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Euľópska únla s l A
DoDAToK č. 2

K zMtUVE o PosKYTNurí rueruÁvRaľľÉHo rlľRľčtĺÉĺo pRíspevru
(d'alej len,,Dodatok")

číslo zm l uvy: xŽp_poq- sc43t-2oL7 -t9 l K628

uzavretý podľa 5 269 ods. 2 zákona č.5L3/L99I Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
podľa 525 zákona č. 292l2oL4 Z.z. o príspevku poskytovanom zeurópskych štrukturálnych
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektoných zákonov v znení zákona č. 357l2oL5 Z.z.
ofinančnejkontroleaauditeaozmeneadoplneníneskoršíchzákonovapodľa520ods.2zákonač'
523/2oo4 7.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektoných zákonov
v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o rozpočtorných pravidlách") medzi:

Poskytovateľom

M i nisterstvo životného prostredia Slovenskej repu bl i ky
Námestie Ľudovíta štúra 1,812 35 Bratislava

42L8L81O
2023LO6679

v zastúpení
názov: Slovenská inovačná a energetická agentúra
sídlo: Bajkalská 27,827 99 Bratislava

lčo: I oooo28o1
konajúci: lng. Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ
na základe splnomocnenia obsĺahnutého v Zmluve o vykonávaníčasti úloh riadiaceho orgánu

sprostredkovateľským orgánom č. 2L/2oL5l5.1 zo dňa 2l'apríla 2015.
(d'a lej len,, Poskytovatel"')

Prijímatelbm

názov: Mesto šaľa
sídlo: Námestie Sv. Trojice 7,g27 15 šaľa

lčo: 00306185
DlČ: 2o2Lo24o49
konajúci: Mgr. Jozef Belický, primátor mesta

!ng. Jana Nitrayová, splnomocneňec
(d'alej len,,Prijímateľ")

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú d'alej spoločne aj ako ,,Zmluvné strany"
alebo jednotlivo,,Zmluvná strana")

názov:

sídlo:

lČo:
DlČ:

a



Číslo dodatku: rŽp-po+-sc+E L-2ot7 -I9 lK628lD2

čúľor l. ZÁKLADNÉ UsTANovENlA

1.1ZdôvodovuvedenýchvdokumenteAnalýzanastaveniahodnôtmerateľnýchukazovateľov
v rámci projektov (d,alej ako ,,Analýza naitavenia MU") poskytovateľ vykonal plošné spätné

overenie správnosti uičenia hodnôt merateľných ukazovateľov projektov zapojených do

uvedenej VýzW, ktorého súčasťou bolo zavedenie kontrolných postupov týkajúcich sa rĺýpočtu

všetkých merateľných ukazovateľov v rámci predmetnej Výzvy, a to spôsobom vypl'ývajúcim

zpredmetnejAnalýzynastaveniaMU.Základomprespätnéovereniebolinajmäúdajeuvedené
v prílohách č. 10 _ Povolenie na realizáciu projekiu, vrátane projektovej dokumentácie a č' 15 -
Energetický audit žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (d'alej ako

,,ŽoNFP"). Výsledkom spätného overenia podľa Analýzy nastavenia MU sú prepočítané hodnoty

merateľnýchukazovateľov,ktoréakocieľovéhodnotynahradiaužzazmluvnenéhodnoty
merateľných ukazovateľov uvedené v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. a tieŽ budú tvoriť

východisko pre prípadné zmeny v merateľných ukazovateľoch a pre prĺpadné uplatnenie

sankčného mechanizmu namiesto hodnôt, ktoié pôvodne vyplynuli zo schválenejŽoNFP'

L.2 Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto dodatku a akceptujú týmto výsledky spätného

overenia správnosti určenia hodnôt merateľných ukazovateľov podľa Analýzy nastavenia MU'

ktoré budú po účinnosti tohto ooJatru predstavovať nové cieľové hodnoty merateľných

ukazovateľov namiesto hodnôt, ktoré pôvodne vyplynuli zo schválenej ŽoNFP, vrátane všetkých

s tým súvisiacich následkov upravených v Zmluve o poskytnutí NFP'

\

čúľĺor ll. PREDMET DoDATKU

2.L Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6'14 Zmluvy :..p:'ky::ľí
nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 12'11'2019, evidovanej pod číslom: KZP_

Po4_sc431- 2oĹ7-tgl(628 (d'alej len ,,Zmluva o poskytnutí NFP") dohodli na nasledovných

zmenách:

z't.L V článku 1 odsek 3 Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP (Všeobecné zmluvné podmienky) sa

nahrádza znenie definície Merateľných ukazovateľov Projektu novým znením' ktoré je

nasledovné:

,,Merateľné ukazovotele Projeku-zóvtizná kvantifikócia výstupov a cieľov' ktoré majú byť dosiahnuté

Realizóciou hlavných oktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôtežité z pohľadu riadenia

ProjektuasledovaniajehovýkonnostiaktorýmisazobezpečídosahovoniecieľovnoúrovnioP.
Poskytovoteľ zahrnie áo výzyy nóvrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do

Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukozovatele, zo ktorých plnenie a vyhodnotenie

nósledne Prijímoteľ zodpovedó v rómci Reatizócie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedó za ich

plnenie,resp.udržanievrómciobdobialJdržateľnostiProjektu.MeroteľnéukazovateleProjektu
odzrkadlujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlovným Aktivitóm

ProjektuavzósadezodpovedajúvýstupluProjektu.MeroteľnéukozovateleProjektusúuvedené
v Prĺlohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí Nrp v ztiženííypývajúcom zo schvótenej Žiadosti o NFP a v rozsahu

(vovýške),ktorójevýsledkomspiitnéhoovereniaspróvnostiurčenioMerateľnýchukazovoteľovpodľa
Anatýzy nastavenia hodnôt merateľných ukozovateľov v rómci projektov (ďatej ako ,,Analýzo

nastovenia MU,). Vzhľadom k tomu, že Anatýzou nastavenia MU poskytovateľ vykonot plošné sptitné

overenie spróvnosti určenia hodnôt 
^":itéľ'"1ĺ:n 

ukazovateľov projektov zapojených do uvedenej

Výzvy, ak sa v súvislosti s nastavením cieľovej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v tejto

Zmluve o poskytnutí NFP uvódza v zmluiných ustanoveniach. slovné spojenie ,,uvedené v Schvólenej

Žiadosti o NFP", rozumie sa tým cieľovó hodnota Merateľného ukazovateľa Projektu, ktoró bola

výstedkom spiitného overenia spróvnosti určenia Merateľných ukazovateľov podľa Analýzy nastovenia

Ml). V prípode, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvódza pojem Meroteľný ukazovoteľ Projektu vo

Dodatok č' 1

l, ,'1)|.JFĺJllilP,/sĺ_.l1 l 2017 19 ':e; 1
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číslo dodatku : rŽp-poĺ-scag 7-2oL7 -79 lK628/ D2

všeobecnosti, bez označeniĺ ,,s príznakom" alebo ,,bez príznoku", zahŕňa takýto pojem aj Merateľný

ukazovateľ Projektu s príznakom oj Merateľný ukazovatel'Projektu bez prĺznaku;"

2.L.2 V článku 6 Zmluvy o poskytnutí NFP sa v dôsledku vykonaného spätného overenia správnosti

určenia hodnôt merateľných ukazovateľov z dôvodov uvedených v článku l. tohto Dodatku

a v súlade s tam uvedenými skutočnosťami mení znenie v odseku 6.2 písmeno d), v odseku 6.3

sa mení písmeno c) a odsek 6.6 sa nahrádza novým znením, to všetko nasledovne:

2.L.2.7 Znenie článku 6 odsek 6'2 písm. d) posledný pododsek Zm|uvy o poskytnutí NFP sa nahrádza

novým znením takto:

,,Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej

oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktoró je výsledkom spiitného overenio

spróvnosti určenia Meratelhých ukazovateľov podľa Analýzy nastavenia MU, takóto zmena nie je

predmetom postupov riešenio zmien podlb tohto člónku zmluvy. Ak Poskytovateľ stonoví v Próvnych

dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijĺmateľa oj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je

povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Próvneho dokumentu

Poskytovateľa." .

2.L.2'2 Znenie článku 6 odsek 6.3 písm. c) Zmluvy o poskytnutí NFP sa nahrádza novým znením takto

,,Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cielbvej hodnoty o viac ako 5% oproti výške

cieľovej hodnoty Merateľného ukazovatelb Projektu, ktoró je výsledkom sptitného overenia spróvnosti

určenia Merateľných ukazovateľov podľa Analýzy nastovenia MU (podľa podmienok uvedených

v odseku 6.6 tohto člónku),"

2.L.2'3 Znenie článku 6 odsek 6.6 Zmluvy o poskytnutí NFP sa nahrádza novým znením takto:

,,V prípade zmeny podľa odseku 6.3 pĺsmeno c) tohto člónku sa samostotne posudzujú zmeny

v cieľových hodnotóch Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom

navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotóch Meroteľných ukazovateľov

bez príznaku. Cielbvé hodnoty Meratelhých ukazovateľov sú výsledkom spiitného overenio spróvnosti

určenia Merateľných ukazovoteľov v zmysle definície Merateľných ukazovatelbv Projektu v člónku 7

ods' 3 VZP. Vo vzťahu k zmenóm takto určených cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu

sa Zmluvné strany dohodli, že:

a) Pri Meroteľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovoní

požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovoteľov

z hľadiska identifikócie rizík, ktoré boti predmetom onolýzy pri predkladaníŽiadosti o NFP, v rómci

sptitného overenia spróvnosti určenia Merateľných ukazovateľov a dokumentov aktuólne

predtožených Prijímateľom preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt

Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ

objektívne nemohol ovplyvniť' Poskytovateľ je opróvnený v jednotlivom prípade tohto druhu

Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schvúliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne

odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie ktesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá
je výstedkom spiitného overenio spróvnosti určenia Merateľných ukazovateľov podľa Analýzy

nastovenio MIJ' V prípade, ak je možné akceptovoť odôvodnenie Prijímoteľa o nedosiahnutícieľovej

hodnoty Meroteľného ukozovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod

minimólnu hranicu podľa písmeno b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schvóli, čím dochódza

k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovoteľa Projektu s príznakom zo

strany Poskytovoteľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.

