
l,:,)
PREDMET PODPORY NFP

Plíloha ě.2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o přoiekte

Názov projektu: Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu zo sanácie nezákonne umiestnenóho odPadu (divokej skládkY) v kalastíálnom

území obce Revúcka Lehota

Kód projektu: 309070ARZ9

Kód ŽoNFP: NFP309070ARZ9

Polhohospodárstvo / Lesy: Pol'nohospodárstvo

Typ právnej íormy na projekte PRV: Vereiné subjekty

Sídlo podniku podlh typu oblasti ANC
(LFA):

operačný program: 309000 - Program rozvoja vidieka 2014,20?0

spolufinancovaný z: Európsky pol,nohospodársky íond pre rozvoj vidieka

opatíeni€: 309007 - 07. Základné služby a obnova dedírr vo vidieckych oblastiach

Podopatrenic: 30907400] _ 7.4. Podpora na investície do VytVárania, zlepšovania alebo rozŠirovania miestnych základných sluŽieb pre

vidiecke obyvatel'slVo Víátane Vol'ného óasu a kultúry a súvisiacej iníraŠtruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Kategórie regiónov: LDR - menej rozvinuté regióny

§lrl*tmNi§l}to?vo]^ §

Píedmet podpory

31 .3.202211,.28
ITM§ 1z7
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Fokusové oblasti

primárna íokusová oblast': 68, Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Sekundárna predominantná fokusová l4.2 - 68. Podpoía miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
oblast:

Podopatrenie / Oblasť / Sekundárna doplnková íokusová oblasť

30907400'| - /.4. Podpora na inVestície do VytVárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre Vidiecke obyvatel'stvo vrátane vol'ného
času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bralislavský kraj)

* 309074001 A002 - 68. lnveslície súvisiace so zvyšovanínr kvaliiy života obyvatel'ov - investície spojené s odslraňovanítn rnalých tzv. divokých
skládok odpadov resp, opusteného odpadu

- 'l 8.4 - P4. Obnovovať, chrániť a posilňovať ekosystémy v pol'nohospodárstve a lesníctve

Kategorizácia za podopatrenia

Podopatrenie:

oblasť intervencie:

Hospodárska ěinnosť:

30907400'l - 7,4, Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovaniá miestnych základných služieb pre
Vid|ecke obyvatel'stvo Vrátane vol'ného času a kultúry a súvisiacej infraštn,ktúry (mimo Bratislavský kraj)

Neuplatňu|e sa

0l - Pol'nohospodárstvo a lesníctvo

2, Financovanie proiektu
Forma íinancovania: Refundácia

sK02020000000 000267 27 582 Všeobecná úverová banka, a.s.

platnosťod platnosťdo

26.11.2019 31.12.2023

Obec

Revúcka Lehota

Vyšší územný celok
(NUTs llD

Banskobystrický kraj

územia OP

Předmet podpory
31 .3.202211,.28

3.A Miesto realizácie projektu

P.ě, Štat

l. slovensko

poznámka k miestu realizácie č. l:

Región
(NUTS ll)

stredné slovensko

kataster obce Revúcka Lehota - KN - E parcela č.612.117

Okres
(NUT§ lV)

ReVúca

Banka

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného

Nezaevidované

ITM§



4- Popis cielbvei skupiny

cielbvá skupina (relevantné v prípade projektov spoluíinancovaných z prostriedkov EsF)

Nevzťahttje sa

5. Aktivity proiektu

Celková dížka realizácie hlavných aktivít p]oj€ktu (v mesiacoch):

začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):

Ukoněenie realizácie hlavných alrtivít projektu (koniec realizácie posleclnej hlavne.i aktivity alebo viacerých akttvít,

ak sa rch realizácia ukonóuje v rovnaký čas):

4,2022

9.2022

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Hlavné aktivity projektu

l. 309ARZ90000'l - Likvidácia divokej skládky Revúcka Lehota

Podporné aktivity projektu

Podpoínó aktivity:

Popis podpoíných aktivít:

Priradenie k podopatreniu:

