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ZMLUVA O POSKYTNUTí NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRíSPEVKU
Z FONDU MALÝCH PROJEKTOV

ČíSLO ZMLUVY:SK/FMP/6c/02/002 - Z

Táto zmluva je uzatvorená medzi.

1. ZMLUVNÉSTRANY

1.1. Poskytovate!' / Správca
názov· Žilinský samosprávny kraj
sídlo· Komenského 48, 011 09, Žilina, Slovenskárepublika
IČO 378 08 427
DIČ·
konajúci.

2021626695
Ing EnkaJurinová, predsedníčka

(ďalej len "Správcati) 

1.2.Konečný užívate!' / Žiadate!'
názov. Mesto Bytča
sídlo· Námestie SR l, 01401 Bytča
štát Slovenskárepublika
konajúc: Ing Miroslav Minárčrk

IČO. 00321192
DIČ 2020626399
banka Všeobecná úverová banka, a.s

SWIFT: SUBASKBX

IBAN SK120200000000002352 5432

(ďalej len "Konečný užívateľ")

1 3 Správca a Konečný užívateľ uzatvárajú v zmysle § 269 ods 2 zákona č. 513/1991 Zb Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 25 zákona č 292/2014 Z z o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej aj ako "Zákon o EŠIF") a v zmysle § 20 ods 2 zákona č 523/2004 Z z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi
sebou Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vrátane jej všetkých príloh
(ďalej ako "ZmluvatI). Ďalej sa vzťahy medzi Správcom a Konečným užívateľom nadia príslušnými
národnými právnymi predpismi Slovenskej republiky

14 Konečný užívate!'je svojim pôvodom subjektom práva Slovenskej republiky.



2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2 1 Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Správcom
a Konečným užívateľom pn poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj ako "NFP")
zo strany Správcu Konečnému užfvateľovi na reahzáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom
Schválenej žiadosti o NFP.

Názov malého projektu' Presahy javorníckeho dedičstva miest Bytča a Karolinka

Akronym: Presahy javorníckeho dedičstva

Kód malého projektu SK/FMP/6c/02/002

Použitý systém fmancovania refundácia

(ďalej aj "malý projektil).

Hlavný cezhraničný partner:

názov Mesto Karolmka

Radruční námestí č 42, 756 05 KarolInka

Česká republika

00303909

sídlo

štát

IČO

2 2 Účelom tejto Zmluvy je realizácia a udržateľnosť schváleného malého projektu Konečného
užfvateľa v rámci projektu s názvom "Fond malých projektu" kód projektu v ITMS2014+.
304000J915, a to poskytnutím NFP z

Investičná pnonta:

Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika!

Európsky fond regionálneho rOZVOja

2 Kvalitné životné prostredie

3 Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a
kultúrneho dedičstva (6c)
2 1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva
pre obyvateľov a návštevníkov cezhraručného regiónu

Program spolupráce

Spolufmancovaný fondom'

Pnontná os

Špecifrcký ciel'

Žiadosť o NFP bola schválená Regionálnym výborom dňa 13 06 2019, Oznámenie o schválení
Žiadosti o NFP bolo Správcom vydané dňa 1208.2019

2 3 Správca sa zavazuje, že na základe tejto Zmluvy poskytne NFP Konečnému užívateľovi, a to
v súlade so schválenou Žiadosťou o NFP, resp Oznámením o schválení žiadosti o NFP,
s ustanoveniami tejto Zmluvy, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva odkazuje a s platnými
a účmnýrm všeobecne závaznýrru právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi
predpismi Európskej únie (ďalej aj "právne predpisv SR a EÚ")

24 Konečný užfvateľ sa zavazuje malý projekt realizovať nad ne a včas, v termínoch v zmysle bodu
34

1 schválený vykonávacím rozhodnutím Európskej korrusre č C(2015)4080 zo dňa 11 06 2015
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2 5 NFP poskytnutý v zmysle tejto Zmluvy je tvorený prostnedkarru Európskeho fondu regionálneho
rOZVOja (ďalej aj ako "EFRR") a v prípade Konečného užívateľa so sídlom v SR aj prostriedkami
štátneho rozpočtu SR NFP poskytnutý na základe tejto zmluvy sa vždy považuje za prostnedky
poskytnuté zo štátneho rozpočtu SR, a to aj v časti týkajúcej sa EF RR do času Ich refundácie zo
strany Európskej komisie

