 – Názov
Partner n – Názov

áno

nie

7. Projekt
Názov projektu (max. 120 znakov)

Zavedenie efektívneho systému separovaného zberu odpadov v meste Banská Štiavnica.
Operačný program
2410000 OP - Životné prostredie
Kód výzvy
OPŽP-PO4-09-1
Číslo prioritnej osi
2414001
Číslo opatrenia
2414011
Prioritná téma15
HT44 – hospodárenie s domácim
a priemyselným odpadom

Hospodárska činnosť17

EA21 – činnosti súvisiace so
životným prostredím

Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu / integrovanej stratégie rozvoja
mestských oblastí14
Názov prioritnej osi
Prioritná os 4 - Odpadové hospodárstvo
Názov opatrenia
4.1 Odpadové hospodárstvo
Podiel prioritnej
témy z celkových
Forma financovania16
výdavkov projektu
(v %)
100
SF01 – nenávratná dotácia

Podiel hospodárskej
činnosti z celkových
výdavkov projektu
(v %)
100

Územná oblasť18
UZ01 - Mestské

Umiestnenie pomoci19
SK032 Banská Štiavnica

Uviesť funkciu, ktorú kontaktná osoba pre projekt zastáva v rámci žiadateľa. V prípade, že kontaktná osoba pre projekt nie
je zamestnancom žiadateľa, uvádza sa „externý pracovník“.
13 V prípade existencie partnera je žiadateľ povinný použiť pre identifikáciu partnera/ov tabuľky 1 až 3 pre každého partnera
a uviesť ich v prílohe žiadosti o NFP.
14 Výber z číselníka (v prípade relevantnosti).
15 Výber z číselníka Prioritných tém.
16 Výber z číselníka Typov pomoci.
17 Výber z číselníka Hospodárskych činností.
18 Výber z číselníka Územných oblastí.
19 Automaticky sa vyplní na základe definície miesta užívania výsledkov projektu – najnižšia možná spoločná lokalizácia
všetkých miest užívania výsledkov projektu z číselníka NUTS.
12
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8. Miesto realizácie projektu20
Región21 (NUTS II):
SK 03 – Stredné Slovensko
Okres
Obec
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Existencia marginalizovaných rómskych komunít
9. Ciele projektu
Cieľ projektu (max. 160 znakov)
Zefektívnenie existujúceho systému OH vybudovaním
zberného dvora a jeho technológií, posilnením
logistiky zberu, monitorovaním toku odpadov a
vzdelávaním obyvateľov v B Štiavnici.

Špecifické ciele projektu (max. 160 znakov pre každý
špecifický cieľ)
Vytvorenie koncepčných východísk pre zefektívnenie
a zvýšenie účinnosti separovaného zberu odpadov.

Výstavba zberového dvora so sekundárnym
dotrieďovaním odpadov, vybudovanie siete stojísk na
separovaný zber a posilnenie kapacít v odpadovom
hospodárstve

Vzdelávaním obyvateľstva zvyšovanie podielu
zhodnocovaných odpadov, zvyšovanie adresnosti
systému a prevencia nelegálneho nakladania s
odpadom

Vyšší územný celok (NUTS III):
SK 032 – Banskobystrický kraj
Ulica
Číslo
Mimo obce

Väzba na príslušný cieľ opatrenia22
Podpora zavádzania nových a
zefektívňovanie jestvujúcich systémov separovaného
zberu komunálnych odpadov na základe vytvorenia
koncepčných východísk separovaného zberu, podpora
dotrieďovani\ vyseparovaných zložiek z komunálneho
odpadu a zmesového komunálneho odpadu.
Väzba na príslušné aktivity opatrenia23
Vypracovanie analýzy stavu OH v Banskej Štiavnici,
koncepcie zberu OH v Banskej Štiavnici a technickej
a projektovej dokumentácie pre vybudovanie
zberového dvora a systému stojísk na zber odpadov.
Realizácia stavebných prác – zberný dvor a stojiská
odpadov, nákup a inštalácia technológií na posilnenie
logistiky zberu odpadov a ich dotriedenie, nákup
zberových nádob a vozidiel, vybudovanie
informačného systému monitorovania toku odpadov
a optimalizáciu nákladov v OH
Aktivity zamerané na zvyšovanie osvety a propagácie
v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov
ako súčasť investičných aktivít v projekte