Dodatok 
'i. 

I
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Číslo dodatku: rŽp-poĺ-scas r'2o77 -t9 lK628/D2

b) Zníženie cieľovej hodnoty jednottivého Merateľného ukazovatel'a Projektu s príznokom o viac

ako 50% oproti vyike, ktoró je výsledkom spiitného overenia spróvnosti určenia Meroteľných

ukazovoteľov podľa Analýzy nostavenia MIJ, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým

Podstatnú zmenu Projektu zdôvodov uvedených vodseku 6.7 tohto člónku avyvolóvo prúvne

nóstedky uvedené v odseku 6.2 písmeno Í) tohto člónku'

c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznoku sú zóvtizné z hľadiska dosiahnutia ich plónovanej

hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovaťeľa Projektu bez príznoku

oviac oko 20% oproti jeho výške, ktoró je výsledkom spiitného overenia spróvnosti určenio

Merateľných ukazovateľov podľa Analýzy nastavenia MU, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu

a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto člónku a vyvolóva próvne

nósledky uvedené v odseku 6.2 písmeno Í) tohto čtónku. Schvótenie žiadosti o zmenu, predmetom

ktorejblolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemó žiadne

účinky vo vzťahu k nóslednému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa člónku 70 odsek 7 vzP

a Prijímateľ preto na zóklade schvólenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne

očokóvanie týkajúce sa výšky NFP, ktoró mu bude vyplatenó, a to z dôvodu rozdielov v podstate

charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznoku oproti Meroteľnému ukozovateľu

Projektu s príznakom (podľa písmena a)tohto odseku)'

d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k

zníženiu hodnoty Merateľného ukazovoteľa Projektu pri dodržaní minimólnej hranice a ostatných

pravidiel uvedených v predchódzajúcich písmenóch tohto odseku (vrótane výnimky z tohto postupu

uvedenej v písmene a) vyššie), o to vo vzťahu k tým Aktivitóm, v ktorých prichódza k dosiahnutiu

znižovoného Merateľného ukazovoteľa Projektu v zmysle člónku 70 odsek 7 vzP a vykonó

zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípode, ak jednou Aktivitou dochódza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľo,

výška NFP sa znĺži priomo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po

započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľodu no to, o ktorý

druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide'"

2.L.3 Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ,,Predmet podpory NFP" sa ruší a nahrádza sa novou

Prílohou č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku'

člRľor lll. osTATNÉ UsTANoVENIA

3.1 ostatné ustanovenĺa Zmluvy o poskytnutí NFP a jej príloh, ktoré nie sú týmto Dodatkom

dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

čúruor lv. zÁvenečľÉ UsTANovENlA

4.L Tento Dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, a to v súlade

s ustanovenĺm'5 qza zákona č' 4olLg64Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a

5 5a zákona č. zL;ĺzooo 7. z' oslobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení

niektoných zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

4.z Tento Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch s platnosťou origĺnálu, z ktoných Prijímateľ

dostane 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ'

4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu

a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne

slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto

Dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali'

Dodatok Č. l
lr- i ) lil ., l' i
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čĺslo dodatku ; KŽP-Po4-sc43 7-2077 -Ĺg lK628l D2

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratis|ave, dňa

Pod

lj.loVAČNÁ
AGENTURA

ISLAVA

Za Prijímateľa v ana /o^//.20/o

Podpis: . Mgr. Jozef Belický primátor mesta

lng. Jana Nitrayová, splnomocnenec
Pečiatka

Príloha: Príloha č.2 Predmet podpory NFP

ĺ l'ft{ ?020

Blaškovitš, generálny riaditeľ

@

Pod

Dodatok č. 1

o-ZoNFP/KZPlsc431-2017-19, veÍ 1
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PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1

1 Všeobecné informácie o proiekte

Názov projelĺĹu: zníŽenie eneÍgetickej náĺočnosti budovy KultÚrneho domu Šal'a

Kód projektu: 3r 004r K628

Kód ŽoNFP: NFP3I 0040K628

operačný program: 3l 0000 _ operačný pľogram Kvalita Životného prostredia

SpoluÍinancovaný z: Európsky íond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 3l 0040 - 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Konkľétnľ cieľ: 31 004004'l - 4.3.l ZnĺŽenie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Kategórie ľegiónov: LDR - menej rozvinuté regióny

Kategoľizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:

oblasť intervencie:

Hospodárska činnosť:

3l 004004l - 4.3.l znÍŽenĺe spotreby energĺe pri pĺevádzke verejných budov

0l 3 - obnova verejnej infraštruktúry s ciel'om zabezpečiť energetickÚ účinnost', demonštrašné projekty a podporné
opatrenia

