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DoDAToK č.4
K zMtUvE o PoSKYTNUTí NENÁVRATNÉHo FINANčNÉHo PRíSPEVKu

(d'alej len,,Dodatok")

číslo zmluvy: ĺŽt_loł-sc431-2015 -6 1296

uzavretý podľa 5 269 ods. 2 zákona č,.513/L99I Zb' obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
podľa l25 zákona č' 292/20L4 Z.z. opríspevku poskytovanom zeurópskych štrukturálnych
a investičných fondov aozmene a doplnení niektoných zákonov vznení zákona č,. 357/2oI5 Z'z'
ofinančnejkontroleaaudĺteaozmeneadoplneníneskoršíchzákonovapodľa520ods.2zákonač'
523/2oo4 Z'z' o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení nĺektoných zákonov
v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon o rozpočtových pravidlách") medzi:

Poskytovatelbm

EuĺópsţfondĺeglonálnehoroľoJa i.ľ,ľ5łjľńJilÎ"ľ.c;ĺ,f'o-^

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľudovíta Štúra 1,812 35 Bratislava

42L818LO
2023106679

a

v zastúpení
názov: SIovenská inovačná a energetlcká agentúra
sídlo: Bajkalská 27,827 99 Bratislava

lčo: oooo28o1
konajúci: lng. Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ
na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu

sprostredkovateľským orgánom č,.27/2oL5/5'1 zo dňa 21.apríla 2015.
(d'a lej len,,Poskytovatel"')

Prijímatelbm

názov: obec Rohovce
sídlo: Rohovce 164,930 30 Rohovce

lČo: oo 3o5 715

Dlč: 2021168985
konajúci: Zoltán László, starosta
(d'alej len,,Prijímateľ")

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú d'alej spoločne aj ako ,,Zmluvné strany"
alebo jed notlivo,,Zmluvná strana")
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Číslo dodattu: ť7" şaA,-9cL3l-2oL5-6/296/ D4

čnruoľ l. ZÁKLADNÉ UsTANoVENIA

1..7 Z dôvodov uvedených v dokumente Analýza nastavenĺa hodnôt merateľných ukazovateľov
v rámci projektov Výzvy oPKZP-Po4-sc43I-2015-6 (d'alej ako ,,Analýza nastavenia MU")
poskytovateľ vykonal plošné spätné overenie správnosti určenia hodnôt meratel'ných
ukazovateľov projektov zapojených do uvedenej Výzvy, ktorého súčasťou bolo zavedenie
kontrolných postupov týkajúcich sa výpočtu všetkých merateľných ukazovateľov v rámci
predmetnej Yýzvy, a to spôsobom vypl'ývajúcim z predmetnej Analýzy nastavenia MU.
Základom pre spätné overenie boli najmä údaje uvedené v prílohách č. 10 - Povolenie na
realizáciu projektu, 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 a opravené hodnoty merateľných
ukazovateľov na základe identĺfikovanej chyby v písaní alebo v počítanív nadväznosti na údaje
uvedené v prílohách č. 10 a č. 15 ŽoNFP. Takto opravené (t.j' od chýb v písaní a počítaní
očistené) a prepočítané cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov nahradia už zazmluvnené
hodnoty merateľných ukazovateľov uvedené v prílohe č' 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a tiež budú
tvoriťvýchodĺsko pre prípadné zmeny v merateľných ukazovateľoch a pre prípadné uplatnenie
sankčného mechanizmu namiesto hodnôt, ktoré pôvodne vyplynuli zo schválenej ŽoNtP.

1..2 Zmluvné strany sa dohodli na uzavretítohto dodatku a akceptujú týmto výsledky a opravu chýb
alebo iných zrejmých nesprávností zistených v rámci spätného overenia správnosti určenia
hodnôt merateľných ukazovateľov podl'a Analýzy nastavenia MU, ktoré budú po účinnostĺ
tohto dodatku 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'

čńruox tl. PREDMET DoDATKU

2.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.L3 Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 05.05.20]'7, evidovanej pod číslom: KŽP-
Po4-sc431-2oL5-6l296 (d'alej len ,,Zmluva o poskytnutí NFP") dohodli na nasledovných
zmenách:

2.1'.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 ukazovatele Projektu _ zóvtiznó kvontifikócia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté
Realizóciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohl|odu riadenia
Projektu a sledovania jeho výkonnosti o ktorými sa zabezpečí dosahovanie cielbv na úrovni oP.
Poskytovateľ zahrnie do Výzvy nóvrh merateľných ukazovatelbv, z ktorých Prijímateľ zahrnie do
Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, zo ktorých plnenie a vyhodnotenie
nósledne Prijímateľ zodpovedú v rúmci Realizócie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedó za ich
plnenie, resp' udržanie v rómci obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu
odzrkadľujú skutočné dosahovonie pokroku no úrovni Projektu, priradzujú sa khlavným Aktivitđm
Projektu a v zósade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovotele Projektu sú uvedené
v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v zloženívyplývajúcom zo schvólenej Žiadosti o NFP o v rozsahu
(vo výške), ktoró je výsledkom prepočítania a opravy chýb a iných zrejmých nespróvnostĺ v rómci
sptitného overenio spróvnosti určenia Merateľných ukazovateľov podľa Analýzy nastavenio hodnôt
merateľných ukazovateľov v rómci projektov Výzvy oPKZP-Po4-sc431-2075-6 (ďalej ako ,,Anolýza
nastavenio MU'). Vzhľadom k tomu, že Analýzou nastavenia MlJ poskytovoteľ vykonal plošné sptitné

Dodatok č. 2

D-ZoNFP/KZPl5C431-2015-6 ver :.

2

\



Číslo dodatku : rŽp-poą-scłg I-2015-61296/ D4

overenie spróvnosti určenia hodnôt meratel'ných ukazovatelbv projektov zopojených do uvedenej
Výzvy, ok sa v súvislosti s nastavením cielbvej hodnoty Meratel'ných ukazovatelbv Projektu v tejto
Zmluve o poskytnutĺ NFP uvódza v zmluvných ustanoveniach slovné spojenie ,,uvedenĺź v Schvólenej
Žiadosti o NFP", rozumie sa tým cieľovó hodnota Merateľného ukazovateľa Projektu, ktoró bolq
výsledkom spćitného overenia spróvnosti určenia Merateľných ukazovatelbv podl'o Analýzy nastavenia
MU. V prĺpade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvódza pojem Meratel'ný ukazovatel' Projektu vo

všeobecnosti, bez označenia ,,s prĺznakom" olebo ,,bez príznaku", zahŕňa takýto pojem aj Merateľný
ukazovateľ Projektu s prĺznakom oj Merateľný ukazovatel'Projektu bez prĺznaku;"

2.L.2 V článku 6 Zmluvy o poskytnutí NFP sa v dôsledku vykonaného spätného overenia správnostĺ
určenia hodnôt merateľných ukazovateľov z dôvodov uvedených v článku l. tohto Dodatku
a v súlade s tam uvedenými skutočnosťami meníznenie 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.L Znenĺe článku 6 odsek 6.2 písm' d) posledný pododsek Zmluvy o poskytnutí NFP sa nahrádza
novým znením takto:

,,Ak dôjde v Projekte k znĺženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovatel'a Projektu o 5% alebo menej
oproti ciel'ovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktoró je výsledkom sptitného overenia
spróvnosti určenia Meratel'ných ukazovatel'ov podľa Analýzy nastovenio MU, takóto zmena nie je
predmetom postupov riešenia zmien podlb tohto člúnku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanovĺ v Próvnych
dokumentoch oznamovociu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je
povinný túto oznomovociu povinnosť pIniť spôsobom vyplývajúcim z Próvneho dokumentu
Poskytovatel'a'" ' Ô

2.I.2.2 Znenie článku 6 odsek 6.3 písm. c)Zmluvy o poskytnutíNFP sa nahrádza novým znením takto