3. ROZPOČET MALÉHO PROJEKTU

3 1 Rozpočet malého projektu Konečného užívateľa je členený nasledovne.

iRozpočet malého projektu KÚ zo SR I----- --%-= _:_UR =
I Celkové oprávnené výdavky -t 100,00 ! 20382,00 

Finančný príspevok z EFRR, maxlmáln;- - - 85,00 --- 324 70-- ~
,vk I 17 , 

vys a ~.~--- -------- -+------------t - ----------
Státny rozpočet SR, maximálna výška 10,00: 2038,20 

Vlastné zdroje, minimálna výška 5,00

0,00 I

1019,10 

Príjmy malého projektu I 0,00

a) Celkové oprávnené výdavky na reahzácru aktivít malého projektu po odpočítaní
predpokladaných príjmov predstavujú sumu 20382,00 EUR (slovom
dvadsattrsfctnstoosemdesratdva eur),

b) Správca poskytne Konečnému uživateľovi nenávratný finančný príspevok maximálne do
výšky 17324,70 EUR (slovom sedemnásŕtrslctristodvadsaťštvn eur 70/100) z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja na realizáciu aktivít malého projektu,

c) Správca poskytne Konečnému užfvateľovi zo SR nenávratný finančný príspevok maximálne
do výšky 2 038,20 EUR (slovom dvetrsíctndsatosern eur 20/100) zo štátneho rozpočtu SR na
reahzácru aktivít malého projektu,

d) Konečný užívateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania malého projektu vo výške 1019,10 
EUR (slovom trsicdevatnást eur 10/100) na realrzácru aktivít malého projektu a zabezpečí
ďalšie vlastné zdroje financovania malého projektu na úhradu všetkých neoprávnených
výdavkov malého projektu.

3.2 Nenávratný finančný príspevok je určený na refundáciu Overených oprávnených výdavkov
malého projektu Konečná suma nenávratného finančného príspevku bude poskytnutá
v pnslúchajúcorn pomere z Overených oprávnených výdavkov, avšak celková výška
nenávratného finančného príspevku uvedená v bode 3 1. písm b) a písm c) tohto článku Zmluvy
môže byť prekročená najviac do výšky 1 EUR (slovom jedno euro), a to len z technických dôvodov
na strane Správcu

3 3 Konečný užívateľ sa zavazuje požiadať o NFP výlučne na Celkové oprávnené výdavky na realrzácru
aktivít malého projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou a dokumentmi, na ktoré
odkazuje

3 4 Oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie, ktoré začína dňom po dni podania Žiadosti o NFP
u príslušného Správcu

Závazné termíny pre Konečného užívateľa sú

Dátum zahájenia fyzickej realizácie malého projektu 01 12 2019

3
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I Dátum fyzického ukončenia realizácie aktivít malého projektu 30 09 2020
1---------- --- ----+-----------1
Posledný možný termín predloženia Záverečnej správy 30. 10. 2020 I

I

3 5 Zmluvné strany sa dohodli, že.
a) Konečný užívate!', pokiaľ realizuje investičný malý projekt, bude predkladať Správu o
udržateľnosn malého projektu v termínoch ročného výročia finančného ukončenia malého
projektu
b) Konečný užlvateľ, pokiaľ realizuje neinvestičný malý projekt, bude predkladať Správu o
udržateľnosti malého projektu len na základe výzvy Správcu v termínoch ročného výročia
finančného ukončenia malého projektu.

