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SLOVENSKEJ REPUBLIKY U I URAD PODPREDSEDU VLADY SR
PRE INVfSTICIE
A INFORMATIZAClU

DODATOKč.l
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Č. Z311071TI40 zo dňa 15.03.2019 (ďalej aj ako "Dodatok")

ČíSLO DODATKU K ZMLUVE: DZ311071TI4001

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č 513/1991 Zb Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov, podľa § 25 zákona č 292/2014 Z z o príspevku poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov V znení neskorších
predpisov apodľa § 20 odsek 2 zákona č 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov V znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon
o rozpočtových pravidlách") medzi.

1. ZMLUVNÉ STRANY

l l Poskytovateľ
názov
sídlo
IČO
konajúc:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, Slovenská repubhka
30416094
PaedDr. Arpád Érsek, minister dopravy a výstavby Slovenskej
repubhky

ako Riadiaci orgán pre Ol'Il

V zastúpení
názov Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície

a informatizáciu
Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, Slovenská repubhka
50349287
Mgr Patnk Krauspe, vedúci Úradu podpredsedu vlády
SR pre mvestície a informanzáciu

sídlo
IČO
konajúci

ako Sprostredkovateľský orgán pre Oľ'Il

na základe splnomocnema obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu
sprostredkovateľským orgánom, účmnej odo dňa 29. 10 2016 v znení dodatku Č. l, účinný od
03.05 2018.

(ďalej len "Poskytova tel"')

l 2. Prijímateľ
názov
sídlo
IČO'
konajúci:

Mesto Bytča
Námestie Slovenskej republiky 1,01438 Bytča
00321192
Ing. MIroslav Mmárčik, pnmátor mesta Bytča

(ďalej len "Prijímatel''')

1



1:- JROP')i(A Ll'\! A

1::_,JíOPSk:" tono tegto-iatnet-o
(_jr r, ~-t:'-OJoľ1;l

~;'I t-.A!N!STH~STv'O
•• DCPR.AVI A "vSTAVBY

SlOI;ENSVfI RfPJBlIKY

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

2 l Predmetom tohto Dodatku Je zmena Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
č Z3ll071T140 zo dňa 15.032019 (ďalej len "Zmluva o poskytnutí NFP") na reahzáciu
aktivít projektu. Wifi pre Teba - mesto Bytča (ďalej len "Projekt"), kód ITMS2014+
Projektu: 311071T140 Zmluvné strany sa dohodh na zmene Zmluvy o poskytnutí NFP
nasledovne

2 1.1 V článku 4 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE, v odseku 4 l
Zmluvy o poskytnutí NFP sa posledná veta mení a zme nasledovne'

"Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácte sa bude uskutočňovať v listmnej
podobe prostredníctvom doporučeného doručovama zásielok alebo obyčajného doručovania
poštou, alebo v elektronickej podobe podľa odseku 4 2 tohto článku"

2.1 2 V článku 4 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE, v odseku 4 2
Zmluvy o poskytnutí NFP sa prvá veta mení a zrne nasledovne

,,4 2 Zmluvné strany sa dohodh, že Ich komurukácia môže prebiehať alternatívne
v elektronickej podobe, a to najmä v prípade bežnej kornumkácie prostredníctvom
elektronickej správy (e-mail), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa
elektronického podania v ITMS20l4+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom
Ústredného portálu verejnej správy) alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy
(pnčom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej mOCI, Iba o využívame eXIstuJÚCICh
technických prostnedkov vhodných na komurukáciu)."

2 l 3 Znenie článku 4 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE, odsek 4 5
Zmluvy o poskytnutí NFP sa mení a zrne nasledovne

,,45 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2
VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený dňom Jeho prevzatia
Pnjímateľom Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12
odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený aj v prípade, ak ho
Pnjímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia Jeho prevzatia Ak návrh čiastkovej
správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v
záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámemu zmeny adresy v súlade
s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené dňom
vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď
sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia)."

