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DODATOK č. 04 

k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2714013018201 

 (ďalej len „Dodatok“) 

 

 

 

Zmluvné strany: 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

 

Sídlo:   Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava 

IČO:  00 681 156 

v jeho mene: RNDr. Jozef Mihál, podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky  

 

v zastúpení: 

 

Sociálna implementačná agentúra 

ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom 

 

Sídlo:      Špitálska 6, 813 65 Bratislava 

IČO:  31 819 648 

v jeho mene: JUDr. Lukáš Tyko, generálny riaditeľ  

 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

 

a 

 

 

Informačné centrum mladých Banská Štiavnica      

       

Sídlo:   1. mája 4, 969 01 Banská Štiavnica       

IČO:    37 829 211 

v jeho mene: PeadDr. Beata Nemcová     

Zapísaný v: MV SR, číslo spisu VVS/1-900/90-19479 

             

Miesto realizácie projektu:  Banskobystrický samosprávny kraj 

 

   

 

 

(ďalej len „Prijímateľ“) 
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Článok 1 

Predmet dodatku 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2714013018201 uzavretá medzi 

Poskytovateľom a Prijímateľom dňa 09.09.2011 v znení dodatku č. 03 (ďalej len „Zmluva“) sa 

týmto Dodatkom v súlade s čl. 8 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve upravuje 

nasledovne: 

 

(1) Čl. 1 Zmluvy, odsek 1.2 sa mení tak, že znie nasledovne:  

 Banka:  Všeobecná úverová banka, a.s. 

 Číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky 

   Zálohové platby: a) 2774653055/0200 

      b) 

   Predfinancovanie: a) 

      b) 

   refundácia:  a) 2951151954/0200 

 

(2) Čl. 5 Špecifické podmienky Zmluvy, odsek 5.1 sa mení tak, že znie nasledovne: 

Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na právnu formu Prijímateľa sa použije z článku 

15 VZP výlučne odsek 8 a vzhľadom na určený systém financovania: systém zálohových 

platieb a refundácie sa z článku 16 VZP použije výlučne odsek  3. 

 

 

Článok 2 

Ostatné ustanovenia 

(1) Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán upravené Zmluvou, ktoré nie sú týmto   

Dodatkom dotknuté, zostávajú aj naďalej platné a účinné v ich pôvodnom znení. 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

 

(2) Ak akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku bude neplatné alebo neúčinné, zostávajúce 

ustanovenia tohto Dodatku budú naďalej platné a záväzné. Nadpisy jednotlivých článkov 

Zmluvy majú iba informatívnu povahu. 

 

(3) Dodatok je vyhotovený v štyroch  rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží Prijímateľ a tri 

rovnopisy obdrží Poskytovateľ. 

 

(4)  Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.  

 

(5) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu 

a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne 

jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku 

a na znak súhlasu ho podpísali.  
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V Bratislave, dňa ............................        V Banskej Štiavnici, dňa ....................... 

 
 
 

................................ 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
zast. Sociálna implementačná agentúra 

JUDr. Lukáš Tyko 
generálny riaditeľ 

 
 

...................................... 

Informačné centrum mladých Banská Štiavnica 
PeadDr. Beata Nemcová 

Štatutárny orgán 

 

 

Prílohy:  

2. Predmet podpory NFP 

4. Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu 
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Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

PREDMET PODPORY NFP 
 

 

1. Všeobecné informácie o Projekte  
Názov Projektu Projekt podpory rozvoja ľudských zdrojov a sieťovania organizácií v regióne UNESCO 

Kód ITMS 27140130182 

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

Spolufinancovaný z ESF 

Prioritná os 4. Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy  

Opatrenie 4.1 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami  

Prioritná téma 
Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov 

Projektu (%) 
Forma financovania 

081 100 01 

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

Územná oblasť 

Neuplatňuje sa 100 Neuplatňuje sa 
 

2. Miesto realizácie Projektu 
NUTS II Stredné Slovensko 

NUTS III Banskobystrický kraj 

Okres Banská Štiavnica 

Obec Banská Štiavnica 

Ulica Radničné námestie 

Číslo 1 
 

NUTS II Stredné Slovensko 

NUTS III Banskobystrický kraj 

Okres Banská Štiavnica 

Obec Prenčov 

Ulica Prenčov 

Číslo 300 

 
NUTS II Stredné Slovensko 

NUTS III Banskobystrický kraj 

Okres Banská Štiavnica 

Obec Svätý Anton 

Ulica Svätý Anton 

Číslo 34 

 
NUTS II Stredné Slovensko 

NUTS III Banskobystrický kraj 

Okres Banská Štiavnica 

Obec Štiavnické Bane 

Ulica Štiavnické Bane 

Číslo 1 

 
3. Ciele Projektu 
Cieľ projektu Podpora rozvoja ľudských zdrojov a sieťovania organizácií. 

Špecifický cieľ projektu 1 Podpora sieťovania mimovládnych organizácií a 
Samosprávy. 