3 6 Konečný užívate!' vyhlasuje, že Jemu, niektorému z partnerov alebo partnerom spoločne nebola
v minulosti priznaná dotácia, príspevok alebo Iná forma pomoci na malý projekt uvedený v čl 2
ods 2.1 tejto zmluvy, a zároveň vyhlasuje, že ani nebudú tieto subjekty spoločne alebo
Jednotlivo požadovať na realizáciu oprávnených aktivít malého projektu financovaných na
základe tejto Zmluvy, dotáciu, príspevok alebo InÚ formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité
financovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR alebo rozpočtu Českej
republiky (ďalej ako "ČR"), štátnych fondov SR alebo ČR, z Iných verejných zdrojov, zdrojov EÚ,
Recyklačného fondu alebo Iných zdrojov poskytnutých z Inej krajmv, ako SR alebo ČR na základe
medzinárodnej zmluvy V prípade, ak sa niektoré z vyhlásení uvedených v tomto bode ukáže ako
nepravdivé, Jedná sa o podstatné porušenie Zmluvy, pre ktoré Je Správca oprávnený odstúpiť od
Zmluvy a Konečný užívater Je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP

37 Na kontrolu a vládny audit použitia NFP, ukladanie a vymáhanie sankcrí za porušenie finančnej
disciplíny sa vzťahuje režim upravený v príslušných právnych predpisoch SR a Európskej únie
Konečný užívateľ súčasne berte na vedomie, že podpisom tejto Zmluvy Je povinný dodržiavať
všetku programovú dokurnentácru. ako aj dokumentácru vydanú Správcom pri realizácií projektu
s názvom "Fond malých projektú" v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK
CZ.

38 Konečný užívate!' bene na vedomie, že ustanovením ods. 3 1. tohto článku nie Je dotknuté právo
Správcu, Riadiaceho orgánu, Centra pro regionální rozvoj České republiky, Certifikačného orgánu
alebo Orgánu auditu vykonať finančnú opravu v zmysle čl 143 nanaderua Európskeho ~
parlamentu Rady (EÚ) 1303/2013 a v zmysle §40 a nasl Zákona o EŠIF .••

3 9 Konečný užívateľ sa zavazuje, že zabezpečí plnenie povinností partnerov prostredníctvom
samostatnej zmluvy (Dohody o spolupráct partnerov na malom projekte], ktorá upravuje práva
a povinnosti medzi Konečným užlvateľorn a partnerom vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo Jej
príloh Konečný užívateľ zodpovedá za zabezpečenie včasnej a správnej realizácie celého malého
projektu aj zo strany partnerov Konečný užívateľ Je tiež zodpovedný za akékoľvek opatrenia
partnerov, ktoré by Viedli k porušeniu závazkov vyplývajúcich zo Zmluvy a Dohody o spolupráci
partnerov na malom projekte

3 10 Zmluvné strany sa dohodli, že Dohoda o spolupráci partnerov na malom projekte uzatvorenej
medzi Konečným užívateľom, Hlavným cezhraručnýrn partnerom, príp Partnermi musí byť
platná a účinná až do dňa ukončenia doby udržateľnosti malého projektu V prípade, ak Dohoda
o spolupráct partnerov na malom projekte stratí platnosť alebo účinnosť do ukončenia doby
udržateľnosti malého projektu Ide o podstatné porušenie tejto Zmluvy, na základe ktorého Je
Správca oprávnený od Zmluvy odstúpiť a Konečný užívateľ sa zavazuje vrátiť mu poskytnutý NFP
v zmysle článku 10 VZP
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4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN

Komunikácia zmluvných strán je upravená vo Všeobecných zmluvných podmienkach čl 14
Komunikácia zmluvných strán a počítame lehôt

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

•

5 1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účmnosŕ dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Správcu

Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie zabezpečí Správca na svojej webovej stránke Ak
Zmluva nie je zverejnená na webovej stránke Správcu do siedmich dní odo dňa uzavretia,
Konečný užívateľ je oprávnený zverejniť Zmluvu v súlade s §5a zákona č 211/2000 Z.z
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov Ak Konečný užívateľ podá návrh na zverejnenie Zmluvy v Obchodnom
vestníku, je povinný o podaní návrhu bezodkladne Informovať Správcu. Zmluvné strany sú
povinné vzájomne sa Informovať o zverejnení Zmluvy a to najneskôr nasledovný deň po dni jej
zverejnenia Ak je Zmluva zverejnená viacerými spôsobmi, rozhodujúce je zverejnenie Zmluvy
Správcom na webovej stránke Správcu

5 2 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva neobsahuje žiadne chránené informácie, ktoré sa nemôžu
sprístupniť v zmysle príslušných ustanovení Zákona č 211/2000 Z z o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a za
súčasného rešpektovania ochrany osobnosti a osobných údajov vyjadrujú súhlas s jej
zverejnením