-

2 l 4 Znenie článku 5 OSOBITNÉ DOJEDNANIA, odsek 5 2, písmeno a) Zmluvy o poskytnutí
NFP sa mení a znie nasledovne

"a) Zreahzovanie VO podľa zákona Č. 343/2015 Z z o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb
a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych
dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje
zákon o VO, pričom Pnjímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom
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stanoveným zákonom o VO, Inými uplatmteľnýrm právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ
a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovatel' "

2 1 5 V článku 6 ZMENA ZMLUVY, v odseku 62, Zmluvy o poskytnutí NFP sa v písmene d)
štvrtý odsek mení a zrne nasledovne'

"Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najma:

(l) omeškame Prijímatel'a so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o
viac ako 6 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

(ll) zmena projektovej alebo Inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá
vplyv na rozpočet ProJektu, cieľovú hodnotu Meratel'ných ukazovatel'ov Projektu am na
dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie,
zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),

(iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto
skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročema
Celkových oprávnených výdavkov Projektu,

(IV) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak
Ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto znížeme nemá vplyv na dosiahnutie
cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2 2 tejto zmluvy,

(v) predÍžeme celkovej dlžky Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedených v Prílohe č 2
Zmluvy o poskytnutí NFP, pnčom táto celková dÍžka Realizácie hlavných aktivít Projektu
nesmie prekročiť 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP,
resp od dátumu uvedeného v Hlásení o reahzácn aktivít Projektu"

2 1 6 V článku 6 ZMENA ZMLUVY, v odseku 6 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa písmená d), e) a f)
mema a znejú nasledovne

"d) týkajúcej sa omeškania so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, o viac ako 6
mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,- neuplatňuje sa,

e) týkajúcu sa predlžema Realizácie hlavných aktivít Projektu o viac ako 6 mesiacov oproti
termínom vyplývajúcim z Prílohy č 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, - neuplatňuje sa,

f) týkajúcu sa predlžema Realizácie hlavných aktivít Projektu o viac ako 12 mesiacov od
nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, resp od dátumu uvedenému v Hlásení o
realizácii aktivít Projektu"

2 1.7 V článku 6 ZMENA ZMLUVY, v odseku 6 8 Zmluvy o poskytnutí NFP sa prvý odsek mení a
zrne nasledovne

,,6.8 V prípade, ak Pnjímateľ vo vzťahu k povmnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí
NFP pred uplynutím doby šiestich mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít
Projektu uvedeného v Prílohe Č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podl'a odseku 6 3 písmeno d)
tohto článku. - neuplatňuje sa,"

2 1 8 V článku 6 ZMENA ZMLUVY, v odseku 6 9 Zmluvy o poskytnutí NFP sa písmeno a) mení a
znie nasledovne'

"a) Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie prekročiť termín 31 122023. V
rámci tejto doby je možné dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu (uvedenú v článku 1 VZP
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v rámci definície Realizácie hlavných aktivít Projektu) predlžovať na základe podanej žiadosti
o zmenu zo strany Pnjímateľa "

2 l 9 V článku 6 ZMENA ZMLUVY, v odseku 69 Zmluvy o poskytnutí NFP sa za písmeno c)
dopÍňa nasledovný text·

"neuplatňuje sa".

2.1 10 V článku 6 ZMENA ZMLUVY, v odseku 6 10 Zmluvy o poskytnutí NFP sa druhá veta dopÍňa
a zrne nasledovne

"Tým nie sú dotknuté povinnosti Pnjímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a
audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povmnosť
vykonávam a základnej finančnej kontroly vzťahuje"

2 1 11 V článku 6 ZMENA ZMLUVY, v odseku 6 l O Zmluvy o poskytnutí NFP sa v písmene a) na
konci bodu (l) dopÍňa nasledovný text·

" o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č
25/2006 Z. z ")," ~

2112 Znenie článku 7 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, odsek 72, písmeno c), bod (11) sa mení a
znie nasledovne:

,,(11) platnosť a účmnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej
v rozpore s uplatmteľnými pravidlami vyplývajúcirm z právnych predpisov SR a právnych
aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej
správy"

2 1 13 Príloha č 1 Zmluvy o poskytnutí NFP - Všeobecné zmluvné podmienky sa ruší a nahrádza sa
Prílohou č 1 k Dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP - Všeobecné zmluvné podmienky
zverejnenou v Centrálnom registn zmlúv (htill~_/I \\'\\ \:\ II / g()\~ •... k:,_!111\C_'\ php:)1 D -Hll ~Il 1,\.1 -,k)
pod číslom 384/2019 zo dňa 10052019

2 1 14 Príloha č 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou
č 2 k Dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP .• #-