Miestom realizácie projektu sa rozumie miesto užívania výsledkov projektu (v prípade investičných projektov je miesto
realizácie projektu spravidla identické s miestom fyzickej realizácie projektu). Úroveň NUTS II a NUTS III sa vypĺňa vždy,
nižšie úrovne sa vypĺňajú, ak sú jednoznačne určiteľné. V prípade, že existuje viacero miest užívania výsledkov projektu,
príslušná časť tab. č. 8 sa opakuje.
21 Výber z platného číselníka NUTS.
22 Názov cieľa/cieľov opatrenia na ktoré sa cieľ projektu viaže.
23 Názov aktivity opatrenia na ktorú sa špecifický cieľ projektu viaže.
20
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10. Stručný popis projektu
a) Východisková situácia (max. 1200 znakov)24
Región Banskej Štiavnice bol po stáročia priemyselným centrom s intenzívnou ľudskou činnosťou, ktorá
významne pozmenila charakter krajiny a vytvorila záťaže, ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu životného
prostredia. Dnes má mesto vybudovanú len základnú infraštrukúru SZ. Svojím rozsahom v žiadnom prípade
neumožňuje dnešný systém dosiahnutie cieľov Programu odpadového hospodárstva SR, VÚC a mesta. Projekt
nadväzuje na zámer uzatvorenia jedinej skládky KO v regióne k 1.2.2009, čím došlo k zvýšeniu nákladov na
zneškodnenie zmesového KO o 150%, pretože sa odpad musí skládkovať mimo regiónu. Aktuálne približne
95% odpadov končí na skládkach KO mimo regiónu a len 5% odpadov je zhodnocovaných. Členitý, kopcovitý
reliéf mesta a jeho okolia má výrazný dopad na efektivitu systému OH, jeho finačnú náročnosť a sociálnu
únosnosť. Koncepčným východiskom pre projekt je aktuálna Koncepcia separovaného zberu v
Banskoštiavnickom regióne (v prílohe).
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu (max. 1200 znakov)25
Na sídliskách vzniknú uzamykateľné stojiská (34 ks), v IBV bude realizovaný vrecový systém triedenia a zberu
odpadov. Každé stojisko a v IBV domácnosť budú mať kód, pričom produkcia odpadov bude zaznamenávaná
elektronicky a vyhodnocovaná. Nové zvozové vozidlo a jestvujúce zberové vozidlá budú mať spotrebu a pohyb
vyhodnocované elektronicky, trasy a časy zberu budú optimalizované čím sa zvýši efektivita logistiky
odpadového hospodárstva. V nevyužívanej priemyselnej zóne bude vybudovaný nový zberový dvor s triediacou
halou a technológiami, kde verejnosť bude môcť odovzdávať separované zložky vrátane nebezpečných odpadov
celoročne. VKK v cintorínoch a rekreač. oblastiach sú nahrádzané nádobami na triedený odpad. Problémové
stojiská s častou tvorbou čiernych skládok a nelegálnym ukladaním odpadov budú monitorované kamerami.
Vysoká efektivita triedeného zberu bude výsledkom aktívnej propagácie a vzdelávania obyvateľov a priebežnou
optimalizáciou logistiky odpadového hospodárstva, čím sa zvýši sociálna únosnosť OH a významne sa zvýši
podiel hodnocovaných zložiek odpadov. Novo inštalované technológie ako aj vybudované priestory zberového
dvora budú v porovnaní so súčasným stavom oveľa lepšie zvládať potrebu materiálového zhodnotenia odpadov.
c) Spôsob realizácie projektu (max. 1200 znakov)26
Riadiacim orgánom projektu je projektový tím, ktorý sa stretáva pravidelne minimálne 2 krát do mesiaca.
Stretnutia projektového tímu, podklady súvisiace s projektom, jeho riadením, kontrolou správnosti realizácie
projektu pripravuje manažér projektu, ktorý bude obstaraný na základe VO. Súčasťou RO projektu je zástupca
technického a stavebného dozoru (VO), zástupca Oddelenia výstavby a žp a vedúca ekonomického oddelenia
mestského úradu. Kontrolu finančných, právnych a technických aspektov projektu zabezpečia príslušné
oddelenia MSU a hlavný kontrolór mesta.
Realizačné fázy projektu: v prípravnej fáze projektu (06/2007-03/2009) bola dokončená projektová
dokumentácia, následne budú pripravené súťažné podklady a verejné obstarávanie na dodávateľov stavebných
prác, dodávateľov služieb (stavebný dozor, projektový manažment, vzdelávanie a propagácia), dodávateľov
tovarov a technológií.
V realizačnej fáze (03/2010-04/2011) budú na základe výsledkov VO dodané a rozmiestnené zberové nádoby,
vrecia a do prevádzky bude uvedené zvozové vozidlo. Dodávateľ stavebných prác bude realizovať výstavbu
stojísk na sídliskách, a zberového dvora s jeho infraštruktúrou. Stavebný dozor bude priebežne monitorovať
kvalitu vykonaných prác, súlad fakturovaných stavebných prác s ich reálnym vyhotovením. Manažér projektu
bude vykonávať priebežnú vecnú a formálu kontrolu realizácie projektu, vyhotovovať žiadosti o platbu,
podklady pre projektový tím. V objektoch zberového dvora budú inštalované technológie personál bude
zaškolený k práci na technológiách a zariadeniach zberového dvora, monitorovania pohybu vozidiel ich
spotreby, ako aj systému evidencie odpadov. Zahájená bude skúšobná prevádzka systému, a po skolaudovaní
stavieb bude zahájená ich ostrá prevádzka. Rozmiestnené budú zberové nádoby v stojiskách a stojanoch.
Vo fáze uvedenia projektu do života (05/2011-12/2011) – bude zahájená ostrá prevádzka zberového dvora
a všetkých technológií. Prevádzka projektu po jeho ukončení bude zabezpečená prostredníctvom Technických
služieb mesta Banská Štiavnica, ktoré sú v 100% vlastníctve Mesta Banská Štiavnica. Naďalej budú prebiehať
intenzívne vzdelávacie a informačné aktivity smerom k verejnosti.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu (max. 1500 znakov)27