22 - činnosti sÚvisiace so Životným prostredím a zmenou klímy

iäiI|ĺ;|- l Predmet podpory

l 6. l 0.2020 8:26
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2. Financovanie projektu
Foľma Íinancovania: Predfinancovanie: !BAN Banka Platnosťod Platnosťdo

sK095600000000091 I 57401 3 Prima banka Slovensko, a.s. 12.2,2019 gl,12.ZOZO

ReÍundácia: !BAN Banka Plďno:ťod Platnocťdo

sK09560000000009l l 57401 3 Prima banka Sĺovensko, a.s. 12.2.2o1g 31 ' 12.2o2o

3.A Miesto ľealizácie pľoiektu
P.č. štát Región

(NUrS r!)
Vyšší územný cclok
(NUTS rrD (l{t Ts ĺv)

Olacs Obec

l. Slovensko Západné Slovensko Nitrianslĺy kraj Šala Šal'a

3.B Miesto ľealizácie pľoiektu mimo oprávneného
územia oP

Nezaevidované

4. Popis cielbvei skupiny
Cieľová skupina (elevantné v prĺpade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity pľoiektu

Gelková dížka ľealizácie hlaľných aktiľÍl plojehu (v mesiacoch): ĺ3

Začialok realizácic hlamýďr aktiul pľojc}tu (začiatok reaĺizácie prvej hlavnej aktivity): 11.2020

Ukončenic realizácie hlavĺrých aktivfr proieku (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity a|ebo viaceých aktivÍt,
ak sa ich realizácia ukončuje v rovnalý čas):

11.2021

läiIlŤl;l-r Predmet podpory
I 6.1 0.2020 8:26
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5.r Aktivity pľojektu ľealizované v oprávnenom území oP

Subjch: ursĺo šlľa

Hlavné aktivity projektu

i nemmrĺtolgčo): 003061 85

l. 340K6280000'l - ZnÍŽenie energetickej náročnosti budovy Kultúĺneho domu Šal,a

Podporné aktivity pľojektu

Podpomé alĺtivity:

Popis podpomýc{r akivft :

Pĺiradenie ku konkľétnemu cielfu:

Podporné aktivity

Podporné aktivity zahŕňajú reaĺizáciu dočasného pÚtača l ks, a stálej tabUle l ks.
11 /2020 - 11 t2021

3l 004004l _ 4.3.'l ZnÍŽenie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

5'2 Aktivity projektu realizované mimo opľávneného územia oP
Nezaevidované

Predmet podpory
+

I iT M]S
2t,o', 1l L I 6.1 0.2020 8:26

3212



6. Meratelné ukazovatele projektu

6.t Pľíspevok aktivít k meľatelhým ukazovatelbm proiektu
Kód:

Meľďeľný ukazovateľ:

Subjekt:

Konkrétny cieli

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projelĺtu:

P0080 Mernáiednotka:

čas flnenia:MnoŽstvo elelĺtrickej energie vyrobenej v zariadenĺ
ozE

celkoYá cielbvá hodnota:

' Typ závislosti ukazovďeľa:

lĺrslo Šĺľĺ ldentííikátol (lčo):

3l 004004'l - 4.3.'l Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

3403'l 004004 _ A.ZnÍŽenie energetickej náročnosti verejných budov:

340K6280000l - 7níŽenie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu Šala

MWh/rok

U -v rámci udrŽateľnosti
projeklu

0,0000

SÚčet

003061 85

Cielbvá hodnota

0

Kĺód:

M€ľaleľný ukazovatcľ:

Subjekt:

Konkrétny ciel':

Typ aktivity:

Hlavné aktivĺty projelĺtu:

P0084

MnoŽstvo tepelnej energie vyľobenej v zaĺiadení
ozÉ

Memá jďnotka:

čas plnenia:

MWh/rok

U -v rámci udrŽateľnosti
projelĺtu

0,0000

Súčet

00306r 85

Cielbvá hodnota

] Gclkovácicľováhodnota:

Typ závislosti ukazovateľa:

MEsTo ŠAĽA uentľlrĺtoľ 1lčo;:

3l 004o04l - 4'3.1 ZníŽenie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

3403'l o04004 _ A.ZníŽenie energetickej náročnosti verejných budov:

340K6280000'l - zníŽenie energeticke'| náročnosti budovy KultÚrneho domu Šal'a

Kód:

Mcratďný ukazovat ľ:

Subjek:

Konkľétny ciel':

Typ aktivity:

Hlavné aktivity pľojektu:

P0r 03 MeÍnáiednotk :

odhadované ročné znÍŽenie emisií sklenĺkových
plynov

čas plnenia:

Gelková cieľová hodnotal

Typ ávislosti ukazovateľa:

MEsTo ŠAĽA IdentiÍikátoÍ (lčo):

3l oo4o04'l - 4'3.'l ZnÍŽenie spotreby eneľgie pri prevádzke verejných budov

3403'l 004004 - A'ZníŽenie energetickej náročnosti verejných budov:

340K6280000l - Zníženie energetickej náročnosti budovy KultÚrneho domu Šal'a

Predmet podpory
'1 6.1 0.2020 8:26

t ekviv. CO2

U _ v rámci udrŽateľnosti
projektu

K - koniec realizácie projektu

42,4080

sÚóet

00306r 85

Gielbvá hodnota

42,408

I TMS
2014+ 4 212



-
Kíd:

Mcrďctrýukazovďeľ:

P0250 Merná jcdnotlĺa:

Počet opatrení na zníŽenie spotreby energie
realizovaných vo verejnej budove

čas plncnia:

Gelková cĺjeľová hďnota:

Typ záYido*i ulĺĺzovateľa:

!dentifikáto' (lčo):

31 004004l - 4.3.'l ZníŽenie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

3403'l 004004 - A.zníŽenie energetickej náročnosti verejných budov:

340K628000ol - ZníŽenie enerqetickej náročnosti budovy KultÚrneho domu Šal'a

počet

K - koniec realĺzácie proiektu

r,0000

súčet

003061 85

cieIbvá hodnota

1*ľ":
Konkľétny ciell

Typ aktiviý:

Hlavné aktivity pľojektu:

MEsTo ŠAĽA

Kĺód:

Mcľatclltý ukazovateľ:

P0470 MemiĺJednotka:

Počet veľejných budov na Úrovni nĺzkoenergetickej
alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer
nulovou potrebou energie

čas plnrnia:

Typ závidosti ukazovatcľa:

ld.ntaíik{ĺto] (!čo):

3l 004004l 
] 

4.3 r znÍŽen]e sIolreby enersi pr|n1vaa{1 ve1!:i:| b'd":

3403l 004004 - A.ZníŽenie energetickej náročnosti verejných budov:

340K62800001 _ ZnÍŽenie enerqetickej nároónosti budovy Kultúrneho domu Šal'a

Gďková cieľová hodnota:

počet

K - koniec ľealizácie pľojektu

1,0000

súčet

00306r 85

Cielbvá hodnota

1ľ]:"'
Konkrétny ciel':

Typ aktiúty:

Hlavné aktiúty projektu:

MEsTo sAĽA

Kríd:

Meľatelhý ukazovatcľ:

P06r 2 Mernájednotka:

Podlahová plocha budov obnovených nad rámec
minimálnych poŽiadaviek

čas plncnla:

Gclková cieľová hďnota:

Typ závicoď ulĺazovateľa:

Identaíikáto1 (lčo):

3l 004004l - 4.3.l ZníŽenie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

3403'l 004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:

34oK6280oo0l - zníženie en€rgetickej náročnosti budovy KultÚrneho domu Šal'a

P0627 Memá|cdnotka:

Spotreba energĺe v budove po realizácii opatrenÍ
energetickej efektívnosti

čas plncnia:

Gclková ďďováhodnota:

Typ aíviďoĺti ulĺazoĺat Ía:

ldentifĺkátor (lčo):

31 004004l - 4.3.'l ZnÍŽenie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

3403l 004004 - A.ZníŽenie enerqetickej náročnosti verejných budov:

34oK628ooool - zníženie energetickej náročnosti budovy KultÚrneho domu Šal'a

Predmet podpory

m2

K _ koniec realizácie projektu

5 7433000

Súčet

003061 85

Gieľová hodnota

5 743,3

Subjekt:

Konkľétny cicl':

Typ aktivity:

Hlavné akriviry pro|ekru:

MEsTo sAĽA

Kód:

Meratclltý u*azonteÍ:

Subjekt: MEsTo sAĽA

MWh/ľok

U-v rámci udrŽateľnostĺ
projektu

4084776

súčet

00306r 85

Gieľová hodnota

408,4776

Konkľétny ciel':

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projelÍu:

ITMS
2014+ I 6.1 0.2020 8:26

5 212



Kód:

Merateľný ukazovďeľ:

l"bi:ľ: ĺrĺcsro Šaľe

Konkľélny ciel':

Typ aktivity:

Hlavné aktiviý projektu:

P0628 Memá jednotkl:

Spotreba energie v budove pred realĺzáciou
opatrenÍ energetickej efektívnosti

čas plncĺria:

Cďková ďeľová hodnota:

nD aĺvirlosta uloŽoYateľe:

!dentiÍikátoľ (lčo):

3l 004004l _ 

].3,] 
zníŽenie spotreby eneľgie pri prevádzke verejných budov

3403l 004004 _ A 'znÍŽenie energetickej náročnosti verejných budov:

340K6280000l - ZnÍŽenie energetĺckej náročnosti bUdovy KUltÚrneho domu šal'a

P0687 Memáiednotka:

ZníŽenie konečnei spotľeby energie vo verejných
budovách

čas plnenia:

Cclková cielbvá hodnota:

Typ závislosti ukazovďcľa:

td€nraíikáto] (lčo):

3] 004004l 
; 
a.3,l Z1íŽenie sootreb1ener9ie p.l 

|r"*!1k: ::rejných 
budov

3403'l oo4004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:

3l 004004l _ 4.3. l zníŽenie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

3403'l o04oo4 _ A.ZnÍŽenie energetickej náročnosti verejnycľr buĺov:

3l oo4oo4l _ 4.3.1 ZnÍŽenie spotreby energie pĺ pr"uaarr.u u"rutnycn uuaov

3403'l 004004 _ A.Zníženie energetickej náročnost| verejných budov:

MWh/rok

K - koniec reatizácie pľojektu

560,0757

Súčet

003061 85

cl{ova_rnfnota

560,0757

Kód:

Meľate{trý ukazovateľ:

!:|i:ľ:
Konkľétny ciel':

Typ akivity:

kWh/rok

U -v rámci udrŽateľnosti
projektu

ĺ5l 59&0787

MEsTo ŠAĽA
sĽ:!

