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1. NÁVRH UZNESENIA 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poproč schvaľuje  

 

 zapojenie obce Poproč do výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

v rámci Operačného programu – Kvalita životného prostredia, kód výzvy – OPKZP-PO2-

SC211-2020-62 s projektom: 

„Vodozádržné opatrenia v areáli Kultúrneho domu Poproč“ 

 

 zabezpečenie spolufinancovania projektu: „Vodozádržné opatrenia v areáli Kultúrneho 

domu Poproč“ vo výške najmenej 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo 

predstavuje sumu 28 538,09 €. 

 
 
 

2. DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

 Obec Poproč  odoslala v apríli 2021 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na 

projekt „Vodozádržné opatrenia v areáli Kultúrneho domu Poproč“ z OPKŽP. Projekt sa 

nachádza vo fáze odborného hodnotenia. Dňa 23.08.2022 bola obci doručená Výzva na doplnenie 

žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci procesu odborného hodnotenia 

v ktorej sa uvádza: 

„V súvislosti s nárastom cien tovarov/služieb/stavebných prác, žiadateľ môže 

v rámci dotknutej prílohy ŽoNFP v pracovnom hárku s názvom Podrobný rozpočet 

projektu vykonať aktualizáciu cien výdavkov hlavnej aktivity projektu 

realizovaných dodávateľsky ku dňu doplnenia dožiadaných náležitostí ŽoNFP 

v zmysle tejto výzvy.“ 

  Lehota na doplnenie uplynie 8.9.2022. 

 Na základe predmetnej výzvy boli vykonané všetky potrebné úkony (aktualizácia stavebného 

rozpočtu, prieskumy trhu, úprava celej ŽoNFP). Vzhľadom k tomu, že došlo k navýšeniu celkových 

oprávnených výdavkov (COV) projektu dochádza aj k zmene výšky spolufinancovania projektu zo 

strany obce. Z uvedených dôvodov je potrebné k doplneniu ŽoNFP priložiť aj nové uznesenie 

obecného zastupiteľstva. 

Porovnanie COV: 

COV v čase podania ŽoNFP: COV po aktualizácii ŽoNFP: 

 

COV:                                          317 032,86 € 

 

COV:                                          570 761,80 € 

Žiadaná výška NFP:                   301 181,22 € 

 

Žiadaná výška NFP:                   542 223,71 € 

Výška spolufinancovania (5%):   15 851,64 € 

 

Výška spolufinancovania (5%):   28 538,09 € 

 
Príloha: Celková situácia projektu 

 

 




