
Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

 

PREDMET PODPORY NFP 
 

 

 
1. Všeobecné informácie o Projekte  
Názov Projektu Nákup čistiacej techniky pre Správu a údržbu ciest Prešovského samosprávneho kraja 
Kód ITMS 24130120087 
Operačný program Životné prostredie 
Spolufinancovaný z ERDF 
Prioritná os 3. Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy 
Operačný cieľ 3.1 Ochrana ovzdušia 

Prioritná téma 
Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov 

Projektu (%) 
Forma financovania 

Kvalita vzduchu 100 Nenávratná dotácia 
   
   

Hospodárska činnosť Podiel hospodárskej činnosti z celkových 
výdavkov Projektu (%) 

Územná oblasť 

Činnosti súvisiace so životným prostredím 100 Mestské 
   
   
 

 
2. Miesto realizácie Projektu 
NUTS II Východné Slovensko 
NUTS III Prešovský kraj 
Okres - 
Obec - 
Ulica - 
Číslo - 
 

 
3. Ciele Projektu 

Cieľ projektu 
Skvalitnením údržby ciest znížiť emisie znečisťujúcich látok a prachových častíc PM10 
a zabezpečiť tak zlepšenie kvality ovzdušia 

Špecifický cieľ projektu 1 
Využívaním modernej čistiacej techniky a zvýšením intenzity čistenia ciest eliminovať vplyv 
znečisťujúcich látok na životné prostredie a zdravie človeka 

 

 
4. Merateľné ukazovatele Projektu 

Typ Názov indikátora 
Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota 

Rok 
Plánovaná 
hodnota 

Rok 

Počet zakúpených kusov čistiacej techniky 
cestných komunikácií 

počet 0,00 2009 15,00 2012 

Počet žien využívajúcich výsledky projektu počet 0,00 2009 408 714,00 2012 

Vý
sl
ed
ok
 Výška výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku 

hardware, software, služieb širokopásmového 
pripojenia alebo iných služieb v oblasti IT v rámci 
projektu 

Eur 0,00 2009 58 905,00 2012 

Dĺžka čistených komunikácií v meste alebo danej 
oblasti zakúpenou technikou v projekte v správe 
žiadateľa 

km 0,00 2009 2 437,00 2011 

D
op
ad
 Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu 

na celkovom počte užívateľov (ženy+muži) 
výsledkov projektu 

% 0,00 2009 50,840 2011 



Podiel výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku 
hardware, software, služieb širokopásmového 
pripojenia alebo iných služieb v oblasti IT na 
celkových výdavkoch projektu 

% 0,00 2009 1,050 2011 

 

 
Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontáln ym prioritám  

Typ Názov indikátora 
Merná 
jednotka 

Východisková 
hodnota 

Rok 
Plánovaná 
hodnota 

Rok 

Horizontálna priorita informačná spoločnosť 

vý
sl
ed
ok
 Výška výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku 

hardware, software, služieb širokopásmového 
pripojenia alebo iných služieb v oblasti IT v rámci 
projektu 

Eur 0 2009 58 905,00 2012 

D
op
ad
 

Podiel výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku 
hardware, software, služieb širokopásmového 
pripojenia alebo iných služieb v oblasti IT na 
celkových výdavkoch projektu 

% 0 2009 1,050 2012 

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj 

Vý
sl
e

do
k Počet zakúpených kusov čistiacej techniky 

cestných komunikácií 
počet 0 2009 15,00 2012 

      
      

D
op
ad
 

      
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí 

Počet žien využívajúcich výsledky projektu počet 0,00 2009 408 714,00 2012 
      

Vý
sl
ed
ok
 

      
Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu 
na celkovom počte užívateľov (ženy+muži) 
výsledok projektu 

% 0,00 2009 50,840 2012 

      

D
op
ad
 

      

 
 
 
 
 
5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projekt u 

Názov aktivity 
Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku 

(názov merateľného ukazovateľa výsledku)) 
Merná 
jednotka 

Počet 
jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    
Výška výdavkov na nákup, vývoj alebo 
prevádzku hardware, software, služieb 
širokopásmového pripojenia alebo iných 
služieb v oblasti IT v rámci projektu 