Stručný popis východiskovej situácie v mieste/regióne užívania výsledkov projektu v oblasti, na ktorú sa projekt vzťahuje
s ohľadom na cieľové skupiny / užívateľov výsledkov projektu a navrhované aktivity s použitím východiskových hodnôt
ukazovateľov výstupu, výsledku a dopadu. Pozn.: v prípade schém štátnej pomoci / pomoci de minimis, zameraných na
zvýšenie konkurenčnej schopnosti žiadateľa, je užívateľom výsledkov projektu sám žiadateľ, vrátane jeho zamestnancov.
25 Popis predpokladaných výsledkov realizácie projektu z pohľadu cieľových skupín/užívateľov výsledkov projektu s použitím
výsledkových, príp. dopadových merateľných ukazovateľov, vrátane popisu schopnosti projektu umožniť realizáciu ďalších
projektov v príslušnej oblasti/regióne, ktoré sú závislé na existencii jeho výsledkov, resp. schopnosti projektu umožniť
realizáciu relevantného projektu tým istým alebo iným žiadateľom s použitím výstupov projektu.
26 Definovanie a popis aktivít projektu, ich organizačné a technické zabezpečenie. V prípade projektov realizovaných
v spolupráci s partnerom/mi uviesť, ktoré aktivity a prostriedky zabezpečí/-ia partner/-i.
24
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Realizáciou projektu bude dochádzať k redukcii zneškodňovania KO skládkovaním a výrazne sa posilní podiel
zhodnocovaných zložiek odpadov. V záujmovom území ktoré je v CHKO od 02/2009 nie je žiadna skládka
TKO, a zmesový odpad je nutné prepravovať na veľkú vzdialenosť v náročnom teréne. Predkladaný projekt
vytvorí efektívny systém separácie odpadov, ich logistiky do zberného dvora, úpravu sekundárnym triedením
s lisovaním a balíkovaním s následnou expedíciou. Zavedená bude elektronická evidencia produkcie a tokov
odpadov, dôsledné sledovanie a optimalizácia prevádzkových nákladov. Projekt racionalizuje všetky
prevádzkové výdavky súvisiace so zberom, spracovaním a odbytom vytriedených odpadov, a vytvára tak
predpoklady pre poplatkový systém ktorý motivuje k separovaniu a zhodnocovaniu odpadov, a k
zavedeniu množstevnému systému spoplatňovania na princípe znečisťovateľ platí. Realizáciou projektu
očakávame redukciu podielu zneškodňovaného odpadu o 20%, a v ďalších plánovaných etapách reformy OH
(zhodnocovanie BRO) jeho zníženie až o 40%. Prevázkovateľom systému OH budú naďalej Technické služby,
ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa a ktoré majú 11 ročné skúsenosti s OH.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu (max. 1200 znakov)28
Súbežne s projektom bude pripravovaný a realizovaný zámer zhodnocovania BRO a stavebného odpadu, ktorý
predkladaný projekt nerieši (okrem zabezpečenia zberových nádob). Projekt je súčasťou programu reformy OH
je realizovaný na území CHKO, v geograficky členitom teréne, čoho následkom je vysoká investičná náročnosť
projektu, avšak relatívne nízke prevádzkové náklady projektu. Realizácia projektu vytvorí predpoklady pre
adresnú finančnú motiváciu pôvodcov odpadov smerom k vysokej separácii na princípe znečisťovateľ platí, a
postupné zreálňovanie cien za nakladanie s OH s nákladmi na OH. V prípade, že žiadateľ nebude úspešný v
zámere získať NFP na projekt, bude povinný zabezpečiť realizáciu zámeru z vlastných a úverových zdrojov.
Investičná náročnosť projektu však obmedzí realizáciu projektu na nevyhnutné minimum a môže dostať
žiadateľa ako aj systém OH do ekonomického tlaku, ktorý obmedzí rozvojové aktivity mesta, prípravu
projektov a investície do skvalitňovania životného prostredia.

27

28

d1) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu vzhľadom na východiskovú situáciu a identifikované potreby cieľových
skupín / užívateľov výsledkov projektu vrátane informácií o predchádzajúcich etapách (ak je projekt súčasťou väčšieho
celku) a prepojení projektu s ďalšími relevantnými aktivitami/projektmi v regióne, vrátane zdôvodnenia.
d2) Popis spôsobilosti žiadateľa na realizáciu projektu - stručná charakteristika žiadateľa z hľadiska predmetu činnosti,
organizačného zabezpečenia, profesnej histórie, kvalifikácie a skúseností s realizáciou podobných projektov alebo aktivít,
na ktoré je projekt zameraný.
Popis, ako bude projekt pokračovať po ukončení realizácie aktivít projektu, vrátane spôsobu zabezpečenia udržateľnosti
výsledkov projektu žiadateľom z finančného a prevádzkového hľadiska po ukončení realizácie aktivít projektu
v stanovenom rozsahu a kvalite. Ak je to relevantné, uviesť aj zhrnutie výsledkov finančnej analýzy.
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11. Časový rámec realizácie projektu
55
Dĺžka realizácie aktivít projektu v mesiacoch29
Predpokladaný časový harmonogram navrhovaných aktivít30 v rámci projektu
Názov aktivity
Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) Ukončenie realizácie aktivity
(MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre
každú aktivitu)
Vypracovanie podkladov
06/2007
07/2007
a obstarávanie dodávateľa služieb –
predprojektová štúdia
Predprojektová štúdia - Analýza stavu
08/2007
09/2007
odpadového hospodárstva v meste
Banská Štiavnica
Vypracovanie podkladov a VO–
04/2008
06/2008
projektová dokumentácia, zámer pre
EIA, Koncepcia separovaného zberu
Projektová dokumentácia pre územné
06/2008
08/2008
rozhodnutie
Projektová dokumentácia pre stavebné 06/2008
08/2008
povolenie
Vypracovanie koncepcie separovaného 06/2008
08/2008
zberu – návrh zavedenia nového
systému
Verejné obstarávanie – dodávka
07/2009
02/2010
tovarov a služieb
Projektová dokumentácia –
02/2009
04/2009
prekládková stanica
Zberové a zvozové vozidlá – uvedenie
03/2010
06/2010
do prevádzky
Realizácia stavebných prác – stojiská
03/2010
09/2010
odpadov
Kolaudácia, uvedenie do prevádzky –
09/2010
10/2010
stojiská odpadov
Realizácia stavebných prác – zberový
03/2010
10/2010
dvor
Inštalácia technológií
11/2010
12/2010
Zaškolenie personálu
01/2011
02/2011
Skúšobná prevádzka
02/2011
03/2011
Vydanie kolaudačných rozhodnutí –
02/2011
04/2011
zberný dvor
Zahájenie ostrej prevádzky – zberový
05/2011
06/2011
dvor
Vypracovanie digitálnych mapových
03/2010
12/2010
podkladov, vývoj a programovanie GIS
systému
Spustenie a odladenie systému na
01/2011
03/2011
optimalizáciu nákladov, evidenciu
a monitorovanie tvorby odpadov
Podporné aktivity
31
07/2009
12/2011
Riadenie projektu
Stavebný a technický dozor
1/2010
12/2011
Publicita a informovanosť
01/2009
12/2011

