Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č.: 04/2019 - Zoznam povinných príloh
Prílohy:
Povinnosti objednávateľa:
Príloha č. 1 ŽoNFP – Doručiť zhotoviteľovi v termíne uvedenom v Zmluve o dielo (najneskôr do 30.09.2019) úplne a pravdivo vyplnený
Plnomocenstvo
dotazník, ktorý bude obsahovať informáciu, či štatutárny orgán žiadateľa splnomocní na úkony súvisiace
s predložením a/alebo konaním o ŽoNFP inú osobu.
Príloha č. 2 ŽoNFP – Test
podniku v ťažkostiach
Príloha č. 3 ŽoNFP –
Udelenie súhlasu pre
poskytnutie
výpisu
z registra trestov/ výpis
z registra trestov
Príloha č. 4 ŽoNFP –
Doklad
preukazujúci
majetkovo
právne
vysporiadanie
Príloha č. 5 ŽoNFP –
Povolenie na realizáciu
projektu,
vrátane
projektovej dokumentácie
(Technická
správa,
Statické posúdenie stavby,
Výkresová časť, Rozpočet
stavby + výkaz výmer,
Energetické hodnotenie)

1

Doručiť zhotoviteľovi v termíne uvedenom v Zmluve o dielo (najneskôr do 30.09.2019) úplne a pravdivo vyplnený
dotazník ktorý bude obsahovať informáciu, či bude štatutárny orgán žiadateľa, člen štatutárneho orgánu, prokurista,
osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP predkladať Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z
registra trestov alebo Výpis z registra trestov fyzickej osoby (najmä osoby, ktoré nedisponujú rodným číslom
generovaným v SR).
Doručiť zhotoviteľovi v termíne uvedenom v Zmluve o dielo (najneskôr do 30.09.2019) úplne a pravdivo vyplnený
dotazník ktorý bude obsahovať informácie jednoznačnej identifikácie listu vlastníctva preukazujúceho vlastnícke právo
žiadateľa k nehnuteľnosti (stavbe), ktorá je predmetom realizácie, t. j. katastrálne územie, parcelné číslo a číslo LV
vzťahujúce sa na dotknutú nehnuteľnosť.
Doručiť zhotoviteľovi v termíne uvedenom v Zmluve o dielo (najneskôr do 30.09.2019) právoplatné stavebné
povolenie alebo právoplatné povolenie iného príslušného orgánu na povolenie realizácie stavby v súlade s príslušnými
právnymi predpismi. V prípade realizácie drobnej stavby je potrebné predložiť oznámenie stavebného úradu k
ohláseniu uskutočnenia stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác podľa § 55 ods. 2 stavebného zákona, resp.
iný relevantný doklad podľa príslušného právneho predpisu, ktorý je vyžadovaný na realizáciu konkrétnej stavby.
Zároveň je potrebné predložiť v takomto prípade vyjadrenie stavebného úradu, že nemá námietky k uskutočneniu
drobnej stavby. V prípade, ak boli k povoleniu na realizáciu projektu vydané rozhodnutia, ktoré menia pôvodné
povoľujúce rozhodnutie, je potrebné predložiť všetky takéto rozhodnutia, ktoré boli vydané vo vzťahu k navrhovanej
stavbe.
V rámci tejto prílohy ŽoNFP žiadateľ zároveň predkladá projektovú dokumentáciu, ktorá bola predmetom
posúdenia v príslušnom povoľovacom konaní (podporované budú projekty v budovách, ktoré majú
vybudovaný bezbariérový prístup alebo pre ktoré sa bezbariérový prístup vybudovať plánuje v rámci
realizácie projektu1).
Súčasťou projektovej dokumentácie povinne musí byť na účely vyhodnotenia hodnotiacich kritérií aj
energetické hodnotenie.

Povinnosti zhotoviteľa:
Spracovať plnomocenstvo na
základe doručených údajov.
Spracovať povinný formulár
na základe účtovnej závierky
objednávateľa.
Spracovať povinný formulár:
Udelenia súhlasu pre
poskytnutie výpisu z registra
trestov.
Spracovať doručené údaje
do formulára ŽoNFP.
Doručiť objednávateľovi
minimálne požiadavky na
vypracovanie energetického
hodnotenia.

