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DODATOK č. 5

K ZMLUVE 0 POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO F:INANČNÉllo PRĺspEVKU

(ďalej len ,,Dodatok")

Číslo zmluvy: KŽP-P04-Sca31-2017-19/ti205

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších  píedpisov,

podľô    §25    zákona    č.    292/2014    Z. z.    o príspevku    poskytovanom    zeuíópskych    štrukturálnych
a investičných  fondov  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  vznení  zákona  č.  357/2015  Z. z.
o finančnej  kontľole a audite a o zmene  a doplneni neskorších  zákonov a podra  § 20 ods.  2  zákona  č.
523/2004  Z. z.  o rozpočtových  pravidlách  verejnej  správy  a o zmene  a doplneni`  niektorých  zákonov
v zneni` neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtovÝch pravidlách") medzi:

Poskvtovaterom

názov:

síd'o;

'ČO:

DIČ:

v zastúpení

názov:

sidlo:

'ČO:

Ministerstvo životného pľostredia Slovenskej rei.ubliky
Námestie  Ľudovítô Štúra  1, 812  35  Bratislav@

42181810

2023106679

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bôjkôlská  27, 827 99 Bratislava

00002801
konajúcj:                     lng. Peteľ Blaškovitš, generálny riaditeľ

na záklôde splnomocneiiia obsidtinutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceĺio orgáriu

sprostredkovateľským orgánom č. 21/201S/5.1 zo dňa 21.aprílô 2015.

(ďalej len ,,Poskvtovater')

a

Prijímaterom

názov:

sídlo:

lčo:

DIČ:

Obec Beňadovo
Beňadovo 66, 029 63 Beňadovo

00 314 391

2020571597

konôjúci:                   laľoslav pepucha, starosta

(ďalej len „Prijímateľ")

(Poskytovater a Priji`mateľ sa  pre  účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako ,,Zmluvné stľany"
alebo jednotlivo „Zmluvná stľana`')
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čLÁNol( l.            ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1       Zdôvodov   uvedených   vdokumente  Analýza   nastavenia   hodnôt   merateľných   ukazovateľov
v rámci  projektov  (ďalej  ako  „Analýza  nastavenia  MU`')  poskytovater  vykonal  plošné  spätné

overenie   správnosti   uľčenia   hodnôt   meraterných   ukazovaterov   projektov   zapojených   do
uvedenej Výzvy,  ktorého súčôsťou  bolo zavedenie  kontrolných postupov týkajúcich sa výpočtu
všetkých  merôteľných  ukazovateľov  v rámci  predmetnej  Výz`/y,  a to  spôsobom  vvplývajúcim
z predmetnej Analýzv nastôvenia 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    (ďalej   ako

„ŽoNFP"). Výsledkom spätného oveľenia podrô Analýzy nastôvenia MU sú prepočítané hodnoty
merateľných   ukazovateľov,   ktoré   ako   cieľové   hodnoty   nahradia   už   zazmluvnené   hodnoty
merateľných  ukazovaterov  uvedené  v prílohe  č.  2  Zmluvy  o poskytnutí  NFP  a  tiež  budú  tvoriť
východisko   pre   pripadné   zmeny   vmerateľných   ukazovateroch   a pre   prípadné   uplatnenie
sankčného mechanizmu namiesto hodnôt, ktoľé pôvodne vyplynuli zo schválenej ŽoNFP.

1.2      Zmluvné  strany  sa  dohodli  na  uzavľetí  tohto  dodatku  aakceptujú  týmto  výsledky  spätného
overenia  spľávnosti  určenia  hodnôt  merateľných  ukazovôteľov  podľa  Analýzy nastavenia  MU,
ktoré   budú   po   účinnosti   toh:o   dodatku   predstavovať  nové   cieľové   hodncty   merateľr:ých
ukazovateľov namiesto hodnôt, ktoré pôvodne vyplynuli zo schválenej ŽoNFP, vrátane všetkých
s tým súvisíacich následkov upravených v Zmluve o poskytnutí NFP.

čLÁNOK  ll.          PREDMET DODATKU

2.i          Zmluvné   strany  sa  v   zmysle   článku   6.   ZMENA   ZMLUvy,   bod   6.14     Zmluvy  o   poskytnutí
nenávľatného  finančného   príspevku,   uzatvorenej   dňa   24.08.2018,  evidovanej   pod  číslom:
KŽP-P04-SC431-2017-19/HZ05 (ďalej len ,,Zmluva o poskytnutí NFP") dohodli na nasledovných
zmenách:

2.1.1      V článku  1  odsek  3  Prilohv  č.  1  Zmluvy  o poskytnuti'  NFl>  (Všeobecné  zmluvné  podmienky)  sa

nahrádza   znenie   defini'cie   Merateľných   ukazovaterov   Projektu   novým   znenim,   ktoré   je
nasledovné:

.,Merateľné ukozo\iatele Proiektu -záväzná kvcintifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiohnuté
Realizáciou  hlavných aktivít Projektu,  ich sledovanie na úrovni  Projektu je dôležité z pohrodu  riadenia
Projektu  a sledovonio  jeho  výkonnosti   a ktorými   sa   zabezpečí  dosohovonie   cierov   na   úrovni   OP.
Poskytovater  zcihrnie   do  Výzvy   návrh   merateľných   ukazovateľov,   z ktorých   Prijímateľ  zohrnie   do
Žiadosti  o NFP  všetky  alebo   niektoré   meraterné   ukozovcitele,  za   ktorých   plnenie   a vyhodnotenie
nósledne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlovných aktivi't Projektu a súčasne zodpovedá za ich

plnenie,   resp.   udržanie  v rámci   Obdobia   Udržoteľnosti   Projektu.   Merateľné   ukozovatele   Projektu
odzrkadľujú  skutočné  dosahovonie  pokroku  na  úrovni  Projektu,  priradzujú  sci  k hlavným  Aktivitám
Projektu  a v zásade   zodpovedajú  výstupu  Projektu.   Merateľné   ukazovatele   Proiektu   sú  uvedené
v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v zložení vyplývojúcom zo schválenej Žicidosti o NFP o v rozsahu

(vo výške),  ktorá je výsledkom spätného overenia správnosti určenia Merateľných ukozovoteľov podľa
Analýzy   riastavenio    hodnôt   memteľných   ukazovateľov   vrámci   projektov   (ďalej   ako   „Analýza
nastavenio MU").  Vzhradom  k tomu, Že Ancilýzou  nastovenia MU  poskytovateľ vykonal plošné spätné
overenie  spróvnosti  určenia  hodnôt  merateíných  uka2ovateľov  projektoi/  zopojených  do  uvedenej
Výzvy,  ak  sa  v súvislosti  s nastaveni.m  cieľovej  hodnoty  Merateľných  ukazovaterov  Projektu  v tejto
Zmluve  o poskytnutí  NFP  uvádza  v zmluvných  ustanoveniach  slovné  spojenie  „uvedené  v Schvólenej
Žiadosti  o NFP",  rozumie  sa  tým  cieľová  hodnota  Meraterného  ukazovateľa   Projektu,   ktorá  bolo
výsledkom spótného overenia spráiinosti určenia Meraterných ukozovaterov podra Analýzy ncistavenio
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MU.  V prípade,  ak  sa  v Zmluve  o poskytnuti  NFP  uvádza  pojem  Merateľný  ukozovateľ  Projektu  vo
všeobecnosti,  bez označenia  „s  príznakom`` c:Iebo „bez  pri.znaku``,  zahŕňa  takýto pojem  oj  Merciteľný
ukazovater Projektu s prĺznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku.,"

2.1.2      V článku  6 Zmluvy o poskytnutí NFP sa v dôsledku vykonaného spätného oveľenia  správnosti
určenia  hodnôt  meíateľných  ukazovateľov  z dôvodov  uvedených  v Článku  1.  tohto  Dodatku
a v súl@de s tam uvedenými skutočnost`ami mení znenie v odseku 6.2 písmeno d), v odseku 6.3
sa mení pi'smeno c) a odsek 6.6 sa nahrádza novým znením, to všetko nasledovne:

2.1.2.1  Znenie Článku 6 odsek 6.2  pism. d) posledný pododsek Zmluvy o poskytnutí NFP sa  nahrádza
novým zneni'm takto:

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukozovoteľa Projektu o 5% alebo menej
oproti  cieľovej  hodnote  Meratelného  ukazovateľo  Projektu,  ktorá je  výsledkom  spätného  overenici
správnosti  určenia  Merateľných  ukozovateľov  podra  Analýzy  nastavenia  MU,  takáto  zmena  nie  je

í)redmetom  post.`ipcw  riešen!.o zmien  ľ)oclľo tohto článku  zmlu\iy. Ak  Poskyto`..otor stanoví v Próvnych
dokumentoch  oznamovaciu  povinnosť  Prijímateľo  aj  vo  vzťahu  k tokejto  skutočnosti,  Prijímoteí je

povinný    túto    oznomovociu    povinnosť    plniť    spôsobom    vyplývajúcim    z právneho    dokumentu
Poskyto"tďa." .

2.1.2.2  Znenie článku 6 odsek 6.3 pi.sm. c) Zmluvy o poskytnutí NFP sa nahrádza novým zneni`m takto:

Meraterných  ukazovaterov  Projektu,  ak ide  o zníženie  cieľovej  hodnoty  o vioc  ako  5%  oproti  \/ýške
cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá je výsledkom spätného overenia správnosti
určenia   Meroteľných   ukazovatehov   podľa   Analýzy   nastavenia   MU   (podľo   podmienok   uvedených
v odseku 6.6 tohto článp:u),"

2.1.2.3  Znenie článku 6 odsek 6.6 Zmluvy o poskytnutí NFP sa nahrádza novým znením takto:

„Vpri.pade  zmeny  podra  odseku  6.3   písmeno  c)  tohto  článku  sa  somostatne  posudzujú  zmeny
v cieľových   hodnotách   Meroteľných   ukazovateľov   Projektu   s pri.znakom   v súvislosti   s vplyvom
novrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cielových hodnotóch Meroterných ukazovateľov
bez pri.znaku. Cieľové hodnoty Merateľných ukazovateľov sú výsledkom spätného overenia správnosti
určenia Mertieľných ukazovatďov v zmysle definície Meratenných ukazovateľov Projektu v článku  i
ods. 3 VZP. Vo vzťahu k zmenám tokto určených cierových hodnôt Merateľných ukozovaterov Projektu
sa Zmluvné strany dohodli, že:

a)      Pri    Meroterných    ukazovateroch    Projektu    spríznakom    Poskytovater    pri    posudzovani.