Generované ITMS.
Aktivitou sa rozumie súhrn činností realizovaných prijímateľom v rámci projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za
určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú
hodnotu pre prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít.
Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne.
31 Riadenie projektu pokrýva oblasť projektového riadenia, zúčtovania, realizácie verejného obstarávania, monitorovania
a kde je to umožnené aj iné zabezpečenie realizácie hlavných aktivít.
29
30
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12. Hodnoty merateľných ukazovateľov

Dopad35

Výsledok34

Typ

Počet zakúpených vriec

Merná
jednotka
ks

Počet zakúpených kontajnerov

ks

0

2009

238

2011

Počet zakúpených zberných nádob

ks

0

2009

531

2011

Počet zakúpených zberových vozidiel

ks

0

2009

3

2011

Počet vyseparovaných zložiek komunálnych
odpadov
Počet vybudovaných zberných miest a dvorov

ks

0

2009

8

2011

ks

0

2009

35

2011

Počet uskutočnených informačných aktivít
zameraných na zvyšovanie osvety a propagácie
v oblasti separovaného zberu komunálnych
odpadov
Výška výdavkov na nákup, vývoj alebo
prevádzku hardware, software, služieb
širokopásmového pripojenia alebo iných
služieb v oblasti IT v rámci projektu
Počet novovytvorených pracovných miest
obsadených ženami v dôsledku realizácie
projektu

počet

0

2009

40

2011

EUR

0

2009

544 936,41

2011

Počet

0

2009

3

2011

Plocha vybudovaných zberných miest a dvorov

m2

0

2009

18 499,75

2011

Množstvo vyseparovaných komunálnych
odpadov
Množstvo dotriedených komunálnych odpadov

t/rok

0

2009

279,7

2011

t/rok

0

2009

281,2

Počet obyvateľov zapojených do informačných
aktivít súvisiacich so separovaným zberom
Podiel výdavkov na nákup, vývoj alebo
prevádzku hardware, software, služieb
širokopásmového pripojenia alebo iných
služieb v oblasti IT na celkových výdavkoch
projektu
Počet znevýhodnených osôb využívajúcich
výsledky projektu
Podiel počtu žien využívajúcich výsledky
projektu na celkovom počte
užívateľov (ženy+muži) výsledkov projektu

počet

0

2009

10 831

2011

%

0

2009

15

2011

Počet

0

2009

776

2011

%

0

2009

52

2011

Názov32

32 Výber
33

Východisková
hodnota33
0

2009

Plánovaná
hodnota33
124 000

2011

Rok

Rok

z číselníka merateľných ukazovateľov.
Hodnoty merateľných ukazovateľov sa stanovujú v absolútnych hodnotách, t.j. uvádza sa konkrétna hodnota merateľných
ukazovateľov za sledovaný rok (nie prírastok, resp. rozdiel hodnoty merateľných ukazovateľov voči predchádzajúcemu
roku).
34 Merateľné ukazovatele výsledku vyjadrujúce priamy, hmatateľný efekt intervencie bezprostredne po ukončení realizácie
projektu na cieľové skupiny/užívateľov projektu, prostredníctvom ktorých bude sledované a hodnotené dosiahnutie
stanovených cieľov projektu.
35 Ukazovatele dopadu vyjadrujúce dlhodobý efekt intervencie na cieľovú skupinu/užívateľov projektu, ktorý môže nastať aj
niekoľko rokov po ukončení realizácie projektu. Je viazaný na výsledky intervencií a prekračuje rámec okamžitých
prínosov.
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13. Rozpočet projektu ( v EUR)

ázov skupiny výdavkov36

Oprávnené
výdavky
(v EUR)

Neoprávnené
výdavky
(v EUR)

Celkové výdavky
(v EUR)

Podiel
oprávnených
výdavkov
z celkových
oprávnených
výdavkov
projektu
(v %)

633004 Materiál Prevádzkové
stroje, prístroje, zariadenie,
technika a náradie
633006 Všeobecný materiál

113 761,19

0

113 761,19

3,13

70 659,82

0

70 659,82

1,94

637003 Propagácia, reklama
a inzercia
637011 Štúdie, expertízy,
posudky
712001 Nákup budov,
objektov alebo ich častí
713002 Nákup výpočtovej
techniky
713004 Nákup
prevádzkových strojov,
prístrojov, zariadení,
techniky a náradia
714004 Nákup Nákladných
vozidiel, ťahačov, prípojných
vozidiel, dopravných
pracovných strojov, traktorov
716 Prípravná a projektová
dokumentácia
717001 Realizácia nových
stavieb
717002 Rekonštrukcia a
modernizácia stavieb