Bezbariérový prístup musí spĺňať požiadavky definované Vyhláškou č. 532/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
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Splnenie požiadavky na energetickú hospodárnosť budov2 (dosiahnutie hornej hranice energetickej triedy pre globálny
ukazovateľ) preukazuje stavebník v štádiu povoľovania stavby energetickým hodnotením budovy, ktoré musí priložiť
k projektu stavby predkladanému stavebnému úradu k žiadosti o vydanie stavebného povolenia alebo právoplatného
povolenia iného príslušného orgánu na povolenie realizácie stavby.3
Po ukončení stavby musí stavebník zabezpečiť energetický certifikát budovy, ktorý bude povinný predložiť na SIEA.
Súčasťou projektovej dokumentácie na realizáciu stavby musí byť Rozpočet stavby podľa výkazu výmer a
CD/DVD.
Povolenie na realizáciu projektu musí mať vyznačenie právoplatnosti. V prípade, ak uplynula doba platnosti
stavebného povolenia ale v čase platnosti žiadateľ začal s realizáciou stavebných prác, ktoré oznámil stavebnému
úradu, čím je zabezpečené, že trvá platnosť stavebného povolenia, je žiadateľ povinný predložiť zároveň oznámenie,
ktoré bolo zaslané stavebnému úradu za účelom posúdenia splnenia podmienky poskytnutia príspevku.
Žiadateľ v rámci Formulára ŽoNFP, časť 15 Čestné vyhlásenie zároveň vyhlasuje, že projektová dokumentácie je
kompletná a je zhodná s projektovou dokumentáciou, ktorá bola schválená v rámci príslušného povoľovacieho
konania.
Povolenie na realizáciu projektu (t. j. navrhovanej činnosti) musí zároveň zohľadňovať závery uvedené v záverečnom
stanovisku z posudzovania vplyvov na životné prostredie (ak projekt podlieha povinnému hodnoteniu alebo ak z
rozhodnutia zo zisťovacieho konania vyplynulo, že sa navrhovaná činnosť bude ďalej posudzovať podľa zákona o
posudzovaní vplyvov), uvedené platí rovnako aj v prípade zmien v povolení na realizáciu projektu.
Pre projekty so žiadosťou o vydanie stavebného povolenia s termínom po 31. decembri 2015 je minimálnou
požiadavkou pre globálny ukazovateľ horná hranica energetickej triedy A1.
Pre projekty so žiadosťou o vydanie stavebného povolenia s termínom po 31. decembri 2018 je požiadavkou pre
globálny ukazovateľ horná hranica energetickej triedy A0. Splnenie minimálnej požiadavky sa preukazuje podľa § 4
ods. 1 zákona 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak nie je
technicky alebo funkčne uskutočniteľné dosiahnuť pre danú budovu energetickú triedu A0, je nevyhnutné túto
skutočnosť zdôvodniť.
Príloha č. 6 ŽoNFP – Doručiť zhotoviteľovi v termíne uvedenom v Zmluve o dielo (najneskôr do 30.09.2019) podpornú dokumentáciu k Spracovať povinný formulár
Podporná dokumentácia oprávnenosti výdavkov podľa spôsobu stanovenia výšky výdavkov.
na základe doručených
k oprávnenosti výdavkov
údajov.
2