požodovanej  zmeny  posúdi  zdôvodnenie  nedosiohnutio  cierových   hodnôt  týchto  ukazovateľov
z Madiska identifikácie  rizík,  ktoré boli predmetom onalýzy pri predkladoni. Žiadosti o NFP, v rámci
spätného    overenia    správnosti    určenio    Meraterných    ukazovateľov    a dokumentov    aktuólne

predložených    Priji'mateľom    preukozujúcich    skutočnosť,    že    nedosiahnutie    cieľových    hodnôt
Merateľných   ukazovateľov   Projektu   s príznokom   bolo   spôsobené   faktormi,   ktoré   Prijímoteľ
objektivne   nemohol   ovplyvniť.   Poskytovater  je   opróvnený  v jednotlivom   prípade  tohto  druhu
Meraterného  ukazovateľo  Projektu  s  príznakom  schváliť  zníženie  jeho  cieľovej  hodnoty  v riadne
odôvodnených pri.padoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50 % oproti jeho výške, ktorá

je  výsledkom  spätného  overenia  správnosti   určenia   Merateľných   ukcizovcitenov  podľa  Analýzy
nastavenia MU. V pripade, ok je možné akceptovať odôvodnenie Priji'matena o nedosiahnutí cieľovej
hodnoty Meraterného ukozovoteľa Projektu s priznakom a ieho navrhované zníženie neklesne pod
minimálnu  hranicu  podľa  pi.smeno  b)  tohto  odseku,  Poskytovater  zmenu  schváli,  Čím  docriádza
k okceptovaniu  zníženej výšky cieľovej  hodnoty Meraterného ukazovatera  Projektu s príznakom zo
strany Poskytovateľa bez vplyvu no zníženie výšky NFP.
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b)      Zníženie cieľovej  hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa  Projektu s prízncikom  o viac
ako  50  %  oproti  výške,  ktoró  je  výsledkom  spätnélio  overenio  správnosti  určenio  Merateľných
ukazovoteľov  podľa  Anolýzy  nastavenio   MU,   predstavuje   nedosiahnutie   ciďa   Projektu  a tým
Podstatnú  zmenu  Projektu  z dôvodov  uvedených  v odseku  6.7  tohto  Článku  a vyvolóva  próvne
následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

c)      Merďerné ukazovotele projektu bez pri'znaku sú záväzné z hľcidiska dosiahnutia ich plánovanej
hodnoty.  Zníženie  cieľovej  hodnoty jednotlivého  Merotenného  ukazovatera  Projektu  bez  pri.znaku
o viac  ako  20  %  oproti  jeho  výške,  ktorá  je  výsledkom  spätného  overenio  správnosti  určenio
Merateľných ukazovateľov podla Analýzy nastavenio MU, predstavuje  nedosiahnutie cieľa Projektu
a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku o vyvoláva právne
následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.  Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom
ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žicidne
účinky vo vzťahu  k  následnému  uplatneniu  sonkčného mechanizmu  podľa  článku  10 odsek  1  \/ZP
o Prijímater preto  na  základe  schválenia  takejto  žiodosti  o zmenu  nenodobúda  žiadne  legitímne
očakávanie  týkajúce sa  výšky NFP,  ktorá  mu  bude  vyplatená,  a to z dôvodu  rozdielov  v podstate
charakteru   Merateriiého  ukazovoteľa  Projektu   be2  príznaku  oproti  Meiaternému   ukazovoteľu
Projektu s príznakom (podľa pĺsmena a) tohto odseku).

d|      Vo  vzťohu  k finančnému  plneniu  Posk`,itovateľ  zníži  výšku  pc.skytovaného  NFP  primerar.e  k
zníženiu hodnoty Meroterného ukazovatera  Projektu pri  dodržaní minimálnei  hranice a ostatných

pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu
uvedenej  v písmene a)  vyššie),  a to vo vzťahu  k tým Aktivitám,  v ktorých  prichádza  k dosiahnutiu
znižovaného   Meraterného   ukazovatena   Projektu   vzmysle   článku   10   odsek   1   VZP   avykonó
zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V pripade,  ak jednou  Aktivitou  dochádza  k naplneniu viac ako jedného  Meroteľného  ukazovatera,
výška NFP sa zníži priariio úmerne k zníženiu cierovej hodnoty Merateľného ukazovatera Projektu po
zopoči'taní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohrodu na to, o ktorý
druh Meroteľného ukazovateľa Projektu ide.``

2.1.3      Príloha  č.  2  Zmluvy  o  poskytnutí  NFP  „Predmet  podpory  NFP"  sa  ruší  a  nahrádza  sa  novou

Prílohou č.  2.. ktorá tvori neoddeliteľnú s`'ičast' tohto Dodatku.

ČLÁNOK  lll.        OSTATNÉUSTANOVENIA

3.1          0statné  ustanovenia  Zmluvy  o  poskytnutí  NFP  a  jej  pľi.loh,  ktoré   nie  sú  týmto  Dodatkom

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

ČLÁNOK   IV.        ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1          Tento  Dodatok  je  uzavľetý  dňom  podpisu  obidvoch  zmluvných  strán  a n@dobúda  účinnost'

dňom   nasledujúcim   po   dni   jeho   zverejnenia   v centrálnom   registri   zmlúv,   a to   vsúlade
s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonni'k v zneni neskorších predpisov a

§ 5a  zákona  č.  211/2000  Z.  z.  o slobodnom   pristupe  k informáciám  a o zmene  a doplneni
niektorých  zákonov (zákon o slobode informácii) v znen( neskoľších  pľedpisov.