148 450,96

0

148 450,96

4,09

57 203,03

0

57 203,03

1,57

162 000,00

0

162 000,00

4,46

544 936,41

0

544 936,41

15

132 790,84

0

132 790,84

3,65

671 634,00

0

671 634,00

18,48

18 820,94

0

18 820,94

0,52

1 634 702,85

0

1 634 702,85

44,99

78 555,85

0

78 555,85

2,16

3 633 515,89

100

3 633 515,89

Iné neoprávnené výdavky
Spolu
Bolo vykonané verejné obstarávanie (VO) pred
predložením žiadosti o NFP37
Objem prostriedkov zazmluvnených na základe VO pred
podaním žiadosti o NFP (EUR)

36
37

0

áno

nie

3 633 515,89 € s DPH

Áno
47 942,16 € s DPH

Výber z číselníka oprávnených výdavkov.
Vykonanie verejného obstarávania je charakterizované uzatvorením zmluvy medzi obstarávateľom a víťazom verejného
obstarávania.
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14. Zdroje financovania projektu:
Celkové výdavky projektu (v EUR)
Celkové oprávnené výdavky (v EUR)
Celkové neoprávnené výdavky (v EUR)
Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku (v EUR)
Intenzita pomoci38 (v %)
Zdroje žiadateľa celkom (v EUR)
Predpokladaný čistý príjem z projektu (v EUR)39
Objem oprávnených výdavkov realizovaných dodávateľmi (v EUR)40

3 633 515,89 € s DPH
3 633 515,89 € s DPH
0
3 451 840,09 € s DPH
95
181 675,8
39 640,13 € s DPH
3 633 515,89 € s DPH

Podiel NFP k celkovým oprávneným výdavkom projektu – generované ITMS.
Predpokladaný čistý príjem z projektu vytvorený počas stanoveného referenčného obdobia.
40 Všetky práce, tovary a služby dodané na základe zmluvného vzťahu s právnickou/fyzickou osobou mimo
pracovnoprávnych vzťahov, ktoré nie sú závislou prácou a ich vzťahy sa neriadia zákonníkom práce.
38
39
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15. Súlad s horizontálnymi prioritami 41
A/ Má projekt42 vplyv na rozvoj informačnej spoločnosti? Ak áno, špecifikujte aký (max. 900
áno nie
znakov).
Elektronický systém evidencie a vykazovania toku jednotlivých zložiek odpadov zabezpečí dôslednú evidenciu a
vykazovanie toku zložiek odpadov od ich pôvodcov až po spracovanie. Elektronický systém sledovania pohybu
zberových vozidiel a stavu PHM umožňuje v reálnom čase sledovať polohu vozidiel, ich spotrebu a zabezpečiť
hospodárne nakladanie s PHM. V spolupráci so systémom evidencie a toku zložiek odpadov bude možné
pravidelne optimalizovať trasy a frekvencie zberu zložiek odpadov v záujmovom území. Elektronické dohľadové
zariadenia budú monitorovať rizikové miesta kde dochádzalo k nelegálnemu vývozu odpadov. Zavedenie
elektronických nástrojov podporí vzdelávanie pracovníkov v IT gramotnosti, a podporia záujem verejnosti o IT.
Vytvorené bude nové pracovné miesto pre pracovníka v IT, ktorý bude zodpovedný za optimalizáciu trás a
frekvencií zvozov odpadov. Obyvatelia dotknutého regiónu a široká verejnosť bude môcť získavať presné
informácie o produkcii zmesového odpadu, jednotivých separovaných zložiek a ich podielov podľa jednotlivých
zberných miest, ktoré budú zverejňované prostredníctvom internetu a elektronických komunikačných kanálov.

Dopad

Výsledok

Typ

Názov43
Realizovaná výška výdavkov na nákup, vývoj
alebo prevádzku hardware, software,
širokopásm. pripojenia a iných IT služieb
v rámci projektu (v EUR s DPH)

Podiel výdavkov na nákup, vývoj a prevádzku
hardware, software, širokopásm. pripojenia
a iných IT služieb v rámci projektu (v EUR
s DPH)

Merná
jednotka
Suma
v EUR
s DPH

Východisková
hodnota
0

%

0

2009

Plánovaná
hodnota
544936,41

2011

2009

15

2011

Rok

Rok

B/ Prispeje projekt k napĺňaniu cieľov Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja?
áno nie
Ak áno, špecifikujte ako (max. 900 znakov).
Projekt je v súlade s cieľmi árodnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja:
26. Zníženie environmentálneho zaťaženia prostredia – znižuje množstvo odpadov zneškodňovaných
skládkovaním
28. Zlepšenie kvality životného prostredia v regiónoch - zvyšuje kvalitu mestskej a vidieckej krajiny, prispieva
k ochrane biodiverzity a ekosystémov, revitalizuje časť priemyselnej zóny, znižuje predpoklady tvorby čiernych
skládok v krajine
Projekt prispieva k plneniu úloh Akčného plánu trvalo udržateľného rozvoja v SR na roky 2005 – 2010:
6. Urbánna obnova a regenerácia územia - regenerácie urbánnych štruktúr územia - zhodnocovanie rozvojového
potenciálu územia, zatraktívňovanie územia a zvyšovanie jeho bonity.