V súlade so zákonom č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V prípade realizácie drobnej stavby sa splnenie požiadavky na energetickú hospodárnosť budov (dosiahnutie hornej hranice energetickej triedy pre globálny ukazovateľ) preukazuje
predložením oznámenia stavebnému úradu k ohláseniu uskutočnenia stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác podľa § 55 ods. 2 stavebného zákona
3
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Zmluva s úspešným uchádzačom - v prípade, ak bola výška výdavku stanovená na základe uzavretej zmluvy s
úspešným uchádzačom ako výsledkom vykonaného verejného obstarávania.
Znalecký / odborný posudok a čestné vyhlásenie o nemožnosti vykonania prieskumu trhu - stanovenie výšky
výdavkov na základe znaleckého / odborného posudku je možné výlučne v prípade jedinej cenovej ponuky a/alebo
ak sa jedná o originálny produkt, ktorý nie je bežne dostupný na trhu, a žiadateľ ho bude obstarávať od jediného
možného subjektu, ktorý takýto produkt neponúka na trhu (napr. produkt skonštruovaný originálne pre žiadateľa od
konkrétneho subjektu). Znaleckým posudkom vyhotoveným znalcom v príslušnom odvetví4 podľa zákona č. 382/2004
Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a predkladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov alebo odborným posudkom vypracovaným odborne spôsobilou osobou v príslušnom odvetví je možné zo
strany žiadateľa preukázať oprávnenosť výdavkov na obstaranie predmetu projektu v prípade, ak nebolo objektívne
možné (na základe čestného vyhlásenia žiadateľa) vykonať riadny prieskum trhu z dôvodu, že predmet projektu nie
je dostupný na trhu. Znalecký resp. odborný posudok nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP
(resp. ku dňu jeho predloženia SIEA na overenie).
Znalecký/odborný posudok musí byť spracovaný spôsobom, ktorý umožní preskúmať spôsob, akým bola stanovená
výsledná cena a na základe čoho znalec dospel k záverom uvedeným v znaleckom/odbornom posudku.
V znaleckom/odbornom posudku musí byť jasne vymedzený logický celok/logické celky a v rámci neho presná,
jednoznačná a úplná definícia predmetu zákazky.
Prieskum trhu - v prípade, ak objednávateľ stanovil výšku výdavkov na základe prieskumu trhu5, je povinný doručiť
zhotoviteľovi nasledovné dokumenty:
- Cenové ponuky,
- Špecifikácia predmetu zákazky,
- e-mailová (prípadne iná) komunikácia, z ktorej bude jasné kedy a ako oslovil objednávateľ potenciálnych
dodávateľov a kedy a ako mu boli doručené cenové ponuky.
A. Cenové ponuky
- minimálne 3 cenové ponuky za každý výdavok alebo logický celok6 uvedený v Podrobnom položkovitom rozpise
výdavkov rozpočtu projektu. Cenové ponuky musia byť ku dňu predloženia ŽoNFP platné a nemôžu byť staršie ako
3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP. Cenová ponuka vzniká nacenením výdavku s jeho stručným popisom.
Cenová ponuka musí zároveň obsahovať nasledovné údaje:
4

Odvetvie v zmysle členenia v zozname znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, dostupnom aj na http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_mini_fr0.htm.
Takýto prieskum trhu môže byť žiadateľom zároveň využitý ako podklad k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (pokiaľ spĺňa
podmienky uvedeného ustanovenia zákona).
6 Cena logického celku je definovaná podľa § 25 ods. (6) písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
5
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- obchodné meno, sídlo a kontakt na predkladateľa ponuky, ktorý cenovú ponuku vypracoval,
- dátum vypracovania/predloženia cenovej ponuky
- označenie logického celku, resp. prídavných zariadení/príslušenstva (ak typové označenie pre dané zariadenia
existuje; ak takéto typové označenie zariadenie nemá, stačí v ponuke uviesť jeho názov),
- opis ponúkaného tovaru/služby, ktoré sú predmetom cenovej ponuky a pod., resp. doklady preukazujúce, že cenová
ponuka spĺňa všetky požadované parametre, charakteristiky a požiadavky na predmet zákazky podľa špecifikácie
predmetu zákazky.
B. Špecifikácia predmetu zákazky (len v prípade obstarania dlhodobého hmotného majetku, ktorý nie je
súčasťou stavby)7
V prípade, že žiadateľ začal VO pred predložením ŽoNFP, predkladá opis predmetu zákazky, ktorý je súčasťou
dokumentácie k VO (t.j. súčasťou Súťažných podkladov). Opis predmetu zákazky uvedený v Súťažných podkladoch
musí byť zhodný so špecifikáciou predmetu zákazky použitou v prieskume trhu za účelom určenia výšky oprávnených
výdavkov (resp. opisom predmetu zákazky využitým aj v rámci určenia predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 6
zákona o VO).
V prípade, že žiadateľ pred predložením ŽoNFP nezačal VO, predkladá špecifikáciu predmetu zákazky použitú pre
účely prieskumu trhu, ktorým je preukazovaná výška oprávnených výdavkov v rozpočte projektu. Špecifikácia
predmetu zákazky / opis predmetu zákazky musí byť žiadateľom vypracovaná presne, jednoznačne a úplne
tak, aby požiadavky žiadateľa pokrývali všetky položky príslušné k logickému celku, t.j. vrátane doplnkových
položiek súvisiacich s obstaraním predmetu zákazky ako napr. príslušný software, zaškolenie personálu, doprava
na miesto, montáž, testovanie a pod. Špecifikácia predmetu zákazky musí byť vypracovaná samostatne pre každý
logický celok.
Špecifikácia predmetu zákazky / opis predmetu zákazky musí byť zároveň vypracovaná s ohľadom na
zachovanie čestnej hospodárskej súťaže a zachovania princípov nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania,
hospodárnosti a efektívnosti8.
Logický celok je súbor tovarov a/alebo služieb, ktoré z hľadiska ekonomického, technického, funkčného
alebo z hľadiska realizácie nie je možné alebo účelné deliť. Predložené cenové ponuky, na základe ktorých
žiadateľ stanovuje výšku výdavkov v rozpočte projektu, musia byť v súlade so štruktúrou a parametrami
logického celku.
Podrobný rozpočet (vo forme výkaz výmer) vypracovaného a overeného oprávnenou osobou (projektantom,
rozpočtárom) s využitím stavebných cenníkov - v súvislosti s realizáciou stavebných prác môže žiadateľ prieskum
7
8