,,Merateľných ukazovoteľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške
cieľovej hodnoty Meratel'ného ukazovatel'a Projektu, ktoró je výsledkom sptitného overenia spróvnosti
určenia Meratel'ných ukazovateľov podl'a Analýzy nastavenia MU (podľo 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 písmeno c) tohto člónku sa samostatne posudzujú zmeny
v cieľových hodnotóch Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom
navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP o v cieľových hodnotđch Merateľných ukazovoteľov
bez príznaku. Cieľové hodnoty Merateľných ukazovateľov sú výsledkom spiitného overenia spróvnosti
určenia Merateľných ukazovoteľov v zmysle definície Merateľných ukozovatelbv 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 Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní
požadovonej zmeny posljdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukozovoteľov
z hľadiska identifikócie rizík, ktoré boli predmetom anatýzy pri predkladaníŽiadosti o NFP, v rómci
spiitného overenia spróvnosti určenia Merateľných ukazovoteľov a dokumentov aktuólne
predložených Prijímateľom preukazujúcich skutočnosť, že nedosiohnutie cieľových hodnôt
Meroteľných ukozovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ
objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je opróvnený v jednotlivom prípade tohto druhu
Merateľného ukazovateľo Projektu s príznakom schvóliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne
odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hronicu 50% oproti jeho výške, ktoró
je výsledkom spiitného overenio spróvnosti určenia Merateľných ukozovateľov podľa Analýzy
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nostavenia MU. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímoteţc o a'ď'młr JtĘ
hodnoty Merotel'ného ukazovotelb Projektu s príznakom a jeho novrhovotlé m-ąełe 'Ë|Es'€ 'r
minimdlnu hranicu podlh písmeno b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schvóli, őm &rc
k akceptovaniu znĺženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovatel'a Projektu s príznokun zr
strany Poskytovateľo bez vplyvu na zníženie výšky NFP.

b) Znĺženie cielbvej hodnoty jednotlivého Merateľného ukozovoteľa Projektu s príznakom o vioc

oko 50% oproti výške, ktoró je výsledkom spötného overenio spróvnosti určenio Merateľných

ukazovate!'ov podlh Anolýzy nostavenio Ml-), predstavuje nedosiahnutie ciel'a Projektu a tým

Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6'7 tohto člónku o vyvolóva prúvne

nóstedky uvedené v odseku 6.2 pĺsmeno Í) tohto člónku.

c) Meratel'né ukazovqtele Projektu bez prĺznaku sú zóvdzné z hl'adiska dosiahnutio ich plónovanej

hodnoty. Znĺženie cieľovej hodnoty jednottivého Merateľného ukazovatelb Projektu bez prĺznoku

oviac oko 20% oproti jeho výške, ktoró je výsledkom sptitného overenia spróvnosti určenia

Meratel'ných ukazovatel'ov podt'a Analýzy nastavenio MIJ, predstovuje nedosiohnutie ciel'a Projektu

a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6'7 tohto člónku o vyvolóvo próvne

nőstedky uvedené v odseku 6.2 pĺsmeno Í) tohto člónku' Schvólenie žiadosti o zmenu, predmetom

ktorej boto zníženie ciel'ovej hodnoty Merateľného ukazovateľo Projektu bez prĺznoku, nemó žiadne

účinky vo vzťahu k nđslednému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa člónku 10 odsek 1 VZP

a Prijĺmatel' preto no zóktade schválenia takejto žiodosti o zmenu nenadobúda žiadne legitĺmne

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

charakteru Merotel'ného ukazovateth Projektu bez prĺznoku oproti Meratel'nému ukozovatel'u

Projektu s prĺznokom (podlh pĺsmena o)tohto odseku).

d) Vo vzťahu kfinančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovoného NFP primerane k

zníženiu hodnoty Meratel'ného ukazovatel'a Projektu pri dodržonĺ minimólnej hranice a ostotných

pravidiel uvedených v predchódzojúcich písmenóch tohto odseku (vrótone výnimky z tohto postupu

uvedenej v písmene a) vyššie), o to vo vzťahu k tým Aktivitóm, v ktorých prichódzo k dosiohnutiu

znižovoného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle člónku 70 odsek 7 VzP o vykonó

zodpovedajúce znĺženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ok jednou Aktivitou dochódzo k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa,

výška NFP sa znĺži priamo úmerne k zníženiu cietbvej hodnoty Merateľného ukozovatel'a Projektu po

započĺtaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý

druh Merateľného ukazovateľo Projektu ide'"

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.
2.1,.3

čl.nľox lll. osTATNÉ USTANoVENIA

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

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

čúľox lv. zÁvenečruÉ UsTANoVENIA

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

dňqm nasledujúcim po dnĺ jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, a to v súlade

s ustanovením $ 47a zákona č,.4o/L964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a

Ş 5a zákona č'. zLL/zooo 7. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení

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

Dodatok a ż
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4.2

4.3

čÍslo dodatku: rŽp-poą-scąs I-2015-6 /296/D4

Tento Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktoných Prijímateľ

dostane 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

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.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa
í l-. APR' Î02l

Podpis: ..............a
Pečiatka

Blaškovitš, generálny riadĺteľ

Ş

Za Prijímateľa v...'.. ., dňa

Zoltán László, starosta

0

Podpis: .

Pečiatka

Príloha: Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Dodatok č. 2
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