Typ

Názov43

Výsledok

Počet vybudovaných zberných miest a dvorov
Počet vyseparovaných zložiek komunálnych
odpadov
Počet uskutočnených informačných aktivít
zameraných na zvyšovanie osvety a propagácie
v oblasti separovaného zberu komunálnych
odpadov

Merná
jednotka
Počet
Počet

počet

Východisková
hodnota
0

2009

Plánovaná
hodnota
35

2011

0

2009

8

2011

0

2009

40

2011

Rok

Rok

V prípade relevantnosti projektu k jednotlivým horizontálnym prioritám použite pre opis špecifikáciu a ukazovatele pre
príslušnú horizontálnu prioritu.
42 Projekt, ktorého oprávnené, alebo neoprávnené výdavky, resp. ich časť, sú použité na nákup, vývoj, alebo prevádzku HW,
SW, služby širokopásmového pripojenia, vzdelávanie v oblasti digitálnej gramotnosti a zručnosti, tvorbu pracovných miest
v sektore IT, iných služieb v oblasti IT.
43 Výber z číselníka merateľných ukazovateľov.
41
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Dopad

Plocha vybudovaných zberných miest a dvorov
m2
0
2009 18 499,75 2011
Množstvo vyseparovaných komunálnych
t/rok
0
2009
261,5
2011
odpadov
Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do
Počet
0
2009
10 831
2011
informačných aktivít zameraných na zvyšovanie
osvety a propagácie v oblasti separovaného
zberu komunálnych odpadov
C/ Bude mať projekt dopad na marginalizované rómske komunity? Ak áno, špecifikujte aký
áno nie
(max. 900 znakov).
Mesto Banská Štiavnica a organizácia v jeho pôsobnosti v oblasti OH - Technické služby sú najvýznamnejším
zamestnávateľom ľudí ohrozených sociálnym vylúčením. Aktuálne TS zamestnávajú 12 pracovníkov Rómskeho
pôvodu, 20 pracovníkov v preddôchodkovom veku, a 77 „aktivačných“ pracovníkov na menších obecných
službách.
Zavedením systému separácie a zhodnocovania odpadov, bude vytvorených minimálne 7 nových pracovných
miest, z nich 5 pre nízko kvalifikovaných pracovníkov (separácia a spracovanie odpadov, zhodnotenie odpadov
je systém náročnejší na ľudskú prácu ako zneškodňovanie odpadov skládkovaním). TS majú dobré skúsenosti so
zamestnávaním osôb ohrozených sociálnym vylúčením, mnohé z nich zamestnáva dlhodobo.

Dopad

Výsledok

Typ

Názov43
Novovytvorené pracovné miesta pre sociálne
znevýhodnené skupiny

Zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených
skupín obyvateľov v dôsledku realizácie
projektu

Merná
jednotka
počet

Východisková
hodnota
0

%

0

2009

Plánovaná
hodnota
6

2011

2009

3

2011

Rok

Rok

D/ Prispieva projekt k zlepšeniu rovnosti príležitostí? Ak áno, špecifikujte ako (max. 900
áno nie
znakov).
Organizácia v pôsobnosti žiadateľa ktorá spravuje systém OH aktuálne zamestnáva 17 žien, z nich viaceré sú
Rómskej národnosti, sú nízko kvalifikované a/alebo sú v preddôchodkovom veku. V dôsledku realizácie
projektu vzniknú nové pracovné miesta aj pre túto skupinu zamestnancov. Podiel priemerných zárobkov žien a
priemerných zárobkoch mužov u žiadateľa v % ženy: 101,31 %, muži: 98,69 %.

Dopad

Výsledok

Typ

Názov43
Počet vytvorených pracovných miest
obsadených ženami v dôsledku realizácie
projektu

Podiel počtu žien využívajúcich výsledky
projektu na celkovom počte užívateľov
(ženy+muži) výsledkov projektu
Počet znevýhodnených osôb využívajúcich
výsledky projektu

Merná
jednotka
Počet

Východisková
hodnota
0

%

Počet

2009

Plánovaná
hodnota
3

2011

0

2009

52

2011

0

2009

776

2011

Rok

Rok
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16. Zoznam povinných príloh k žiadosti o NFP
P.č.
Názov prílohy
1.
Opis projektu
2.
Finančná analýza projektu
3.
Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace – štatutárneho orgánu žiadateľa
4.
Doklad potvrdzujúci právnu subjektivitu žiadateľa
5.
Účtovná závierka za rok predchádzajúci predloženiu žiadosti – platí pre všetkých žiadateľov (všetky
výkazy)
6.
Doklad o zabezpečení spolufinancovania zo strany žiadateľa
7.
Potvrdenie príslušného daňového úradu o tom, že žiadateľ nie je daňovým dlžníkom, nie staršie ako 3
mesiace
8.
Potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne o tom, že žiadateľ nemá nedoplatky
poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
nie staršie ako 3 mesiace.
9.
Potvrdenie nie staršie ako 3 mesiace, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je
v konkurze, v likvidácii, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku (nie je relevantné pre subjekty verejnej správy).
V prípade obce/mesta čestné vyhlásenie, že nie je v nútenej správe.
10.
Potvrdenie z Notárskeho centrálneho registra záložných práv vydané notárskym úradom nie staršie ako
3 mesiace.
11.
Výročná správa žiadateľa za rok predchádzajúci predloženiu žiadosti (týka sa žiadateľov, ktorí sú povinní
zo zákona vypracovávať výročnú správu).
12.
Čestné vyhlásenie žiadateľa, že v období piatich rokov resp. troch rokov (v prípade malých a stredných
podnikov) od ukončenia realizácie aktivít projektu nedôjde k takej podstatnej zmene projektu:
a)

ktorá ovplyvňuje povahu projektu alebo podmienky jeho vykonávania, alebo ktorá poskytuje
neoprávnené zvýhodnenie akémukoľvek subjektu, a

b)

13.
14.