Žiadateľ predkladá špecifikáciu predmetu zákazky/Opis predmetu zákazky aj v prípade výdavkov projektu, ak je realizovaný prieskum trhu.
Ak je opis predmetu zákazky súčasťou súťažných podkladov, vzťahujú sa na jeho vypracovanie zároveň podmienky uvedené v § 42 zákona o VO.
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trhu nahradiť podrobným rozpočtom (na úrovni podrobnosti výkazu výmer v členení podľa jednotlivých stavebných
objektov) vypracovaným a overeným oprávnenou osobou (projektantom, rozpočtárom) s využitím stavebných
cenníkov.
Príloha č. 7 ŽoNFP –
Spracovať povinný formulár
Ukazovatele
finančnej
na základe účtovnej závierky
situácie žiadateľa
objednávateľa.
Príloha č. 8 ŽoNFP – Úplne a pravdivo vyplnený dotazník doručiť zhotoviteľovi v termíne uvedenom v Zmluve o dielo (najneskôr do Spracovať povinný formulár
Technické
30.09.2019)
na základe údajov uvedených
a environmentálne
v úplne a pravdivo vyplnenom
ukazovatele
dotazníku,
projektovej
dokumentácii, energetickom
hodnotení
a energetickom
audite od objednávateľa
doručených
zhotoviteľovi
v termíne
uvedenom
v Zmluve o dielo.
Príloha č. 9 ŽoNFP – Doručiť zhotoviteľovi v termíne uvedenom v Zmluve o dielo (najneskôr do 30.09.2019) energetický audit s návrhmi
Energetický audit
vhodných opatrení a vyčíslením potenciálu úspor energie vypracovaného odborne spôsobilou osobou.
Energetický audit verejnej budovy, musí obsahovať posúdenie súčasných technických systémov v budove,
tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií, návrh opatrení na obnovu budovy, opatrení na rekonštrukciu a
modernizáciu technických systémov v budove, stanovenie potenciálu úspor energie, ich ekonomické a
environmentálne hodnotenie.
Ako súčasť Energetického auditu je žiadateľ povinný predložiť aj relevantné doklady fakturačných alebo
prevádzkových meradiel alebo vyúčtovacie faktúry dodávateľov energie v členení podľa jednotlivých technických
systémov preukazujúce:
a) spotrebu energie v budove
b) náklady na energiu
za posledné minimálne tri kalendárne roky bezprostredne predchádzajúce vypracovaniu Energetického auditu.
Energetický audit musí byť spracovaný pre každú budovu, resp. ak energetický audit je vyhotovovaný pre
viacero budov, musí obsahovať návrh opatrení a ich zhodnotenie pre každú auditovanú budovu.
Upozornenie:
Energetický audit má odporúčací charakter a nepredstavuje obmedzujúci rámec pre realizačný projekt opatrení na
zvýšenie energetickej hospodárnosti budov, resp. na zníženie energetickej náročnosti budov. Realizačný projekt je
nevyhnutné vykonať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a inými zmluvne dohodnutými
požiadavkami.
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Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré spĺňajú všetky nasledovné podmienky:
 opatrenia na úsporu energie v budove budú navrhnuté nad rámec splnenia minimálnych požiadaviek na
energetickú hospodárnosť budov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov9;
 obnovená budova musí spĺňať hornú hranicu, minimálne energetickej triedy B, pre všetky miesta spotreby
energie nachádzajúce sa v budove (vykurovanie, príprava teplej vody, vetranie a chladenie, osvetlenie) bez
ohľadu na požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy.
 realizáciou projektu sa dosiahne plánovaná úspora potreby energie na vykurovanie vo výške minimálne 30
%10;
 projekt, ktorého súčasťou je energetické zariadenie11 na využívanie palivovej dendromasy, ako jedno z
opatrení energetickej efektívnosti, bude podporený.
V rámci Výzvy sú oprávnenými projektmi len také projekty, v ktorých sú opatrenia na úsporu energie v budove
navrhnuté nad rámec splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov12.
Príloha č. 10 ŽoNFP – Doručiť zhotoviteľovi v termíne uvedenom v Zmluve o dielo (najneskôr do 30.09.2019) len pre objednávateľa Vyhotoviť a zaslať e-mailom
Dokumenty preukazujúce relevantný dokument z nasledovných dokumentov:
vzor žiadosti na vydanie
oprávnenosť
z hľadiska
potvrdenia objednávateľovi.
plnenia
požiadaviek a) platné záverečné stanovisko z posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti, resp. jej zmeny na životné prostredie podľa
v oblasti
posudzovania zákona o posudzovaní vplyvov (v prípade zmeny navrhovanej činnosti je žiadateľ povinný predložiť pôvodné
vplyvov
na
životné záverečné stanovisko z posúdenia vplyvov na životné prostredie, ako aj záverečné stanovisko z posúdenia zmeny
prostredie
navrhovanej činnosti, ak zmena činnosti podliehala povinnému hodnoteniu alebo z právoplatného rozhodnutia zo
zisťovacieho konania vyplynulo, že sa navrhovaná zmena činnosti bude ďalej posudzovať), záverečne stanovisko
musí okrem povinných náležitostí, celkového hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti, alebo jej zmeny na životné
prostredie obsahovať aj informáciu, že príslušný orgán súhlasí s navrhovanou činnosťou alebo jej zmenou, alebo