5 3 Správca týmto v súlade s článkom 13 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pn spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako
.Nanaderue GDPRiI) oboznamuje konečného užívateľa, že počas Implementácie projektu
s názvom "Fond malých projektu", Kód Žiadosti ITMS2014+'NFP304000J915, spracúva
poskytnuté osobné údaje v súlade so Zásadami spracúvania osobných údajov fyzických osôb v
Žilinskom samosprávnom kraji, ktoré je mozne nájsť na webovom sídle ŽSK
http Ilwww zIlinskazupa sk/sk/zasady-spracuvanla-osobnych-udaIPv-fyzlckych-osob-zlllnskom
samospravnom-kralll Účel spracúvania, právny základ, kategórie osobných údajov, dotknuté
osoby, pnjerncovra osobných údajov a doba uchovávania osobných údajov sú uvedené
v Zázname o spracovatel'ských činnostiach v ŽSK, ktorý je možné nájsť na webovom sídle ŽSK
www zihnskazupa sk v záložke GDPR

54 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnost končí dňom uplynutia doby
udržateľnosti malého projektu s výnimkou

a článku 10, 12 a 17 VZP, ktorých platnosť a účmnost končí 31 decembra 2028 alebo po
tomto dátume vysponadaním finančných vzťahov rnedzi Správcom a Konečným
užívateľom na základe Zmluvy, ak nedošlo k Ich vvsporiadamu k 31 decembru 2028,

b tých ustanovení Zmluvy, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia
povinností vyplývajúcich pre Konečného užívateľa (o I z článkov 10, 12 a 17 VZP),
s výnimkou zmluvnej pokuty, pnčom Ich platnosť a účmnosŕ končí s platnosťou
a účmnostou predmetných článkov

platnosť a účinnost článku 17 VZP končí uplynutím 10 rokov od overenia Záverečnej
správy a

II platnosť a účmnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej
pomoci končí uplynutím 10 rokov od overenia Záverečnej správy
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Platnosť a účinnost Zmluvy v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až b) tohto
odseku sa predlži (bez potreby vvhotovovarua osobitného dodatku k Zmluve, t j. len na základe
oznámenia Správcu Konečnému užívateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku
140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

55 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy. Konečný užívateľ týmto vyhlasuje,
že sa s obsahom príloh Zmluvy oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu
viazaný

5.6 Konečný užívateľ je povinný poskytnúť Správcovi podpisové vzory osôb oprávnených podpisovať
Záverečnú správu vrátane príloh v mene Konečného užívatel'a (štatutárny orgán, prípadne Iná
oprávnená osoba) Konečný užívateľ je povinný bezodkladne oznámiť Správcovi zmenu alebo
doplnenie týchto oprávnených osôb a doručiť Správcovi nové podpisové vzory

5 7 Konečný užívatel'vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili
jeho oprávnenosť, oprávnenosť partnerov alebo oprávnenosť malého projektu na poskytnutie
NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre malý projekt Nepravdivost
tohto vyhlásenia Konečného užívateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Konečný
užívateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časťv súlade s článkom 10 VZP

5 8 Konečný užívateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané
Správcovt pred podpisom tejto Zmluvy sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy v
nezmenenej forme Nepravdivost tohto vyhlásenia Konečného užívatel'a sa považuje za
podstatné porušenie Zmluvy a Konečný užívateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časťv súlade s
článkom 10 VZP.

t,

59. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi
predpismi SR, ČR, a EÚ, nespôsobíto neplatnosť celej Zmluvy Zmluvné strany sa v takom prípade
zavazujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým
platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy a obsah Jednotlivých ustanovení
tejto Zmluvy

5 10 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Správca uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené
aj počas platnosti a ÚČinnostitejto Zmluvy Porušenie podmienok poskytnutia nenávratného
finančného príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy a Konečný užívateľ je
povinný vrátiť NFP alebo jeho časťv súlade s článkom 10 VZP