2 l 15 Príloha č 4 Zmluvy o poskytnutí NFP - Fmančné opravy za porušenie pravidiel a postupov
obstarávania sa ruší a nahrádza sa Prílohou č 3 k Dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP -
Fmančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania zverejnenou v Centrálnom
registri zmlúv (h~llJ1" /1\\ \\\\UI gO\ ,,"/mdt'\.plll")ll) -1:Q 15~ II&1 \k) pod číslom 384/2019 zo
dňa 1005.2019

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3 l Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré me sú týmto Dodatkom dotknuté zostávajú
nezmenené a účinné v doterajšom znení

3 2. Tento Dodatok je uzatvorený a nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a
účmnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registn zmlúv
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33 Tento Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pnčom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ l
rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ

3 4 Tento Dodatok tvorí neoddehteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP

3 5 Zmluvné strany vyhlasujú, že SI text tohto Dodatku nadne prečítah, jeho obsahu a právnym
účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a Ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné,
určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak
súhlasu ho podpísal!

Za Poskytovateľa v Bra~lave, dňa

Podpis -,.
Mgr Patnk Krauspe, ~dúcI Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a mformatizáciu

l, d A 'l, ;1, II ,1.'"A tJ Za Pnjírnate a v meste Bytča, ňa A "v I 

Podpis-: ..... )
Ing MIroslav Mmárčtk, pnmátor mesta Bytča

/

~,... Prílohy
Príloha č Všeobecné zmluvné podmienky

Príloha č 2
Príloha Č. 3

(bIlV" ,/\\ \\ \\ _,'ll gm
Predmet podpory NFP
Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania
(b1_1Q~_é \\ \\ v,- Cl;' g.()\ ,h_/llJdc" 'l _-~1O 1;;-: 1j,\:,J-,,~)
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Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Názov proJektu: Wlfl preTeba- mesto Bytča

Kód projektu 311071T140

KódŽoNFP NFP311070T140

Operačný program 311000- Operačnyprogram Integrovanamfraštruktura

Spolufmancovaný z Europskyfond reqronalnehorozvoja

I ",... Pnontná os 311070-Informačna spoločnost

Konkretny ciel 311070011- 71 Zvyšernepokrytia šrrokopasrnovyrnInternetom/ NGN

Kategóne regiónov LDR - menej rozvmute reqrony

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny Ciel 311070011- 71 Zvyšemepokrytia šrrokopasmovymInternetom/ NGN

Oblast intervencre 046 - IKT - vysokorychlostna šrrokopasrnovasiet (pnstupove/učastruckevedenie,,/= 30 Mbrt/s)

Hospodarskačinnost 13 - Informačne a kornurukačneČinnostivratane telekornumkacu.mformačnychslužieb,počitačoveho
programovania,poradenstvaa suvisracrchslužieb

Predmetpodpory
20 11 2019 1002

1 Z 5



ie projektu
Forma financovania Predftnencovarue IBAN

SK1202000000000023525432 Všeobecna uverova banka, a s

Refundacia IBAN

SK1202000000000023525432 Všeobecna uverova banka, a s

P.č. Štát Vyšší územný celok
(NUTSIII)

Región
(NUTSII)

Okres
(NUTS IV)

Slovensko Žihnsky kraj BytčaStredne Slovensko

Banka Platnosť od Platnosť do

11 52006 31 122023

Banka Platnosť od Platnosť do

11 52006 31 122023

Obec

Bytča

Nezaevtdovane 

Clel'ova skupina (relevantne v pnpade projektov spoluŕmancovanych z prostnedkov ESF)

NevztahuJe sa

Celková dlžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch)

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok reahzacie prvej hlavnej aktivity)

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec reahzacie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerych aknvrt.
ak sa Ich reahzacra ukončuje v rovnaky čas)

Predmet podpory
20 11 201 9 1 O 02
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122020
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MESTO BYTČA Identlfikátor (IČO)" 00321192

406T14000001 " Nakup HW a krabrcoveho softweru

Podporné aktivity

POjlIS podporných aktivít"

Podporne aktivity

Pnrademe ku konkrétnemu clel'u 311070011 " 71 Zvyšsrue pokrytia širokopasmovym mternetom I NGN

vezeevtdovene 

k

Kód: P0904 Merná Jednotka"

Čas plnenia"

Celková cieľová hodnota"

počet

Merateľný ukazovateľ: Počet prfstupových bodov pre bezplatne WIFI
pripojenie na verejných miestach

K" koniec reahzacre projektu

10,0000

Subjekt MESTO BYTČA

Typ závislosti ukazovateľa"

Identlflkátor (IČO)