00306r 85

ci]ovĺ hodnĺa

'r51 598,0787
Hlavné aktivity projektu: 340K6280000l - ZnÍŽenie energetickej náročnosti budovy Kultúĺneho domu Šala

Kód: P0689 Mernájednďka:
Meĺatďný ukazovatell zníŽenie potreby energie vo verejných budovách čas plnenia:

Gelková ďeľová hodnota:

Tp zívisloĺi ukazovatcľa:
.*j"!:
Konkrétny ciel':

Typ akrivity:

MEsTo ŠAĽA !dentiÍikátor (lčo):

Hlavné aktiviý projektu: 340K6280000l _ ZníŽenie energetickej náročnosti bUdovy Kultúrneho domu Šal'a

Kild: PO69I Mená|ednĺka:
Mc]atdhýlkazovat l1 ZnÍŽenie produkcie emisií Nox čatplncria:

Gdková ďeľová hodnďa:

!p dvidoaii ukazoYďcľa:

":!i:k.,
Konkľétny ciel':

Typ aktiúý:

MEsTo ŠAĽA ldentiÍakátol (!čo):

Hlavné aktiviý projektu: 340K6280000l - znÍŽenie energetickej náročnosti budovy KultÚrneho domu Šal.a

PÍedmet podpory
16.10.2020 8:26

kWh/rok

K - konĺec realizácie projektu

151 462,8268

súčet

003061 85

cieľová hodnota

1 51 462,8268

Kglrok

U _v rámci udrŽateľnosti
projelĺtu

36,0000

Súčet

003061 8s

Gielbvá hodnota

36

I TMS
201,4 6212



Kód: P0692 Mcrnájďnotla: Kg/rok
Mcratclltý ukazovatcľ: ZníŽenie produkcie emisiÍ PMl0 čas plncrria: U-v rámci udÉateľnosli

projektu

Crlková deľová h;odnota: 0,0000

Typ závidosti ukazovatcľa: SÚčet

:"bi:rnl
Konkľétny ciel':

Typ aktivity:

MEsTo ŠAĽA
'd:im1i1i'ĺ991' 003061 85

31 004004l _ 4.3.'l ZníŽenie spotreby energie pri prevádzke veľejných budov

sĺosioóooóa _ e znĺi.ni" .n..noi"Lq 
"1l.;u.*ivereinjcľ, uuaou,

Gieľová hodnota
Hlavné akivity projektu: 340K6280000l _ ZnĺŽenie energetickej náročnosti budovy KUltúÍneho domu Šal'a

Kód: P0694 Memáicdnďka: Kg/ľok
Mcratelbý ulĺĺzovďcll ZníŽenie plodukcie emisiÍ So2 čas plncnio: U-v rámcĺ udľžateľnosti

pľojektu

c€lkováď.ľoYáhodnot : 3,0000

Typ závislosti ukazovatcľa: SÚčet
suliekt:

Konkľétny ciel!

Typ aktiviý:

MEsTo ŠAĽA ldentaÍalcĺtor (tčo): 003061 85

i] 99i!!1i - i_r.] a]'ĺien|e 
seďreby energie pri prevádzke verejných budov

3403'l oo4o04 - A.znĺzenie energetickej náročnosti vereinycĺbuaov:

Cielbvá hodnota
Hlavné aktivity projektu: 340K62800001 - ZníŽenie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu Šal'a 3

Któd: P0701 Menájcdnďka: kWh/rok
Mcratcľný ukazovatcft Zníženie ročnej spotÍeby primámej energie vo

verejných budovách
čas plncnia: U-vrámcĺudrŽďeľnosti

projektu

Gďková ďcľoYá hodnota: 2il 8r5,4978

Typ závidosti ukazovateľa: Súčet
subjekt

Konlaétny ciel':

Typ aktivity:

MEsTo ŠAĽA ldentiÍakároÍ (lčo): 003061 85

31 004004l - 4.3.1 zníŽenie spotľeby energie pri prevádzke verejných budov

3403I 004004 _ A.ZníŽenie energetickej náročnosti verejných budov:

Cieľová hodnota
Hlavné altiviý projeku: 340K6280000l _ ZníŽenie energetickej náročnosti budovy KultÚrneho domu Šal,a 2l r 8l 5,4978

Kód: P0705 Mcrná jednďka: MWe
Mcratelbý ukazovateÍ: zvýš€ná kapacita výroby elektriny z obnoviteľných

zdrojov
čas plrrcnia: K_ koniec realizácie projelcu

Cclková ďcľoľá hodnota: 0,0000

Typ áv'idosti ulĺazovatcľa: Súčet
$ubjek: MEsTo ŠAĽA ldentiíikátoľ (tčo): 00306r 85
Konkľétny ciel':

Typ akrivity:

31 004004l - 4.3.'l ZníŽenie spotreby eneÍgie pri pĺevádzke verejných budov

3403l 004004 _ A'ZníŽenie energetickej náročnosti verejných budov:

CieIbvá hodnota
Hlavné altiviý pľojektu: 340K6280000l _ ZníŽenie energetickej náročnosti budovy KultÚrneho domu Šal,a

I TM
201

s
4 +

Predmet podpory
I 6.1 0.2020 8:26I 7 212



Kĺírl:

Mcrdclhý ukazovatel|

P0706

Zvýšená kapacita
zdrojov

Mcĺná jcdnotlo:

výroby energie z obnoviteľných čac plncnia:

GclkoYá ďrľová hodĺota:

Typ zát'idooti utozorntcľa:

MW

K - koniec realizácĺe projektu

0,0000

Súčet

003061 85

Gieľová hodnota

Subjelrt: MEsTo ŠAĽÁ

Konkľétny cieti

Typ aktiviý:

Hlavné aktiviý proiektu:

- ldéntifil({ĺtor (lčo):
3] 

994oo4l :4.3.l 
znÍŽ:lie spotreby energie pľi prevádzke veĺejnych budov

3403l 004004 _ A.Zníženie energetickej náročnosti verejnýclr budov:

340K6280000l - Znlženie energetickej náročnosti budovy KultÚrneho domu Šal,a

Kód: P0707

Mcratcllrý ukazovatcľ:

subjekr:

Konkrétny ciet':

Typ aktivity:

Hlavné attiviý projektu:

Zvýšená kapacita
zdrojov

Mernáicdnotka:
výroby tepla z obnovíteľných čas plnenia:

MWt

K _ koniec realĺzácie projektu

0.0000

Súčet

003061 85

Gielbvá hodnota

Celková ďcľová hodnota:

Typ závislocti ukazorratcľa:
MEsTo ŠAĽA

ldentiŕikĺítoľ (lčo):
3l oo40o4l - 4.3'1 Znftenie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
3403l 004004 _ A 'ZníŽenie energetĺckej náročnosti verejných budov:

340K6280000l _ ZnÍŽenie energetickej náročnosti budovy KultÚrneho domu Šala

I TM,S
2014+ Predmet podpory

I 6.i 0.2020 8:26t 8 212



- ' 6.2 Prehlhd meratelhých ukazovatelbv pľojektu

Kód Názov Meľnájednotka celková cielbvá
hodnota

Príznak
rizika

Relevancia k HP Typ závisloati
ukazovateľa

P0080 MnoŽstvo elektrickej energie
vyrobenej v zariadení oZE

MWh/rok 0,0000 Áno UR sÚčet

P0084 MnoŽstvo tepelnej energie vyrobenej
v zariadenÍ oZE

0,0000 ÁnoMWh/rok UR SÚčet

P0.103 0dhadované ročné znÍŽenie emisií
sklenÍkoých plynov

t ekviv. CO2 42AO8O Áno UR SÚčet

P0250 Počet opatrení na zníženie spotreby
energie realizovaných vo verejnej
budove

poč€t r,0000 Nie UR súčet

P0470 Počet vere|ných budov na úrovni
nÍzkoenergetickej alebo
ultranízkoenergetickej alebo s takmer
nulovou potrebou energie

počet r,0000 Nie PľaN, tJH súčet

P06r 2 Podlahová plocha budov obnovených
nad rámec minimálnych poŽiadaviek

m2 5 74s,3000 Nie PraN, UH sÚčet

P0627

P0628

Spotreba energie v budove po
realĺzácii opatrení enerqetickej
efektívnosti

MWh/rok 408,4776 Áno UR súčet

Spotreba energie v budove pred
realizáciou opatrení energetickej
efektívnosti

MWh/rok 560,0757 Áno tJR Súčet

P0687 ZnÍŽenĺe konečnej spotreby energie
vo verejných budovách

kWh/rok l5] 598,0787 Áno UR SÚčet

P0689 zníženie potreby energie vo verejných kWh/rok l5l 462,8268 Áno
budovách

UR sÚčet

P06gr ZníŽenie produkcie emisií Nox Kg/rok 36,0000 Áno UR sÚčet

P0692 ZnÍŽenie produkcie emisií PMl0 Kq/rok 0,0000 Áno UR sÚčet

P0694 ZníŽenie produkcie emisií So2 Kg/rok 3,0000 Áno sÚčetUR

P070r Zníženie ročnej spotreby primárnej
energie vo verejných budovách

kWh/rok 2r r 8r 5,4978 Áno UB sÚčet

P0705 Zvýšená kapacita výĺoby elektriny z MWe
obnovitel'ných

0,0000 Nie UR súčet

P0706 Zvýšená kapacita výroby energie z
obnovitel'ných zdrojov

MW 0,0000 Nie UR Súčet

PO707 Zvýšená kapacita výroby tepla z
obnovĺtel'ných zdroiov

Mwt 0,0000 Nie UR SÚčet

I TIM S]
2 o' 1)4i+

Pĺedmet podpory
I 6.1 0.2020 8:26

9212



7 !né údaie na úľovni proiektu

lil;lĺ;l- I Predmet podpory
I 6.1 0.2020 8:26

10'l12



l{ázov Mcrnáicdnďka Rclcvancia k HP
D0022 lnštalovaná plocha FV paneĺov _ slnečná energia m2 UR