9

Obnovená budova musí byť nízkoenergetická, ultranízkoenergetická alebo s takmer nulovou potrebou energie (zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších
predpisov; Vyhláška MDVaRR SR č. 364/2012 Z. z.).
10
Ak predmetom realizácie projektu je viacero budov, je potrebné aby minimálna úspora v zmysle podmienky poskytnutia príspevku bola splnená vo vzťahu ku každej budove.
11
V prípade kotlov na palivovú dendromasu budú podporené len nízkoemisné zariadenia v súlade s požiadavkami Smernice Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2193 o obmedzení emisií
určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení, alebo v súlade s požiadavkami Smernice 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn kotlov na tuhé
palivo. V prípade kotlov s inštalovaným výkonom resp. tepelným príkonom, ktoré nie sú pokryté príslušnou legislatívou budú pre posúdenie požiadavky nízkoemisného zariadenia použité
extrapolované hodnoty.
12
Obnovená budova musí byť nízkoenergetická, ultranízkoenergetická alebo s takmer nulovou potrebou energie (zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení
neskorších predpisov; Vyhláška MDVaRR SR č. 364/2012 Z. z.).
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b) právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena navrhovanej činnosti
nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov (v prípade zmeny
navrhovanej činnosti je žiadateľ povinný súčasne predložiť aj relevantný doklad k pôvodne navrhovanej činnosti),
alebo
c) právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu podľa § 19 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov o tom, že navrhovaná
činnosť alebo jej zmena nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov,
alebo
d) vyjadrenie príslušného orgánu o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena navrhovanej činnosti nepodlieha
posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Z dokumentu vyjadrenia musí byť
jednoznačne identifikovateľné, že vyjadrenie príslušného orgánu je vydané k navrhovanej činnosti/zmene
navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom ŽoNFP (t. j. musí obsahovať identifikáciu navrhovanej činnosti/zmeny
navrhovanej činnosti (projektu), parametre navrhovanej činnosti (príp. popis aktivít projektu), ktoré boli predmetom
posúdenia, lokalizáciu navrhovanej činnosti (projektu) a vyjadrenie príslušného orgánu k navrhovanej činnosti/zmene
navrhovanej činnosti).
Príloha č. 11 ŽoNFP –
Dokumenty preukazujúce
súlad
s požiadavkami
v oblasti dopadu plánov
a projektov na územia
sústavy NATURA 2000