Podporné aktivity

309o74o01 - 7.4. Podpora na investície do VytVárania, zlepšovania alebo rozŠirovania miestnych základných

služieb pre vidiecke obyvatel'stvo vrátane vol'ného Času a kultúry a súvisiacej iníraštruktúry (mimo Bratislavský

kraj)

5.2 Aktivity projektu realizované mimo opíávn€ného územia OP

Nezaevidované

ITM§ Predmet podpory

31 -3.202211:28

ldentiíikátor (IČo): 0032B7,1 5
§ubjekt: O8EC REVÚCKA LEHOTA
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6. Meratelhé ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k meratelhým ukazovatelbm projektu

Merná jednotka: pracovné miesto

Meratelhý ukazovatel':

Subjekt:

Podopatrenie:

Oblasť:

Hlavnó aktivity projektu:

Počet noVoVytVórených pracovných miest
projektom píepočítaný na ekvivalent plného
pracovného úvázku

Čas plnenia:

celková cielbvá hodnota:

K - koniec realizácie projeklu

0,0000

OBEC REVÚCKA LEHOTA

Typ závislosti ukazovatcl'a:

ldenrifikátoí (lČo):

Maximálna hodnota

003287,1 5

cielbvá hodnota

0

30907400'| - 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestrrych základných služieb pre

vidiecke obyvatel'stvo vrátane vol'nóho času a kultúry a súvisiacej iníraštruktúry (mimo Bratislavský kra1)

30907400'l A002 - 6B. lnvestície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvatel'ov - investície spojenó s odstraňovaním
malých tzv. divokých skládok odpadov resp, opusteného odpadu

309ARZ90000l - Likvidácia divokej skládky Revúcka Lehota

Kód:

Meratelhý ukazovatel':

Subjekt:

Podopatrenie:

Oblasti

Hlavné aktivity projektu:

PL03,1

: Počet nástrojov zabezpeóujúcich píistupl,}osl pie
osoby so zdravotným postihnutim (Pojem nástro,je
zahťňa opatrenia, služby alebo zariadenia
zamerané na odstraňovanie prekážok a bariér
brániacich V prístupno§ti osobám so zdravotným
postihnutim k výsledkom projektu)

OBEC REVÚCKA LEHOTA

Merná jednotka:

Čas plnenia;

celková cielbvá hodnota:

Typ závislosti ukazovatelh:

ldentiíikátoí (lČo):

počet

K - konlec realizácie projektu

0,0000

Maximálna hodnota

30907400'l - 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre

vidiecke obyvateI'stvo vrátane vol'ného času a kultúry a súvisiacej ínfraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

309074001 A002 - 68. lnvestície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvatel'ov - investície spojené s odstraňovaním
malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu

003287l 5

cielbvá hodnota

0309ARZ90000l - Likvidacia divokej skládky ReVUcka Lehota

Merná jednotka:

Merat€lhý ukazovatel':

Subjekt:

Podopatrenie:

Oblasť:

Hlavné aktivity projektu:

OBEC REVÚCKA LEHOTA

Typ závislosti ukazovatel'a:

ldentifikátoř (lČo):

K - koniec realizácie projektu

0,0000

Maximálna hodnota

003287,1 5

Mierá zabezpečenia bezbariérového prístupu osób Čas plnenia:
so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu 

celková cielbvá hodnota:

30907400l - 7,4, Podpora na ll]vesticie do vytvárania, zlepšovanra alebo rozširovania miestnych základných služieb pre

vidiecke obyvate|'stvo víátane vol'ného času a kultúry a súvisiacej infíaštruktúíy (mimo Bratislavský kraj)

309074001 A002 - 6B. lnvestície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvatel'ov - investície spojené s odstraňovanim
malých tzv. divokých skládok odpadrrv resp. opusteného odpadu

309ARZ90000'l - Likvidácia divokej skládky Revúcka Lehota

cieíová hodnota

0

Píedmet podpory

31 .3.20221128
ITM§ 427



Meratelhý ukazovatel':

Subjekt:

Podopatíenae:

Hlavné aktivity projektu:

Počet inovativnych prvkov alebo postupov

použitých v projektoch

OBEC REVÚCKA LEHOTA

Merná jednotka:

Čas plnenia:

celková ciel'ová hodnota:

Typ závislosti ukazovatel'a:

ldentiíikáto] (lČo):

počet

K - koniec realizácie projektu

0,0000

Maximálna hodnota

003287,1 5

30907400l _ 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozŠirovania miestnych zák|adných sluŽieb pre

"Úi""r" 
ouv*t"l,stvo vrátane vol,ného času a kultúíy a súvisiacej infraštruktúíy (mimo Bratislavský kraj)

3090740o] Ao02 _ 6B. lnvestície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvate|'ov - investície sPojené s odstraňovaním

malých tzv, divokých skládok odpadov resp, opusteného odpadu
ciélbvá hodnota

309ARZ9O00O'I - Likvrdácia divokej skládky Revúcka Lehota 0

Kód:

Meratel'ný ukazovatel':

Subjekt:

Podopatrenie:

oblasti

Hlavné akíivity projektu:

PL051

OBEC REVÚCKA LEHOTA

Merná jednotka: obyvatel'

K, koniec realizácie projektu
Poóet obyvateťov obcelobcí ktorí budú mať Čas plnenia:

prospech z realizovaného projektu
celková cielbvá hodnota: 325,0000

Maximálna hodnota

0032871 5

Typ závislosti ukazovatel'a:

ldentiíikátoí (lČ0):

30907400,1 - 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre

"Úi""x" "uv"""l,stvo 
vrátane vol,ného času a kultúry a súvisiacej infraštruklúry (mimo Bratislavský kraj)

309074001 A0o2 _ 68. lnvestície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvatel'ov - investície spojené s odstraňovaním

malých tzv. divokých skládok odpadov resp, opusteného odpadu
ciélbvá hodnota

309AR290000l , Likvidácia divokej skládky Revúcka Lehota

Kód:

Meíatelhý ukazovatel':

Subjekt:

Podopatreni€:

Oblasť:

Hlavné aktivity projektu:

PL09l Merná iednotka:
počet

K - koniec realizácie projektu

1,0000

Maximálna hodnota

Počet odstránených divokých skládok odpadov: Čas plnenia:

celková cielbvá hodnota:

Typ závislosti ukazovatel'a:

ld€ntifikátoí (lČo): 003287-1 5
OBEC REVÚCKA LEHOTA

30907400.| _ 7.4" Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozŠirovania miestnych základných slr,rŽieb pre

uřl""r,u onwa"l,stvo vrátane voliróho óasJa kultúry a súvisiacej infraštruktúrY (mimo Bratislavský kraj)

30907400-1 Ao02 _ 68. lnve.tície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvatel'ov - investície sPojené s odstraňovaním

malých tzv. divokých skládok odpadov resp, opusteného odpadu
cielbvá hodnota

309ARZ9000O'I - Likvidácia divoke1 skládky Revúcka Lehota 
'l

Kód:

Meratel'ný ukázovatel':

Subjekt:

Podopatrenie:

oblasl:

Hlavné aktivity projekiu:

PL092

Plocha odstíánených divokých skládok v m2

OBEC BEVÚCKA LEHOTA

Píedmet podpory

31 .3,202211,.28

Merná jednotka:

Čas plnenia:

počet

K - koniec realizácie projektu

30907400,1 _ 7,4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozŠirovania miestnych základnýclr sluŽieb pre

uúj""r," ouvuut"l,stvo vrátane vol'ného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

30907400,1 A002 _ 68. lnvestície súvisiace so zvyšovanírn kvality života otryvatel'ov - investície spojené s odstraňovanítn

malých tzv, divokých skládok odpadov resp, opusteného odpadu
cielbvá hodnota

celková cielbvá hodnota:

Typ závislosli ukazovatelh:

ldcntiíikátoť (lČ0):

2 800,0000

Maximálna hodnota

003287,1 5

2 800
3O9ARZ90OO01 - Likvidácia divokej skládky Revúcka Lehota

ITM§
5z7
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Subjekt: OBEC BEVÚCKA LEHOTA