15.

16.
17.

18.

19.

ktorá sa týka zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry alebo jej časti, alebo ukončenia
výrobnej činnosti.
Dokladovanie majetkovo-právnych vzťahov
Kópia z katastrálnej mapy nie staršia ako 3 mesiace k nehnuteľnostiam uvedeným v predchádzajúcom
bode, ktorá je v súlade s tabuľkou č. 1 z prílohy 1 k ŽoNFP – Opis projektu a údajov uvedených v prílohe 15 a
16, resp. ostatnými časťami žiadosti o NFP (ak relevantné). Dotknuté nehnuteľnosti na katastrálnej mape
farebne vyznačte, pričom je potrebné odlíšiť dočasný a trvalý záber pôdy.
V prípade prioritnej osi 5, je potrebné doložiť kópiu katastrálnej mapy, na ktorej žiadateľ farebne vyznačí celú
trasu náučného chodníka (resp. náučnej lokality) a umiestnenie jednotlivých realizovaných aktivít (upravované
časti NCH, premostenia, a pod.) a objektov (náučné tabule, altánky, lavice, odpadkové koše a pod.).
Rozhodnutie príslušného stavebného úradu podľa §§ 117 a 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vydané žiadateľovi/prijímateľovi:
stavebné povolenie alebo integrované povolenie alebo
rozhodnutie o povolení terénnych úprav alebo
územné rozhodnutie v prípade, že stavebný úrad určil v rozhodnutí o využití územia, že sa upúšťa od
povolenia terénnych úprav,
vyjadrenie príslušného stavebného úradu k ohláseniu drobnej stavby v prípade, že sa nevyžaduje
stavebné povolenie a v prípade drobných stavieb a stavebných úprav písomné oznámenie stavebného
úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky,
resp. vyjadrenie orgánov štátnej banskej správy, ak to vyžaduje povaha projektu.
Príslušným stavebným úradom overená projektová dokumentácia, vrátane rozpočtu stavby
podľa výkazu výmer, ktorá je potrebná k stavebnému konaniu.
V prípade, že sa jedná o stavbu rozloženú do viacerých etáp výstavby a aktivity už boli začaté, priložiť
doklad o tom, ktoré časti stavby boli už zrealizované, zakresliť do situácie už zhotovené časti stavby,
začiatok a koniec realizácie týchto častí a uviesť výšku preinvestovaných prostriedkov na zrealizované časti
stavby, a taktiež priložiť položkový rozpočet s označením, ktoré položky sú zrealizované, a ktoré je potrebné
realizovať.
Záverečné stanovisko k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie, resp. rozhodnutie zo zisťovacieho
konania, v zmysle zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, príp. potvrdenie OÚ ŽP.
V prípade, že záverečné stanovisko/rozhodnutie zo zisťovacieho konania nie je súčasťou ŽoNFP, je potrebné
predložiť potvrdenie vydané príslušným Obvodným úradom ŽP o tom, že nie je potrebné vykonať posudzovanie
vplyvov na ŽP v zmysle zákona 24/2006 Z. z.
V prípade, že predmetom oprávnených nákladov projektu je nákup pozemkov a nehnuteľností, predložiť
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20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.

28.