5 11 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie
sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomnými zrruerovaclrru rokovaniami ••
a dohodami V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením -
závazkovpodľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia.
že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú
riešené na miestne a vecne príslušnom súde, ktorým je na základe dohody Zmluvných strán
príslušný súd podľa sídla Správcu, pričom rozhodným právnym ponadkorn na riešenie takýchto
sporov je právny ponadok Slovenskej republiky V prípade, ak by počas platnosti tejto Zmluvy
prišlo k zániku tohto súdu napríklad v dôsledku organizačných zmien v súdnictve, má právo voľby
rozhodného súdu Správca Konečný užívateľ sa zavazujetúto voľbu súdu Správcurešpektovať

5 12 Táto Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy dostane Konečnýužívatel'
1 rovnopis, a 2 rovnopisv dostane Správca

5 13. Zmluvné strany vyhlasujú, že SI text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a
právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, obsah Zmluvy vyjadruje slobodnú vôľu strán
dohody, pričom Ich prejavy slobodnej vôle sú dostatočne jasné, určité a zrozurnrteľné,
podprsujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak súhlasuJU podpísali

'"
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Prílohy.

Príloha č 1
Príloha č 2
Príloha č 3

Všeobecné zmluvné podrnrenkv
Žiadosť o poskvtnutie NFP
Detarlný rozpočet malého projektu schválený RV

Z 6 [,.~, ?019
v tJ:.ť .• ~'-J 

Za Správcu v Zrline, dňa.. ... .. .... . .

Podpis
/' '

ŽIlinský samosprávny kraj

Ing Enka Junnová, predsedníčka
) 

Za Konečného užívatel'a v

Podpis
/

ftsto Bytča

Ing MIroslav Mmárčik

T 

Dátum platnosti Zmluvy'

Dátum účmnosti Zmluvy

7



----r-~------~~.-----------~~-------------------- xazevmaleho prolektu presahv Javornlckeh~.:!"dlč'tvamiest Bytča a Ko:rohnka
:ad.tel Mes:o Bvtča '------~-;;y.~=_=_=_:_:.==-_:_ ~!i~PJ6c/~ . -=-===~ _

,e\:LC, prOJll~tovy
-anazer

manažer

"lázev položky

za ekOnOOlll..ku cast pro!e~~ "aJ1!13 za správne <l nad"!'"
! linMlC1ycnproslneakov

• nademe a kontro a tinarCl1fM'l lokov" prOj6de
• veden e prenradu cerpamarozpoctu
, -iYV8CO\'anI6 Zcznariu dek1arc.v31'f(:h vyda\lko'l kor'J'ol3 pOj~ladi)1o pre
speacovene Zoznamu aeklarovanych tydallkO\l
• pr pravavsetkychmller rozpocn,projektu
• zodpovednost Z2 nad-e ,tyUčtCV3f"1l& "laklaCova ,,.,,"tOSCV NC!e\('J

spolupraca s audrtorm erctuvecra ('ng oaov uc'ovoycn do, aoov
-resecov proJekt'J 10 rresracov
za Jednotku J6stanovera ab celkove cena Dfd::€I

komurskacra S veducim pro.ektovym manažerom a
učastolkml MP partnermi

• finahzacra dokurnentácre p'e Správcu.
• vybavovanie acrmrustrahvne; agendy,
• vybavovanie korešpondencie a koordnaca oneoenu
planov pocta pokynov veduceho manažéra
• zaistenie organ'zacnych prac,
Počet mesiacov projek tJ 10 mesiacov

za Jednotku je stanovena ako celkova cena prace

Dohoda

Jeanotka PopiS

E4-5 F3
G1,
publicita,
nacems

200

100

DQČet I
'I Cena za lednotkujednotek I
I

C~lkem

12

'1

240000€

1100,00 €

------- ---------=1_ =J

o OO €

Jednotka

o UO €

nod

= 'Jázev položky Jednotka POpiS AktiVita Počet Cena za Celkernjednotek jednotku

a spracovanie
a fotografickych

I~ • =. ô 40 stran)- graficke grafiKa 5500 1 7 9350,00 € 0,00 €
D",c: :- ~ :a sterue fotografii, tiac a drstnbucia I

lo iI!N~:...~ ;.: ~Istnbucla E5



- --~.
Vyhradame a spracovanie
textovych a fotografickych

Informačna skíadaéka priprava cossru. matenaicv grafika, 5000 0,16 800.00 € O.OO€
zaisteue fotografii, grafika korektura tlač, korektura tlač a drstnbucra