Eur 58 905,00 

Počet zakúpených kusov čistiacej techniky 
cestných komunikácií 

počet 15,00 

1 Príprava súťažných podkladov 

Počet žien využívajúcich výsledky projektu počet 408 714,00 
Výška výdavkov na nákup, vývoj alebo 
prevádzku hardware, software, služieb 
širokopásmového pripojenia alebo iných 
služieb v oblasti IT v rámci projektu 

Eur 58 905,00 

Počet zakúpených kusov čistiacej techniky 
cestných komunikácií 

počet 15,00 

2 Realizácia predmetu zmluvy  o dielo – nákup 
čistiacej a kropiacej techniky 

Počet žien využívajúcich výsledky projektu počet 408 714,00 
Výška výdavkov na nákup, vývoj alebo 
prevádzku hardware, software, služieb 
širokopásmového pripojenia alebo iných 
služieb v oblasti IT v rámci projektu 

Eur 58 905,00 3 Realizácia predmetu zmluvy  o dielo – nákup 
výpočtovej techniky 

Počet zakúpených kusov čistiacej techniky 
cestných komunikácií 

počet 15,00 



Počet žien využívajúcich výsledky projektu počet 408 714,00 
Výška výdavkov na nákup, vývoj alebo 
prevádzku hardware, software, služieb 
širokopásmového pripojenia alebo iných 
služieb v oblasti IT v rámci projektu 

Eur 58 905,00 

Počet zakúpených kusov čistiacej techniky 
cestných komunikácií 

počet 15,00 

4 Výber dodávateľa 

Počet žien využívajúcich výsledky projektu počet 408 714,00 
 
 

 
6. Časový rámec realizácie Projektu 
Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) Ukončenie realizácie aktivity 

(MM/RRRR) 
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre 
každú aktivitu) 

  

Príprava súťažných podkladov 04/2010 05/2010 
Realizácia predmetu zmluvy  o dielo – 
nákup čistiacej a kropiacej techniky 

10/2010 02/2012 

Realizácia predmetu zmluvy  o dielo – 
nákup výpočtovej techniky 

10/2010 02/2012 

Výber dodávateľa 06/2010 09/2010 
Podporné aktivity   
Riadenie projektu 04/2010 02/2012 
Publicita a informovanosť 04/2010 02/2012 

 
 
7. Rozpočet projektu 

Skupina výdavkov 
Oprávnené výdavky 

(v EUR) 
Neoprávnené výdavky 

(v EUR) 
Celkové výdavky 
projektu (v EUR) 

Názov aktivity 

714005 Nákup špeciálnych automobilov 5 460 910,00 0,00 5 460 910,00 Realizácia 
predmetu zmluvy  
o dielo – nákup 
čistiacej 
a kropiacej 
techniky 

713002 Nákup výpočtovej techniky 58 905,00 0,00 58 905,00 Realizácia 
predmetu zmluvy  
o dielo – nákup 
výpočtovej 
techniky 

637005 Špeciálne služby – verejné 
obstarávanie 

7 140,00 0,00 7 140,00 

- externý manažment 71 281,00 0,00 71 281,00 

Riadenie 
projektu 

 78 421,00 0,00 78 421,00  
637004 Všeobecné služby – informačné 
a pamätné tabule 

2 000,00 0,00 2 000,00 Publicita 
a informovanosť 

CELKOVO 5 600 236,00 0,00 5 600 236,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

Aktivita Oprávnené výdavky (v EUR) 
Neoprávnené 

výdavky (v EUR) 
Výdavky celkovo (v EUR) 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    
1 Príprava súťažných podkladov 0,00 0,00 0,00 
2 Realizácia predmetu zmluvy  

o dielo – nákup čistiacej a kropiacej 
techniky 

5 460 910,00 0,00 5 460 910,00 

3 Realizácia predmetu zmluvy  
o dielo – nákup výpočtovej techniky 

58 905,00 0,00 58 905,00 

4 Výber dodávateľa 0,00 0,00 0,00 
Podporné aktivity    

Riadenie projektu 78 421,00 0,00 78 421,00 
Publicita a informovanosť 2 000,00 0,00 2 000,00 

CELKOVO 5 600 236,00 0,00 5 600 236,00 

 
 
 
 