D0023 lnštalovaná pĺocha slnečných tepelných kolekorov _ slnečná
energĺa

m2 UR

D0025 lnštalovaný výkon elektrický - sĺnečná enerqia MWe IJR

D0026 lnštalovaný výkon elektrický - tuhá biomasa MWe UR

D0031 ĺnštalovaný výkon tepelný - slnečná energia MWt UR

D0032 lnštalovaný ýkon tepelný - tepelné čerpadlá MWt UR

D0033 lnštalovaný výkon tepelný - tuhá biomasa MWt UR

D0043 MnoŽstvo vyľobeného tepla - slnečná energia MWh/rok UR

D00/t4 MnoŽstvo vyľobeného tepla - tepelné čerpadlá MWh/ĺok UR

D0045 MnoŽstvo vyrobeného tepla - tuhá biomasa MWh/rok UR

D0048 MnoŽstvo vyrobenej elektriny - slnečná energia MWh/rok IJR

00049 MnoŽstvo vyrobenej elektriny - tuhá biomasa MWh/rok UR

D0077 Počet administratÍvnych budov na Úrovni nízkoenergetickej alebo
ultranÍzkoenergetickej alebo s takmer nulovou potľebou energie

počet UR

D0081 Počet budov obnovených na Úroveň budov s takmeľ nulovou
polrebou energie

počet UR

D0082 Počet budov obnovených na Úroveň nÍzkoenergetických budov počet UR

D008s Početbudovobnovených naÚroveň ultranÍzkoenergelických budov počet UR

D0084 Počet budov škôl a školských zariadení na úĺovni nízkoenergetickej
alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmeÍ nulovou potrebou
energie

počet IJR

D0128 Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so
zdravotným postihnutím

počet PraN, UR

DO229 ZníŽenie produkcie emisiÍ TZL Kg/rok UR

D0249 Počet pĺacovníkov' pracovníčok refundovaných z projektu mimo
technickej pomoci OP/OP TP

FTE PraN

D0250 Počet pÍacovnÍkoq pracovníčok so zdravotným postihnutím
reÍundovaných z projektu mimo technickej pomoci oP/oP TP

FTE PraN

D0251 Počet pracovnÍkov, pracovníčok mladšÍch ako 25 rokov veku
refundovaných z projeku mimo technickej pomoci oP/oP TP

FTE PraN

D0256 Počet placovnĺkov, pracovníčok starších ako 54 ľokov veku
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci oP/oP TP

FTE PraN

D0257 Počel pracovnĺkov, pracovníčok patĺiacich k etnickej' národnostnej,
rasovej menšine refundovaných z plojektu mimo technickej pomoci
OP/OP TP

FTE PraN

D0258 Počet pracovnĺkov, pracovníčok, ktorÍ boli pred zapojenÍm osobami
dlhodobo nezamestnanými, reíundovaných z projeku mimo
technickej pomoci OP/OP TP

FTE PraN

D02s9 Počet pracovníkov, pracovníčok - prĺslušníkov, príslušníčok tretích
krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci oP/oP
TP

FTE PraN

D0260 Miera zabezpečenia bezbaĺiérového prÍstupu osôb so zdÍavotným
postihnutím k výsledkom projektu

% PraN

lr lrlMlsl
lzlolllĺl+

Predmet podpory
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8. Rozpočet projektu

8.t Rozpočet pľijímatelä

Priame výdavky

Konlaétnyďeľ:

Typ akrivitp

Hlavné akivity proiektu:

Skupĺna výdavku:

Skupina výdavku:

Nepriame výdavky

Konlcétny ďel1

Podpomé aktivity:

Skupina výdavku:

8.2 Rozpočty pannerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených ľýdavkov:

Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce priiem:

celková výäĺa qľávnenýú výdavtĺoľ

31 004004l - 4.3.l Zri]Eenie spotľeby energie pľi preyádzke veľejných budov 81 9 l 9o,l 5 €

3403'1 004004 _ A.ZníŽenie energetickej náročnosti verejných budov: 8.l 9 l 9o,l 5 €
'l 

. 340K6280000l _ ZnÍŽenie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu Šal'a 8l 9 l 9o,l 5 €

oprávnený výdavok
'l.l -021 -Stavby
Poznámka: stavebné práce a stavebný dozor
'l 
'2 - 5l8 - ostatné sluŽby

Poznámka: energetický certif ikát
l 035,00 €

3l 004004l _ 4.3.l ZníŽenie spotreby enelgĺe pri prevádzke veĺejných budov

l ' 31 0K628P0001 _ Podporné aktĺvity

'l'l - 5i 8 _ ostatné sluŽby
Poznámka: dočasný pútač a trvalá tabul'a

8l8 155,l 5 €

Gelková výška oprámmýďr ýdavkov

l 678,00 €

' l 678,00 €

opľávnenýýdavok

l 678,00 €

820 868,'1 5 €

0'00 €

95,0000 %

779 824'74 €

Peľcento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a šR:

Maximálna výška nenávratného Íinančného príspevku:

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímatelb:

Predmet podporyITMS
2 0 1'4 +

41 043'4l €

I 6.1 0.2020 8:26
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