3 2 orstnbuoa --_._-- ~------ E5 1----
Vyhradanle a spracovanie

-- -----~
textovych a fotogrdfickych

I Image brozura (20 stran) graficke rnatenálov, grafika 800 1.3 1040,00 € 1040,00 €
I spracovanie, zaisterue fotografii korektura, tlač a dismbuoa

r1l- korektúra tlač dlstnbucla --- ~. -- E2___ f---1-----
Pnprava a tvorba projektu
oesensčnéno manažmentu
spoločne pre mesta Bytča a 1 1900 1900,00 € 950 OO €

tvorba prqektu destrnačneho Karolrnka

ri2-~~agme~_u _____________ ks
~-1-----------

uprava sprava a udrŽ~
časti webstrankv 1 1000 1000,00 € 000 €

35 uprava. správa a udrzba časti webstranky počet WNW bytca sk F3 -- -_
I

uprava. sprava a udržba
časti webstranky 1 1000 100000€ 1 OJO,OO €

36 uorava sorava a udržba časti webs'ránkv počet WNW karolinka cz F3
Autobusová doprava - z
By1Ce do Ka'ohnky a spat -
spoznavanre cez-iramcneho 150 09 135 OO € VOO€
'egl6nU (150km - mesto a
okolie\

37 cestovne nakladv km G1

I Aulobusova doprava - z
Karolrnki do Bytča a spal -
spoznavame cezrramčneno 150 09 135,00 € 135,00 €
reglcnu d5Gkrr - mesto a

38 cestovoe nskladv krl okolie) Gl
Čakaoa doba autobusu
počas aktiVit partnerov 16 6 96 OO € 48 OO €

39 čakanie hod Gl- f--
Strava a pllny rezun pre
učastn I kov prOjektu
(spoločnyobed pltny režim) 48 108 518,40 € 0,00 €

110 občerstvenre osoba V 'l1este Bytca
Gl

Strava a pitny 'ežlm pre
učastnuov prOJektu

47 10,8 50760 € 507,60 €(spotočny obed, pltny režim)
311 občerstveme osoba v neste Karollnka G1

Precent 0,00% Součel O,OO€ O,OO€
z toho aktiVity

Pt Nazev položky Jednotka POPIS AJdlvlla
Počet Cena za Celkem pro

jednotek jednotku preshranlčlll
partnery

41 OOO€
Procen! 0.00% Součel O,OO€ O.OO€

z toho akllvrty

PČ Název položky Jednotka POpIS Akbvrta
Počet Cena za Celkem pro

jednotek jednotku preshramčnl
partnerv

51 O,OO€
Procent 1,96% Souéet 400,00€ O,OO€

z toho akbVlIy

Pt Název položky Jednotka PopiS AktiVita
Počet Cena za

Celkem pro I
jednotek jednotku pfeshramčnr I

partnerv

Zabezpečenre
-mplementacre projektu
Kancelarske potreby
(papier, prsacie potreby,
zakladače, euroobalv a 10 40 400,00 € O,CO €
ďalšie drobn? E4-6,F1
kanrelarskej potreby G1
SUV!SlaCfl s acrmmstranou publiCita,
orojektu), vydavky na nademe I

6 1 rezqne nakladv (kancelarske potreby) I proJekt kornurukacu, pro.ektu I
17.P'I my malého pro18fítu - Procent 0,00% Součet OOO€ o,ooe

•



Titul, Jméno a pnJlllenl statutimiho Podpis Mi,to podpl~orgánu iadatele, titul za Jménem
---,

/ . -, . ,
t") mg MiroslavMlnarčlk ~/ ' G .IA Bv;ča

!
/-

Titul. Jméno a phjmenl statutimlho Md'd~ I
orgánu hlavnlho preshranléního partnera. - -- -- -~ -- -- Datum podpllU

Iltul zllménern
/' 21. 08. 2019 IMaflb Chovansčkova - xaronnxa

I- _-- ------- _ ------_ -----------'

MESTO 