Čas plnenia:

ldentifikátoí (lČo):

ceIková cielbvá hodnota:

Typ závislosti ukazovatel'a: M;

Podopatrenie:

oblasti

Hlavné aktivity projektu:

30907400l -7.4.Podporanainvestíciedovytvárania,zlepšovaniaaleborozširovaniamiestnychzákladnýchslužiebpre
vidiecke obyvatel'stvo vrátane vol'ného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

30907400l A002 - 6B, lnvestície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvatel'ov - investície spojené s odstraňovaním
malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu

cielbvá hodnota

309ARZ900001 - Likvidácia divokej skládky Revúcka Lehota

6.2 Prehlad meratelhých ukazovatelbv proi§ktu

Kód Mernájédnotka Celkovácielbvá
hodnota

príznak
rizika

Relevancia k HP Typ závislosti
ukazovatel'a

PL030

PL03l

Počet novovytvorených pracovných
miest projektom prepoóítaný na
ekvivalent plného pracovného úvázkr.r

pracovnó
miesto

0,0000 Nie Maximálna
hodnota

Počet nástrojov zabezpečujúcich počet Maximálna
hodnota

Maximálna
hodnota

prístupnosť pre osoby so zdravotným
postihnutím (Pojem nástroje zahíňa
opatrenia, služby alebo zartadenia
zamerané na odstraňovanie prekážok
a bariér brániacich v prístupnosti
osobám so zdravotným postihnutím k
výsledkom projektu)

Miera zabezpečenia bezbaríérového
prístupu osób so zdravotným
postihnutím k výsledkom projektu

0,0000 N/A

Počet inovatívnych prvkov alebo
postupov použilých v projektoch

Počet obyVatel'ov obce/obci ktori
budú mať prospech z realizovaného
projektu

obyvate|' 325,0000

počet 0,0000 Nie Maximálna
hodnota

Maximálna
hodnota

Nie

PL09l Počet odstránených divokých skládok poóet
odpadov;

1,0000 N/A Maximálna
hodnota

Plocha odstránených divokých
skládok v m2

poóet 2 800,0000 N/A Maximálna
hodnota

Počet nových klientov komunitných
činností

poóet 0,0000 N/A Maximálna
hodnota

7, lné údaje na úrovni proiektu
Nezaevidované

ITM§ Predmet podpory

31 .3.20221128
6z7

Kód:

Meratel'ný ukazovatel':

Názov

PL032

PL092

PL096

0,0000 Nie

N/A

N/A

N/A

N/A

Nie

Nie



Rozpočet proiektu

8.1 Rozpočet priiímatelb

Priame výdavky

atel'ov - 22 151 ,2O €

esp.
,H9rvl lv Ý

opusteného odpadu

1. 3o9ABZ900001 - Likvidácia divokej skládky Revúcka Lehota 22151,2o €

Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:

Skupina výdavku:

Podpoložka výdavku:

l ,1 - 5,18 - ostatné sluŽby

t.l l , Líkvidácia divokej sktadky

Bevúcka Lehota

Mernáiednotka

Projekt

Množslvo

l

Jednotková suma

22 151,20 €

22151 ,2o €

Srarr,

22 l5l ,20 €

1. 309ARZ9Poo01 - Podporné aktivity

C výdavkov

0,00 €

0,00 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: nezaevidované

8.2 Rozpoěty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov;
22151 ,20 €

Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:

Percento spoluíinancovania zo zdrojov EÚ a ŠB:

0,00 €

100,0000 "/"

22151,2o €
Maximá|na výška n€návratného íinaněného príspevku:

Výška spolulinancovania z vlastných zdrojov priiímatelb:

I TM§
].:,,

Píedmet podpory

31 .3.202211,.28

0,00 €

7z7

OBEC BEVÚCKA LEHOTA ldentifikátoí (lČo):

Vý§ka oprávnených v,ýdavkov:

Celková výška oprávnených výdavkov

003287l 5

22151 ,2o €