4.2

4.3

Tento   Dodatok  j.e  vyhotovený  v 3   rovnopisoch   s platnosťou  originálu,  z ktorých   Prijímateľ
dostane  1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

Zmluvné   strany   vyhlasujú,   že   si   text   Dodatku   ľiadne   a dôsledne   prečítali,   jeho   obsahu
a právnym   účinkom   z neho  vyplývajúcím   porozumeli,   ich  zmlwné   prejavy  5ú   dostatočne
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slobodné,  jasné,   určité a   zrozumiteľné,   podpisujúce  osoby  sú  oprávnené  k podpisu  tohto
Dodatku a  na  znak súhlasu  ho vlastnoľučne  podpi'sali.

Za Poskytovatera v za.ctúpení, v Bratislave, dňa

Podpis:  ........ „.,.L„Ĺ.`..iÁ.^ .........  lng.  Peteľ Blaškovitš, generálny  riaditeľ

Pečiatka

``,,'    ?{/é`,\`:J,J'J\
-A,,s1,,,,y,.,

1'3(,Ĺ

Ýj.   /'
Zaprijímaterav.../'.   '{   .   `  "   `    ,dňa

:::j::sja.,...7.........„...,aros,avpepucha,starosta

Pi.íloha: Prílohô č. 2 Predmet podpory NFP
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ITMS

PREDMET PODPOFtY NFP

Pd®ha č. 2 Zmlu`/)r ® p®skytnutl NFP

1.     Všeobecné informácie o projekte

-prqib,
Kódp":
" Žd'FP..

Opúp-:
SpelLrfin- z:

FHa"®:

-c,ď:
mqb Oqrióflm

Znĺ!eme enďge`ickei náročnosti obecného iiĺadu s kultúmym domom v obci Beňadovo

3`0041H205

NFP310040H205

3 i oooo -operačny pĺogram Kveli`ô Zivoir`él`o ptostredia

Európsky ĺond ľegionälnetio rozvo/a

310040 -4  Enetget.cky etek`ĺvne ni.zkouhlikove hospodarsivo `/o všetkycl` sektoĺoch

3t004004l  . 4 31  Zni'2enie spotľeby eneígie i)ri prevadzke vereíných budov

LOR .  rrieriei ĺozvinute  ľegidny

Kategoľizácia za l{®nkrétne ciele

Kohkréthr cjď:                                                    310040041  -4.3  l  zníženip spoiíel]y energie pri pľevadzke veľejných budov

Oblast..ntervencie                                       013. Obnova veĺejnei  inĺíaštíiik`ury s ciel om zabezpečit energe(ickLi učinnosl   demonštľašne pľoiek`y a podpome

opô''en,ô

Hospodárska éinnost                              22. Činncisti swisiace so zwoinym pros(redím a zmenoii kJimy

ITMS Pĺedmet podpory

27.9.2022 9 59



2.     Financovanie pľojektu

F®m. finmo`mi-                         Prdíinancovanie                                           NIAN

SK2456000000004041328019

BAN

SK2456000000004041328019

3.A  Miesto ľealizácie projektu

P.č.      štit                                           Regióit                                         `Oišíó)Pcelok
(lnlTS II)                                         ol`JTs ")

1               Slovensko                                          Stĺedne slovensko                            Ž.linsky kĺai

ah
OUTS M

Nómeslovo

3.8  Miesto realizácie projektu mimo oprávneného
územia OP

4.     Popis ciel'ovej skupiny
Cidb`ti .hd. (relevan.m v pnpade píoiekto`J spoliifinancovar.ych z pmsiľiedL(cv FSF)

N.Jzmhuic sa

5.     Aktivity pľojektu

Cdkri dlžk. rnlizécie hlnmýd` .kthrit prQjhi (v mesiacoch):

Zmo* .e.tizicie hlmmm im`ft pqiektu (začiatok ĺealizacie Dwe] "@vnei aktwiiy):

Uehčm. mlizáci. l`hmm "i" rqjmi (koniec realizacie poslednei hlavnei akt ivi`y alebo viaceľych ak` ivrt.                 12 2019
ak sa ich .ealizacia ukončuie v rovnôky čas):

l'"S   I Predmet podpory

27 9  2022 9 59



5.1   Aktivity projektu ľealizované v oprávnenom území OP

Sd* OBEC BEŇAO0VO ld-OčO„
1,                      ,-v.ľy   ,,,,,,

1               )40ti20500001  -Znĺzenie ene/getickei náľočnost. OIJ S K0

P n {1 L:` n r Í  i ``   íi t` 1 ! v it  y   i í Í  ,  ij ti h  i`  . i

Pcíi;ciitÉ -hi`rio.                                         Podpoĺné ak`ivity

Pop p®flpenUd` "rit:                         haímonogTam 05/Z018 -02/2020.
projektovy manazéT -zamestnanec rnimo prac. pomeíu (inteme r.admie)

m..lenie lt`i l.eitbém"i ci.ÍLr.                        3100400. l. 4.3. l  zni.Zenie spotreby eneĺgie pn pľevádzke vereiných budw

5.2  Aktivity projektu realizované mimo opľávneného územia OP

NezaŔv\dovan.

