
 Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí 
 
 

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

 

Predmet Aktivít Projektu 
 
Oprávnené aktivity Projektu sú nasledovné aktivity:  

Aktivita 5: investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len 

ako súčasť investícií do miestnych služieb.  

 

 

 

1. Rekonštrukcia, udržiavanie, modernizácia nasledovných nehnuteľných vecí Prijímateľom v rozsahu 

tabuľky č. 1 ako prílohy k ŽoNFP – Oprávnené výdavky projektu, ktorá tvorí ako príloha č. 3 

neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

Por. 

č. 

Identifikácia predmetu 

rekonštrukcie/modernizácie 

Súpis. č. 

stavby 

Parc. č. 

pozemku 

k. ú. Obec Okres 

1. Rekonštrukcia stavby      - 100/3 Trávnik Trávnik Komárno 

       

       

 

Prijímateľ je oprávnený realizovať zmeny položiek rozpisu Oprávnených výdavkov uvedených v tabuľke č. 1 

(ďalej len „položky“) a presuny finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami pri realizácii schváleného 

projektu a to vždy len v rámci položiek spadajúcich pod činnosti uvedené v tomto bode a súčasne vždy len v rámci 

jednej stavby (tzn. ak je predmetom Aktivít Projektu viac stavieb, nie je možné realizovať presun finančných 

prostriedkov medzi stavbami navzájom). V tomto prípade Poskytovateľ bez uzatvorenia dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP akceptuje realizované zmeny pri súčasnom dodržaní nasledovných podmienok: 

 bude dodržaný účel a cieľ Projektu, 

 nesmie dôjsť k zmene dodávateľa, 

 zmeny budú predstavovať zachovanie pôvodných resp. zlepšenie technických parametrov predmetu 

realizácie schváleného Projektu, 

 nebudú porušené pravidlá verejného obstarávania a výsledky realizovaného verejného obstarávania, 

 zmeny budú realizované v súlade s projektovou dokumentáciou a stavebným povolením/ohlásením 

stavby, 

 zmenené položky a odôvodnenie zmeny budú potvrdené zodpovedným zástupcom dodávateľa vybraného 

vo výberovom konaní a musia tvoriť samostatnú prílohu k ŽoP, ktorá sa týchto zmenených položiek týka.  

V prípade nesplnenia uvedených podmienok pri zmene položiek  a presune finančných prostriedkov medzi jednotlivými 

položkami predmetná časť investície nebude zo strany Poskytovateľa preplatená. 

 

2. Obstaranie hnuteľných vecí (technické, technologické alebo vnútorné vybavenie športovísk, detských 

ihrísk, amfiteátrov, kultúrnych domov, domov smútku, nevyužívaných objektov v obci a tržníc, 

v rámci využívania OZE, prídavné zariadenia na komunálnu techniku, kamerové systémy 

a bezpečnostné prvky a pod.) a iné oprávnené činnosti v rozsahu tabuľky č. 1 ako prílohy k ŽoNFP – 

Oprávnené výdavky projektu, ktorá tvorí ako príloha č. 3 neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí 

NFP. 

 

Prijímateľ je oprávnený realizovať zmeny položiek rozpisu Oprávnených výdavkov uvedených v tabuľke č. 1 

(ďalej len „položky“) a presuny finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami pri realizácii schváleného 

projektu a to vždy len v rámci položiek spadajúcich pod činnosti uvedené v tomto bode. V tomto prípade 

Poskytovateľ bez uzatvorenia dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP akceptuje realizované zmeny pri súčasnom 

dodržaní nasledovných podmienok: 

 bude dodržaný účel a cieľ Projektu, 

 nesmie dôjsť k zmene dodávateľa, 



 2 

 zmeny budú predstavovať zachovanie pôvodných resp. zlepšenie technických parametrov predmetu 

realizácie schváleného Projektu, 

 nebudú porušené pravidlá verejného obstarávania a výsledky realizovaného verejného obstarávania, 

 zmenené položky a odôvodnenie zmeny budú potvrdené zodpovedným zástupcom dodávateľa vybraného 

vo výberovom konaní a musia tvoriť samostatnú prílohu k ŽoP, ktorá sa týchto zmenených položiek týka.  

V prípade nesplnenia uvedených podmienok pri zmene položiek  a presune finančných prostriedkov medzi 

jednotlivými položkami predmetná časť investície nebude zo strany Poskytovateľa preplatená. 

 

  