Doručiť zhotoviteľovi v termíne uvedenom v Zmluve o dielo (najneskôr do 30.09.2019) len pre objednávateľa Vyhotoviť a zaslať e-mailom
relevantný dokument z nasledovných dokumentov:
vzor žiadosti na vydanie
potvrdenia objednávateľovi
- pri projekte, pri ktorom realizácia aktivít priamo zasahuje na územia patriace do európskej sústavy chránených území
NATURA 2000, alebo pri ktorom je pravdepodobné, že môže mať samostatne alebo s iným plánom alebo projektom
na tieto územia významný vplyv:
 odborné stanovisko (formou právoplatného rozhodnutia) okresného úradu v sídle kraja vydané podľa § 28
zákona o ochrane prírody a krajiny k možnosti významného vplyvu projektu na územia patriace do európskej
sústavy chránených území NATURA 2000, pričom zo stanoviska musí byť zrejmé, že aktivity projektu/projekt
pravdepodobne nebude mať významný nepriaznivý vplyv na územia patriace do európskej sústavy
chránených území NATURA 2000;
- pri projekte, pri ktorom realizácia aktivít nezasahuje na územia patriace do európskej sústavy chránených území
NATURA 2000, resp. pri ktorom je pravdepodobné, že realizácia aktivít nemôže mať samostatne alebo v kombinácii
s iným plánom alebo projektom na tieto územia významný vplyv:
 vyjadrenie okresného úradu podľa § 9 zákona o ochrane prírody a krajiny k plánovanej činnosti, pričom z
vyjadrenia musí byť zrejmé, že projekt nenapĺňa znaky plánu a projektu, ktorý pravdepodobne bude mať
vplyv na územia patriace do európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Zároveň z obsahu
dokumentu musí byť jednoznačne identifikovateľné, že vyjadrenie sa týka projektu, ktorý je predmetom
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ŽoNFP (t.j. vyjadrenie musí obsahovať identifikáciu projektu, popis (charakteristiku a parametre) navrhovanej
činnosti (príp. popis aktivít projektu), ktorá bola predmetom vyjadrenia, lokalizáciu navrhovanej činnosti
(projektu), a to až na úrovni parciel, ak je to potrebné pre posúdenie navrhovanej činnosti (projektu) a
vyjadrenie príslušného orgánu k navrhovanej činnosti (projektu).
Predloženie prílohy je nerelevantné pre žiadateľov, ktorí v rámci prílohy č. 10 ŽoNFP predkladajú platné záverečné
stanovisko alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, nakoľko vyjadrenie príslušného orgánu bolo vydané v rámci
zisťovacieho konania, resp. povinného hodnotenia.
Uvedené povinnosti a ich splnenia v rámci jednotlivých príloh berieme v úvahu a bez výhrady s nimi súhlasíme.

......Bc. Mária Gendiarová v. r..........................

..................Ing. Viktória Kontová v. r.......................

Objednávateľ: obec Pažiť

Zhotoviteľ: PORVENIR s.r.o.

v Pažiti, dňa 21.03.2019

v Nových Zámkoch, dňa 21.03.2019