osvedčenie od nezávislého kvalifikovaného znalca, ktoré potvrdzuje, že kúpna cena nepresahuje trhovú
hodnotu (formou znaleckého posudku nie staršieho ako 3 mesiace).
Štúdia uskutočniteľnosti
Dokumentácia k verejnému obstarávaniu / obchodnej verejnej súťaži
Vyjadrenie kompetentnej inštitúcie k územiam NATURA 2000
Odborné podporné prílohy podľa prioritných osí
Čestné vyhlásenie, že voči žiadateľovi (resp. voči členovi štatutárneho orgánu žiadateľa, ktorý je oprávnený
konať v mene žiadateľa):
nie je vedené súdne konanie, ktorého predmet má alebo môže mať vplyv na realizáciu projektu, alebo na
povahu a účel projektu;
nie je vedené súdne konanie (resp. nebol právoplatne odsúdený) za trestný čin podvodu, korupcie, účasti
na trestnom čine alebo za akúkoľvek inú nelegálnu činnosť, ktorá poškodzuje finančné záujmy Európskeho
spoločenstva alebo SR
nie je vedený výkon rozhodnutia (napr. podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej
činnosti; zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov) – nerelevantné pre subjekty verejnej správy
Čestné vyhlásenie žiadateľa, že v príp. predkladaného projektu postupoval v zmysle zákona o verejných
prácach č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, ak relevantné.
V prípade kúpy použitého majetku je potrebné doložiť čestné vyhlásenie, že na majetok v minulosti nebola
poskytnutá pomoc z verejných zdrojov bez ohľadu na subjekt, ktorý mal majetok v držbe.
Taktiež je potrebné predložiť osvedčenie od nezávislého kvalifikovaného znalca, ktoré potvrdzuje, že kúpna cena
nepresahuje trhovú hodnotu (napr. formou znaleckého posudku nie staršieho ako 3 mesiace) za takýto istý
nový výrobok prístupný na trhu.
Osvedčené písomné plnomocenstvo - oprávnenie na podpis žiadosti o nenávratný finančný príspevok resp. na
všetky ostatné právne úkony, ktoré namiesto štatutárneho orgánu bude vykonávať osoba odlišná od štatutárneho
orgánu - splnomocnenec; zo znenia plnomocenstva musí byť zrejmý presný rozsah oprávnení splnomocnenca.
V prípade ak za právnickú osobu koná prokurista, osobitné plnomocenstvo sa nevyžaduje.
V prípade žiadateľov o NFP v rámci schém štátnej pomoci je potrebné doložiť Čestné vyhlásenie žiadateľa,
o tom, že:
- nezačal stavebné práce, resp. nemá právne záväznú povinnosť objednať zariadenie, ktoré je predmetom projektu
v zmysle podmienok stanovených v príslušnej schéme štátnej pomoci,
- v súvislosti s tými istými oprávnenými výdavkami alebo s tým istým investičným projektom nebola žiadateľovi
poskytnutá žiadna iná štátna pomoc alebo iný spôsob financovania, ktorým by došlo k prekročeniu maximálnej intenzity
pomoci v prípade schválenia žiadosti o NFP (článok L prísl. schémy štátnej pomoci),
- spĺňa definíciu MSP v znení prílohy č. 1 NARIADENIA KOMISIE (ES) č. 70/2001 z 12.januára 2001, resp. v zmysle
prílohy č. 1 príslušnej schémy štátnej pomoci ku dňu podania žiadosti, v ktorom zároveň deklaruje, že daný stav sa
nezmení od odovzdania žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku do nadobudnutia účinnosti zmluvy o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- nehmotný majetok považovaný za odpisovateľný majetok bude používaný výlučne v podniku, ktorý dostáva pomoc,
bude zakúpený od tretích strán na základe trhových podmienok, bude zaradený do majetku podniku a zostane
v podniku prijímajúcom pomoc minimálne päť rokov resp. tri roky v prípade MSP,
- investícia do hmotného a nehmotného majetku bude udržaná v regióne, v ktorom sa pomoc poskytuje (nedôjde
k presunu výrobnej činnosti v rámci členského štátu EÚ alebo do iného členského štátu EÚ), najmenej päť rokov, resp.
v prípade MSP tri roky, od ukončenia investície
- sa nezačalo vymáhacie konanie v súlade s čl. 57 ods. 3 všeobecného nariadenia po presune výrobnej činnosti v rámci
členského štátu EÚ alebo do iného členského štátu EÚ

29.
30.

31.
32.

- v zmysle schémy štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva budú zariadenia
získané prostredníctvom finančného príspevku vrátane špecializovaných prepravných prostriedkov a kontajnerov
použité len pre účely podporovaného projektu stanovené v žiadosti o NFP.
Dotazník k štátnej pomoci
Čestné vyhlásenie žiadateľa k DPH:
A. Čestné vyhlásenie pre žiadateľov, ktorí majú právo na odpočítanie DPH z tovarov, služieb a prác
obstaraných v rámci projektu
B. Čestné vyhlásenie pre žiadateľov, ktorí nemajú právo na odpočítanie DPH z tovarov, služieb a prác
obstaraných v rámci projektu
C. Čestné vyhlásenie pre žiadateľov, ktorí majú právo na pomerné odpočítanie DPH z tovarov, služieb
a prác obstaraných v rámci projektu.
Vyhlásenie o veľkosti podniku v prípade žiadateľov spadajúcich pod schému štátnej pomoci, u ktorých
intenzita pomoci prekračuje 50 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.
Výpis zo zoznamu akcionárov z Centrálneho depozitára cenných papierov SR, originál alebo úradne
overená kópia, nie starší ako 3 mesiace - relevantné len pre akciové spoločnosti v rámci schém štátnej pomoci.
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33.

34.
35.
36.

V prípade, že žiadateľ nie je akciovou spoločnosťou, predloží čestné vyhlásenie (podpísané štatutárnym
orgánom), že daná príloha je nerelevantná.
Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho
zamestnávania podľa osobitného predpisu (Zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní).
Čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom.
Čestné vyhlásenie žiadateľa, že kópie žiadosti o NFP a jej príloh sú identické s originálom žiadosti o
NFP a jej prílohami.
Elektronická verzia na neprepisovateľnom elektronickom médiu (napr. CD/DVD) – 1 ks.
Médium musí obsahovať:
prílohu 1 Opis projektu,
prílohu 2 Finančná analýza,
rozpočet podľa výkazu -výmer projektovej dokumentácie v MS Excel,
iné (podľa potreby žiadateľa /podľa požiadavky MŽP SR).
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17. Čestné vyhlásenie žiadateľa
Ja, dolupodpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že:


všetky informácie obsiahnuté v žiadosti o nenávratný finančný príspevok sú úplné, pravdivé a správne,



mám, resp. zabezpečím ku dňu podpisu zmluvy o poskytnutí NFP finančné prostriedky na spolufinancovanie
projektu,



na oprávnené výdavky uvedené v projekte nežiadam o inú pomoc a ani som na tieto výdavky v minulosti nezískal
nenávratnú finančnú pomoc,



spĺňam podmienky oprávnenosti žiadateľa uvedené v príslušnej výzve na predkladanie žiadostí o NFP,



údaje uvedené v žiadosti o NFP sú identické s údajmi odoslanými prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS.



som si vedomý skutočnosti, že na NFP nie je právny nárok.

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. 428/2002 Z.
z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre účely implementácie príslušného operačného programu.

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu žiadateľa: ...............................................................................

Podpis štatutárneho orgánu žiadateľa ....................................................................

Miesto podpisu: ....................................................................

Dátum podpisu: ....................................................................

