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Príloha č. 2 Rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

Predmet podpory NFP1 

1. Všeobecné informácie o projekte 

Názov projektu ako je 

uvedený v žiadosti o 

poskytnutie NFP: 

Vybudovanie a zavedenie jednotného enviromentálneho monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve 

Kód projektu: 310010D635 

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia 

Spolufinancovaný z: Kohézny fond 

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry 

Špecifický cieľ: 
1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora 

predchádzania vzniku odpadov 

Kategórie regiónov: 03 - Vidiecke oblasti (riedke osídlenie) 

Oblasť intervencie: 

017 - Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrení na minimalizáciu, triedenie, recykláciu) 

018 - Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrení na mechanické biologické spracovanie, tepelné spracovanie, spaľovanie a 

skládkovanie) 

019 - Nakladanie s komerčným, priemyselným alebo nebezpečným odpadom 

Hospodárska činnosť: 22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy 

 

2. Financovanie projektu 

Forma financovania: Číslo účtu vo formáte IBAN/banka: 

Zálohové platby: SK89 8180 0000 0070 0038 9054 – Výdavkový účet – prostriedky ES 

  

Predfinancovanie: - 

  

                                                 
1 Rozsah údajov uvedených v rámci vzorového predmetu podpory bude v rozsahu tohto štandardného formuláru podporovaný výstupnou zostavou ITMS2014+. V prípade 

úpravy údajov zo strany RO nie je možné garantovať plnú kompatibilitu výstupnej zostavy s vlastným vzorom definovaným zo strany RO.  
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Refundácia: SK14 8180 0000 0070 0038 9046 – Výdavkový účet ŠR 

  

 

3. Miesto realizácie projektu 

Štát: Slovensko 

Región (NUTS II): Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko, Bratislavský kraj 

Vyšší územný celok 

(NUTS III): 

Banskobystricky kraj, Trnavský kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Bratislavský 

kraj 

Okres (NUTS IV): - 

Obec: - 

 

4.      Popis cieľovej skupiny  

(relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF): 

- 

 

5.  Hlavné aktivity projektu: 

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít 

projektu (v mesiacoch): 
36 

Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu 

(začiatok prvej hlavnej aktivity):  
05/2017 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu 

(koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo 

viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje 

v rovnaký čas): 

04/2020 
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Zoznam hlavných aktivít Projektu: 

Hlavná aktivita 1 

Vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho a informačného systému v 

odpadovom hospodárstve 

Podporné aktivity Projektu 

Podporné aktivity projektu sú nasledovné:   

Podporné aktivity 

 

 

6. Merateľné ukazovatele projektu: 

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu: 

Hlavná aktivita projektu Merateľný ukazovateľ projektu Merná jednotka Cieľová hodnota Čas plnenia 

Vybudovanie a zavedenie 

jednotného 

environmentálneho 

monitorovacieho a 

informačného systému v 

odpadovom hospodárstve 

Vybudovaný jednotný 

environmentálny monitorovací a 

informačný systém v odpadovom 

hospodárstve 

počet 1 K - koniec realizácie projektu 

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu: 

Kód Názov Merná 

jednotka 

Celková cieľová hodnota Príznak rizika Relevancia k HP 

P0677 Vybudovaný 

jednotný 

environmentálny 

monitorovací a 

informačný systém v 

odpadovom 

hospodárstve 

počet 1 NIE UR 
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7. Iné údaje na úrovni projektu: 

Kód Názov Merná jednotka Relevancia k HP 
- - - - 

 

8.  Rozpočet projektu: 

Priame výdavky: 

Typ aktivity 

21631001001-D Vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho a informačného systému v odpadovom hospodárstve 

Hlavné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Vybudovanie  a zavedenie jednotného 

environmentálneho monitorovacieho a 

informačného systému v odpadovom 

hospodárstve 

18 718 161,80 € 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory 

hnuteľných vecí 

30 556,76 € 

521 - Mzdové výdavky 198 545,04 € 

013 - Softvér 18 489 060,00 € 

Nepriame výdavky: 

Podporné aktivity projektu Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu 

Podporné aktivity 89 802,13 € 

Skupina výdavku  Výška oprávneného výdavku 

518 - Ostatné služby  5 809,33 € 

521 - Mzdové výdavky 83 992,80 € 

Zazmluvnená výška NFP 

Celková výška oprávnených výdavkov (EUR) 18 807 963,93 

Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty 

generujúce príjem (EUR) 

- 
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Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a ŠR (%) 100,00 

Maximálna výška nenávratného finančného 

príspevku (EUR) 
18 807 963,93 

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov 

žiadateľa (EUR) 
 0,00 

 