Predme` podpoľy

27 9.2022 9  59



6.     Meľatel'né ukazovatele pľojektu

6.1   Pľi'spevok aktivít 1{ meratel.ným ukazovatel'om projektu

Kd:-u-: Fm
Mnozstvo elel«rickS eneĺgie vyiobmej v zmadení
OZE

Suej.e:                              OBEC BEŇADOVO

-J-
č-p-
etnndi dddÄ :===.:

miájíiffiUk~.
d-(,čO),

leonhnéqr ci.ĺ:                                         .1004004 l. 4.1  Zni.Zeiiie spotreby eneľgie pri pTevádzke vetciných budov

T)q).lttĺ`mc                                                34031004004 -A.Znĺženie enerqetickej náľočnosti veíeinych biidov

ld.`mé.bhritr mi.nii:                                340H20500001. Znĺzenie eneľge`ickei naĺočnosti ou s i<0

Mwh,'o*

u - v ĺámci udAaieínosti
p'ojek,u

0.0000

Súče'

0031439'

C'ď„,-
0

Kód:

-dh,gbaljú.:
PO0e4

Mnozstvo tepdnq eneľgie vyrobenei v zaľiod.nĺ
OZE

S`*jdtl:                              OBEc aEŇADOVO

-J-
č-p-
Cdtnd clďm i.i,i=i=.:

Tnlzmd`bomď-
d-im- (úo):

Kenloeq/ cieľ:                                          310040041  -4  3  l  zľ`i.Zenĺe spotreby eneľgie pľt pwädzke veĺeiných budov

Tip.lĺ(hrit`r                                               34031004004 -A.Zníz.me energetic*ei  náročnos`i vere]nych budo`/

ltl.nmé.Iddt]/ poqjehi:                                  340H2050000l. Zni2enie enetgetickei näĺočnost. OU s XD

Wwh/'ak

ii . v ľámci iidmeľnos`i
pľojektu

0.0000

Súče'

00314391

CWM ltodnm

0

Kéd:N-uk- P0103

0dhadov.né ľočí`é znĺzeni. erT`isiĺ sl.lemĺkovÝch

pbmov

S"en-                          oBEC BEŇADoVo

NmJ-
č~p-

CtLoti côďdA *cíi;c3:

Tip zíúi:±ti= `L.ze`ĺ"&

ď-(,čO):
Konhétmrc..ľ:                                          310040041  -4  3  l  zni.ženie spoiret)y enetgie pTi prevádzkeverqnych bLidov

T]o aftnriú                                                34031004004 -ALzĺ`i.ĺenie eneĺqetickei  náročnosii vereinych budov

ma`mé.kthŇr reield`.:                                  340H20500001. Znržen.e energetickei naľoénosti ou s KD

Pľedmet podpory

27 9,2022 9 59

' ekw. "
K -koniec ĺealizácie pľqimi

1. - `. r6mc. udtialernosti
píojek"

2.8100

Súče'

00314391

ciďo.á hodna.

2,8'



Kód:

W"L-dd.
P02S0

Poče` opa`.en` m zítízrie spotĺeby pneĺgie
ĺeatizovanýcl` `o veľeinei b`.dove

S`Pjdft:                             OBEC BEŇA00VO

NqúAdnm.
Cgp-
Ctbard eidM ldel.:
Tmzl`Heftll*.z~.
dutifti,g Očo):

l{odgétm/ cieĺ:                                        31004004 l  -4.3. l  znĺženie spotĺeby oiergie pĺi prevädzke verejných budw

Tin).ke`br:                                              34031004004 -A.Znĺžeme eneĺgetickei näročnostwereiných budov

lllnmé.ktim popiekh.:                                 340H20500001  -Zníženie tyieĺgetickei naročnosii oú s KD

Ooče'

K -lconim ľealizácie rľqiektu

3.0000

Suče'

003'439'

Ciďbd hxbd
3

KÓ,:-ut- P0470

Počei veĺejnýcl` biido`/ " Oľo`mi Tdzkoeneqe`icbej
alebo umanízkoei`ergetickei elebo S talmer
nulovu FKniebou ~gie

S`Piekt:                              OBEC BEŇ4DOVO

kmp-
Č-p-
®dri d.bd toi=a:
T„z""-em&-ačo),

fti)nbÉq/ c.ď:                                        3100400Jl1 -..3. `  Znĺzenie spo`.eby enerqie pri pľevädzke veieiľ`ých budw

Tio.khrior:                                              34031004004 -A`Zni.Zenie enerqetickei náročnosti veĺe}ných budw

l*nmé ild}hb pnqielmi:                                  340H20500001  -Zrii'Žmie eTiergeiii:ke/ náročnosti ou s KD

Kód:-r-Í

poéc'

K . koriec ľealizécie pĺoidktu

' .0000

Súče'

no3 ' d39 1

Cďbrih-
'

P061 2

PodLehové ploche budov obnovených nad rémec
rriľháJnych po2jadaviek

Sqjdt`:                             OBEC BEŇADOVO

-iJ-riČp-
Cebod d.bd áoé:a:
Tmzá=:-=3ibdd&
d-(,čO):

Koĺ~ciel:                                       3]004004l. 4 31  ZnJžeľ`ie spotíeby energie pľi prevádzke vereinych budov

Tm.hp                                              3ó031004004 -A.Znizenit. eneľgettckei naľočnogti vereinych biidov

LBmé ~ ppiemĽ                              340H2050000 l  -Zniženie energetlckei naľočnosii ou s KD

m2

K-honiec realizécie pĺ    ek`u

1  loó,6900

Súést

003'4391

Cidbri h-
1   '06.69

Kód:-ukd-: P0627

Spotíeb. eheľgôe v tudove po ĺeatizácii op.tre"Í
eneľge`ickei eĺekwnosti

Sqjddb                             OBEC BEŇADOVO

LmJ-
čgp-
Cdked eltb]d *i;i=iiô.:

Tm sĹ`dd `*.smed*
dehti- OčO):

K.rmróď:                                      31004004l  -4 3,l  zniženie spotieby eneľgie pri pĺevádzke vereinych budov

Tm.k6rio:                                               3403100400A -A`Znizeriie eneígeticke) näĺočnost i vereinych biidov

lllmé.kmr proiektii:                                340H20500001  -Zniženie eoeíget ickei naročnost. oU s KD

ITMS PTedme` i)odDory

27.9.2022 9 59

Mwh/,ok

U -v ľámc. udrza`eľnosti

pmjektu

2,.3202

Súčet

00314391

Céď"é hxbd
24.3202



Xd:-ube- P0687

Zn/ĺenie koiiečnd spoon.by eoergie vo veľqných
budovóch

St*jekt:                             OBEC BEŇ^t)oVO

Lmj-
Č~p-
®ebA dďb`hl ké.i=5:=

Tbz::ĺ=:ôi3iAznm®.r&

d-ď(,čO):
Kddaťmy elď:                                      31004004 l  -4,3. l  zni.ienie spotreby energie pri pwádzke veĺeiných budov

Tw ~                                         3.031004004 -A.Znĺženie energeiict.ei naroénos`i vereiných budov

Nhmé dftĺú7 p"J:                              340H20500001  -Zniženie energeiickei naročnosti ou s KD

kwh/n*

U - v Í4mci uďzateJ.nostj
p'O"u

sO ' 56."7

Sučet

0031439'

cierri:]5á-ú
80  T 56,4547

Kód:                                                          P0689

WhmRdú `bz"m                    Znĺzenie potĺ.b)/ c"gie vo ve7dných b`/dwách

S.+i.n:                            OaEC BEŇ^DOVO

Xd"

-PN-
č-p-
Ctbard ci.b`ni taéi;cS.:

Th z=Í±53 iboimer-
lddtifiLÍO OčO):

310040041  . 4,3,1  Zni2enie spotreby eneĺgie píi pre\/adzke veĺeinych budw

Tm ~                                         34031004004 -A.Zni?enie eneĺgei ickei náĺočnos`i veĺeinych tiudw

Hlri mimp"i:                             3.OH20500001  -Zniimieeneĺgetickei namŕnosii cn/ s KD

kwh/Íok

K . *oniec ľealizácie projektu

203 53 1 .3579

Suéd

00314391

Cidrih-
?0? 53 ! ,357q

Kód:                                                         P069'

Wmdhý t*B"d:                    Znízeme pmduka. eĺTiisil NOx

Sl*Í.n:                            OBEC BEŇADOVO

-ir-
e„p-
Cded ciďb`d i.céitc:.:

T7p z=ŕ:=ei@ tbĎemt.r..

d-qOčO):
k"ľémyc.d:                                        31006004I  -4  ]  l  zni.!enie spoiĺebyeneĺgie p.i pľevádzke veminých l)udov

Typ.kmU                                                3^031004004 -A.Zni2enJe eneTge(ickei  neročnostr vereinych budov

Wri lktiviú pn"i:                               340H20500001  -Zni2enre eneígeiickei naíoénosii ou s KO

ITMS Predmet podpory

27 q.2022 9  59

l<g/'ok

U - v ľimci udržatelnosti
p'Ojek"

' ' .01 00

Súče'

0031439'

Ciď„é h-
„.0'



«ôd:                                                         P0692

Nmďt® vkpovdd:                     Zni.Žeme píodukci. emiôií p`Al o

&LjddĽ                               O@EC BEŇADOVO

AmJE±ú-ti"čp-
Cbhí cieľb`ó hotheii:

Typ ==ŕ==;ti ,,k'zomt,.

d-(,čO):
KorJoéby ciď:                                         3 ` 00.004l  -4` 3` l  znĺženie spotľeby enerqie i)ľi orevádzke ve/eíných budov

Ti/p.lĺtivQr                                               3403 t oo.004. A.Zni.Zenie energe`ickej naročnosti vereiriych budov.

ld.`mé.ldľritr prqjdaĎi:                                  3.OH2050000`  -Znĺzenie eneľget.ckei naĺočnosii ou s KD

Kg/mk

U -v réiTtci  iidľ2®teľ")8ii

twoJek"

2,6900

Súéet

003'd39'

Ciď"h-
2.69

Kód:                                                         P0694

llm.hý tĹc®`md:                     ZnĹzenie produkcie emisiĺ soe

S`qd«:                            OBEC BEŇADOVO

NmJ-e~-
C~ cl.hnĹ l`deb:
Tm dtif.Ofti lbo"ďll'
ddďdm-OčO):

Kei`béeiir cieí:                                         31004004 t  -.  3.1  Znĺzenie spotreby energie pri prevedzke vereiných budov

Tirp "ritľ                                             3403100.004 -^ Znĺzenie eneiget.ckej naľoénost. vereinych budov

"nmé dm ppĺtktLi:                                340H2050000 l. Znizenie energet.ckei naľocnosii ou s KD

Kg/'Ok

11 . v Íimc. uddateíhost}
pmjenu

9.egoo

Sffl
00314391

Ciďóyi h-
q,89

Kód:

Ll-dukpd,:
Fm701

Ziiĺzen.c ľočnQi spotĺeby pnmámq eneTgre vo
vďeiných budbvách

Sd]tkt:                            OBEC BEŇADOVO

nmJ-
Č.p-
Cebe`ni ea.rbd licéiic3a:

Tb zí=i=i3 lbďhr-
ld-(lčoE

Kebbétn7 c]ď:                                        310040o41  -4. 31  Zni.ženie spotíeby emerqie pn prevadzke veteiriých budw

Typ ibtiritr                                              34031004004 -A znĺzeriie eneigetickei nóíočĺ`osti vereinych budov

Liiri.h" pritktii:                               340H20S0000l  -/nizenie eneľqetickei naĺočnosii ou s KD

kw,ok
U - v Tämd udrž.temosti

pmjektu

55 965.7740

Súče'

003'4391

Ciďrih-
55  965.7 74

r7TIN-uk-: P0705

Zvýéená k4pacha `ýoby elelóriTiy z obnoviieľnych
zd'ojo'

Suticim                              OBEC BEŇADOVO

-j-:
čpp-
Cd®d dtrhnĹ :==G=.:

Tn zAéilod `bem.m
denti-® qčo):

Kookriqrcieí:                                         31004004l  -4 31  Znr.ienie §potreby etiergie pri pwadzke vereiných l)udcw

Tm.ktnrio.                                              34031004004. A znizenie ene/getickei riaíočnost. vereiriych budov

Lqmé aktim prq}ekni:                                 34oH205000o i. Zn/Zen.e energetickei narocnosii ou § KD

Pľedmet  podpory

27 9.2022 9  S9

Mwe

« -kcnĺec realizác.e p.ojektu

0.0000

Súée'

003 1 a39 1

Ciďóq hodnob

0



Kéd:N-uk-: P0707

Zvýšoá k.p.ťta výTob)/ (eDla z obiiovitelných
zd'q'ov

ei]}ekc                           oBEC BEŇADoVo

-j-čĎ-
C.bh eiďd hedieb:„-,-.
d-ďOČO):

Kabbm ciď:                                      31004004 l  -4 3.1  Znĺzenie spotreby eneľqie ori otevádzke veteiných budov

Tn dftivĺo.                                             34031004004 T A,Znĺženie enctgetickei náročnos(wereinych budov

Hlmé.k6`ritľ pqpekt`i:                                  340H2050000 l. Zniženie energetickei nároénosti ou s l<D

l'"S   I Predmet podpory
27 9  2022 9 59

MW'

« . kor.iec ĺealizácie pĺqjeftii

0,0000

Súčd

003',39'

t""á hodnea
0



6.2  Pľehl'ad meľatel'ných ukazovatel'ov pľojektu

kód

P0080

P0084

PO'03

P0250

ITMS

Nizt"                                                     llmi j.dhotLi      Ce*e`ni dtrbirl           "m.k             Fl.l.".cu k HP          Typ zĺvidedi
h®dne.i                      rizi.-                                                   tiltizwdď.

Mnozstvo eleklnckei eneĺgie
vyľobenet v zanadenĺ OZE

Množs`vo `epelnei eneTgie vyĺobenei          Mwti/ĺok                      0,0000
v zanadeni oZE

0dhadovane ľočne zniženie em.sii.               t ekvw  c02                2,8100
skleníkovych plynov

Počct op.trení n3 zni.!enie si)otreby           počel                             3,0000

energie realizovan)m `/o veľeinei
budove

Poče( vereinych budov na Lirovni                   počet                              1.0000
n/zkcmergetickei alebo
ul`ĺanizkoerterqetickei ak]bo s takmer
nulovaj potíebou eriďgie

Podlahová plocha budov obnovenycti        iti2
nad ľamec min.malnych po!iadaviek

Spotĺeba eneíg}e v biidove po
Íealizácii opétr.ri/ erieľgei.ckei

eĺektivnosti

Cpo.icb3 energie v Judove prtJ
ľealizaciou opalrmi. energetLckei

eĺektwno§ti

Áno                        uR

Áno                          uR

Áno                         uR

Nle                             l'fl

Súčel

Súče'

Súôe'

Súčel

i  io6,69oo                         Nie                            Pi.N. UR                             Suéet

M\`/h/, ok                     10..4767

Zni.Žeme konečnej sDotreby eneľgie             kwh/rok                        80156.4547
vo veĺeinyct` budovach

Z".!enie potíebyenetgie vo veíeinych       kwh/Íok
budovach

Zľii.ženie produkcie emisi`  NOx

Zniženie produkcie ernisii' PM10

Zni'Zenie pľodukcie emisii S02

Znĺzenie ľočnei  spotreby pľimamei

eneľgie vo vereinych budovách

Zvyšenä kapacita vyľoby dektnny z
ot)noviternych zdroiw

Zvyšer,ó !úpac.t. `/yroby ericrgie 7
obnoviterných zdĺoiov

Zvyšenä  kapaci`a  výToby tepla  z

obnoviieľných  zdroiw

Pĺedrľ`et podpory

27 9 2022 9 S9

Kg/rok                             1 '.0'00

l<g/Íok                            2.6900

kg/rok                           9+8900

kwh/ľok                        55 965.7740

Mwe                             0.0000

Áno                             uFl

Áno

MW                                     O.OC00                                      N'e

MW'                                0`0000                                  N'e



7.     Iné údaje na úľovni pľojektu

l'"s    11 Predme` padDory

f 7 9.2022 9 59



DO128

D0329

D024g

D0250

D025,

D0256

00257

OBEC BEŇAJWO

Názov

lnštalovaná plocha FV panelov -  slnečna energia

lnš`alovaná plck:ha slneéných iepelnych kolekioĺov -slnečna

ene'gi.