Sučet

00321192

Konkrétny ciel 311070011 " 7 l Zvyšerue pokrytia širokopasrnovyrn mternetom I NGN

Typ aktivity 40631107001 "B Budovanie reqionalnych sieti s technologickou neutralitou otvorenych pre všetkych operatorov s
ohladom na ciel 100 percentneho pokrytia 30 Mbit/s

Clerová hodnota

Hlavné aktivity projektu 406T14000001 " Nakup HW a krabrcoveho softweru 10

Kod Názov Merná Jednotka Celková clelová Príznak RelevanCia k HP Typ záVislosti
hodnota rmka ukazovateľa

":904 Počet pnstupovych bodov pre počet 10,0000 Nie UR Sučet
bezplatne WIFI pripojenie na
verejnych miestach

Predmet podpory
20 II 2019 10 02

3z5



Iné údaje na úrovni projektu a
Subjekt: MESTO BYTČA Identlfikátor (IČO) 00321192

Kód Názov Merná Jednotka Relevancia k HP

00128 Počet nástrojov zabezpečurucich pnstupnost pre osoby so počet PraN, UR
zdravotnym posnhnunrn

00249 Počet pracovnikov, pracovni čok refundovanych z projektu mimo FTE PraN
technickej pomoci OP/OP TP

00250 Počet pracovnikov, pracovníčok so zdravotnym postrhnutrrn FTE PraN
refundovanych z projektu mimo technickej pomoc: OP/OP TP

00251 Počet pracovnikov, pracovni čok mladšich ako 25 rokov veku FTE PraN
refundovanych z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP

00256 Počet pracovnikov, pracovručok staršich ako 54 rokov veku FTE PraN
refundovanych z projektu mimo technickej pcrnoci OP/OP TP

00257 Počet pracovnikov, pracovni čok patnacich k etnickej, narodnostnej, FTE PraN
rasovej menšine refundovanych z projektu mimo technickej pomoci
orvo> TP

00259 Počet pracovnikov, pracovručok - pnslušrukov. pnslušručok treuch FTE PraN
krajin, refundovanych z projektu mimo technickej pomoci OP/OP
TP

00261 Mzda mužov refundovana z projektu (priemer) EUR PraN

00262 Mzda mužov refundovana z projektu (rnedian) EUR PraN

00263 Mzda žien refundovana z projektu (priemer) EUR PraN

00264 Mzda žien refundovana z projektu (medran) EUR PraN

00266 Podiel žien na riadiacich pozrciach projektu % PraN

00267 Podiel žien na rnych ako riadiacich pozicrach projektu % PraN

8
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Predmet podpory
20 II 20191002
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MESTOBYTČA ldentifikátor(IČO): 00321192

15 000.00€

Celkovávýška oprávnenýchvýdavkov

Konkrétny Clef:

Typ aktIVIty:

311070011- 7 l Zvyšentepokrytia širokopasmovýrninternetom I NGN

Hlavnéaktlvny projektu

40631107001- B Budovaniereqronalnychsieti s technologickou neutrahtou otvorených
prevšetkých operátorov s ohladom na creľ 100 percentnehopokrytia 30 Mblt/s

l 406T14000001- NakupHWa krabicovehosoftweru

15000,00 €

15000,00 €

15000,00 €

Oprávnenývydavok

Skupinavýdavku l l - 022 - Samostatne hnutelneveci a subory hnutelnych veci 15000,00 €

MernáJednotka Mno~stvo Jednotková suma Suma 

Podpoložka výdavku 1 1 1 - Externy pnstupovy bod ks 10 1500,00 € 15000,00 €

Celkovávýška oprávnenýchvýdavkov

Konkrétny Cler- 311070011- 7 l Zvýšeniepokrytia šuokopasrnovymInternetom I NGN 0,00€

Podpornéaktivity l 311 T140P0001- Podporneaknvrty 0,00€

Oprávnenývýdavok

Skupinavýdavku nezsevuiovene 

\eatahuJe sa

"" 8 3

~ová výška oprávnenýchvýdavkov 15000,00 €

~ová vyška oprávnenýchvýdavkov pre projekty generUjúceprijem O,OO€

Percentospoluflnancovamazo zdrOJOVEU a ŠR 95,0000%

MaJomalnavyška nenávratnéhofinančného príspevku 14250,00 €

~ka spolufmancovamaz vlastných zdrOJOVprlJímatel'a 750,00€

Predmetpodpory
20 II 2019 10 02
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