lnštdlovóný v}Íl(on elektĺtcky . slnečna energia

lnšlalovany vykon elekincky . luha blomssa

lnšialovaný výkon tepelny . slnečno energia

lnšialwany vykon tepelny -teoelné čerpadlá

lnšialovany vykon lepelny -`uhä b(omasa

Množstvo vyíobtmého tepla - slnečna eneľgia

Množstvo vyTobmého tepla -tei)elne Čerpadla

Mno2Btvo vyrobeného tepla . tuhä biornasa

Množstvo vyTot»nei elektriny -slr.eéná energia

llnožstvo vy.obene, elek.rin}. -tiir á biom®sa

Počet admnistĺaii.vnych budov ria uromi nizkoene/geiickei alebo
ultľanizkoenerge(ickei Ôlebo a `akmď niilovou poiĺebou energie

PoĹc( buclov obno,.my.h r 3 urove.'i Ludov s tak.rieí .iulovou

potreboii energie

l®thffl(ĺter očo):                             00314391

Nmi jmeu.                    Rd~. lt im
m2

m2

Mwe

MWc

MW'

MW'

MW'

Mwh/,ok

Mwtl/'ok

Mwh/,ok

poče'

Počet budov obnovených na uwefi nĺzkoenergetrckych budov                počei

Počet budov obnovenýcli na uroveň ultí.ni.zkoemeTgei.ckych budov       paéet

Počei budov škól a školskych zaíiadeni na urovni nizkoenergeticke/        počet
alebo ul`ľani.zkoeneľgeiickei alebo s takmeí ľ`uk)vou pot/ebou
me,g,e

Počet nastrojov zatiezpečuiucich píistupnost  pre osoby so
zdra~otnym postihnutim

Znĺžemie prodiikcQ em.siĺ TZI

Pocet pracovnil{ov, pracovničok reíundovônyct` z proiektu mimo
technicket i)ornoci OP/OP TP

Počet  pľacovnĺkov, pľacovni.čok so zdravoin)m postihnuiĺm
Íeĺundovanych z pĺoiektu mimo technicke/ pomoci OP/OP TP

Počet ?r@dvnikr,./, p/ací,w„Čok mlarlších ®ko 25 rqkw ve*u
ielundovanych z píoiektu iiiimo technick.i pomoci oP/OP T P

Počet pracovnLkov. pracovriičok slaršĺch ako 54 ľokov ve*u
teturidovaných z pľoiektu mimo lechnickei pomoci OP/OP TP

poče'

Kg/'Ok

FTE

FTE

FTE

FTE

Počet pracovnikov. pĺacovnĺčok patr.acich k €`nickei, naĺodnostnei.        FTE
rasovei meĺišme /efundovanych z  pľoiektu mimo technickei pomoci
OP/OP TP

Poéei  Dracovnil<ov. pĺacov"čok. ktori boli pľed zapoienim osobami         FTE

dlhodobo nezamestndriym.. Íe/undovari)/ch z proiektu mirno
iechnickei pomoci OP/OP TP

Počei  pracovnikov, pľacwničok -pnslušnil<ov. pľislušnĺčok `retích         FTE

l(ľajín, refundovanych z proiektu mimo teclinickei pomoci C)P/OP

TP

MieTa zabezpečeni. bezbôriéroveho pristuou osób so zdravotnym          %

posiihnutim k vysledkom píoiektu

IT"S    I Pľedmet podpory

27 9.2022 9,59

UR

lm

UR

UR

UR

IJR

UR

UR

UR

UFI

UR

uĺ)

Ufl

UF:

UFl

ufl
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Kiri-Í?-cW:
Typ---p-:
SnJpri® qŕd*

)

Ka"cW:
P-ddirioF

Sku.im qhhvh:

Skuú u;úú

310010011 -..3.1  Znĺ}e"e spdTeby enďig.e pn p.cvádzke veĺdn\}ch budov

3403 1 Oot004 - A.ZnĹzeAie eitergetickei náľočnosti ve.dn`ĺch budov:

1.  340H20500001  -Znĺ2eme mergetickei na/oénos`i CNJ  s KD

'  '  -02'  -S'avl)y

3100"1 . ..3.1  Znĺzenie spo`retiy eneľgíe píi o/evádzloe vďdTiých budov

1   310H205PO00l  -Podpome aktimy

1,1  .  5T8 .  Osiďine  sliižby

1.2  .  S21  -í.lzdo`e výdavky

8.2  F}ozpočty partneľov

Nevz{ahuie sii

8.3  Zazmluvnená výška NFP

Cdke`ié `jik. ®pri`m.nýd` `dnho`r

Cdkevé vjik-®p.áiiiriqĺiíi qĺd*o. pn pqpdo g-Ď"e pdi.m:

Ptrcmi) pltifin.nc"riia z)o idroiov EÚ . šA:

\Q&. iierii-ého 6nmčného pripeht`i:

Výšk. p®hifibmo-. z d-dhg zdopiov prij].hmtĺi:

ITMS Predmet  podpory
2 7 9 2029 9 59

C~`H-ciia:ia:*=Ĺ"ii`útnr
2,' 72'P€

21 ' 721 " €

211721.38{

Opriwndý výdd

2' '  72'.38 {

C*d `ffl ria:S:Ĺ TmAĹe`/
2 446,3' (

2 44ó.3'  €

Oprimmd
722.00 f

1   724,3'  €

21.  t67.69 {

0.00 €

95.0000 *

203 459.31   €

'0 708.38 €