Špecifický cieľ projektu 2 Podpora vzdelávania osôb žiadateľa a partnerov žiadateľa. 
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4. Merateľné ukazovatele Projektu 

Typ Názov indikátora Merná jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

V
ýs

le
do

k 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 
podporených projektov - muži 

Počet 0,00 2010 23,00 2011 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 
podporených projektov - spolu 

Počet 0,00 2010 71,00 2011 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 
podporených projektov - ženy 

Počet 0,00 2010 
 

48,00 
 

2011 
 

Počet osôb vyškolených v projekte Počet 0,00 2010 71,00 2011 

Počet vypracovaných štúdií, analýz, strategických 
dokumentov 

Počet 0,00 2010 1,00 2011 

Počet vyškolených zamestnancov žiadateľa Počet 0,00 2010 2,00 2011 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích 
aktivít projektu 

Počet 0,00 2010 71,00 2011 

Počet zrealizovaných školení Počet 0,00 2010 5,00 2011 

D
op

ad
 

Počet používateľov nových, alebo inovovaných služieb Počet 71,00 
 

2011 
 

100,00 2016 

Počet vyškolených zamestnancov žiadateľa, ktorí po 
ukončení projektu zotrvali v pracovnom pomere 
u žiadateľa 

Počet 71,00 2011 69,00 2016 

Počet zamestnancov úspešne absolvujúcich vzdelávací 
program 

Počet 71,00 2011 71,00 2016 

Počet úspešne vyškolených osôb Počet 71,00 2011 71,00 2016 
Počet úspešne vyškolených osôb – muži Počet 23,00 2011 23,00 2016 
Počet úspešne vyškolených osôb - ženy Počet 48,00 2011 48,00 2016 

 
 

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám 

Typ Názov indikátora 
Merná 

jednotka 
Východisková 

hodnota 
Rok 

Plánovaná 
hodnota 

Rok 

V
ýs

le
do

k 

Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích 
aktivít projektu 

Počet 0,00 2010 71,00 2011 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 
podporených projektov - ženy 

Počet 0,00 2010 48,00 2011 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do 
podporených projektov - muži 

Počet 0,00 2010 23,00 
 

2011 
 

D
op

ad
 

Počet zamestnancov úspešne absolvujúcich 
vzdelávací program 

Počet 71,00 2011 71,00 2016 

Počet úspešne vyškolených osôb – ženy Počet 48,00 2011 48,00 2016 

Počet úspešne vyškolených osôb - muži Počet 23,00 2011 23,00 2016 
 
 

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu 

Názov aktivity 
Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku 

(názov merateľného ukazovateľa výsledku)) 
Merná 

jednotka 
Počet 

jednotiek 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1. Aktivita 1: Vzdelávanie „Cestovný ruch“ 
Počet osôb vyškolených 
v projekte 

Počet  71 

2. Aktivita 2: Vzdelávanie „Marketing“ 
Počet osôb vyškolených 
v projekte 

Počet 
 

25 

3. Aktivita 3: Vzdelávanie „Manažment“ 
Počet osôb vyškolených 
v projekte 

Počet 
 

40 

4. Aktivita 4: Vzdelávanie „Anglický jazyk“ 
Počet osôb vyškolených 
v projekte 

Počet 
 

20 

5. 
Aktivita 5: Vzdelávanie „Rozvoj komunikačných 
zručností“ 

Počet osôb vyškolených 
v projekte 

Počet 
 

71 

6. Aktivita 6: Analýza potenciálu cestovného ruchu 
     Počet vypracovaných 
     štúdií, analýz, strategických dokumentov         

Počet 
 

 
1 
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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) 

  

Školenia    

Aktivita 1: Vzdelávanie „Cestovný ruch“ 05/2011 09/2011 

Aktivita 2: Vzdelávanie „Marketing“ 06/2011 08/2011 

Aktivita 3: Vzdelávanie „Manažment“ 09/2011 09/2011 

Aktivita 4: Vzdelávanie „Anglický jazyk“ 12/2010 09/2011 

Aktivita 5: Vzdelávanie „Rozvoj 
komunikačných zručností“ 

01/2011 02/2011 

Aktivita 6: Analýza potenciálu cestovného 
ruchu“ 

03/2011 05/2011 

Podporné aktivity   

Riadenie projektu 09/2010 09/2011 

Publicita a informovanosť 09/2010 09/2011 

 
 
7. Rozpočet projektu 

Skupina výdavkov 
Oprávnené výdavky 

(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 

(v EUR) 

Celkové výdavky 
projektu (v EUR) 

Názov aktivity 

637001  Školenia, kurzy, semináre, 
porady, konferencie, sympóziá 

155 093,00 0,00 155 093,00 Vzdelávanie  

637011  Štúdie, expertízy, posudky 10 000,00 0,00 10 000,00 Vzdelávanie 

910 – Paušálne nepriame výdavky 16 825,00 0,00 16 825,00 Riadenie 
projektu, 
Publicita a 
informovanosť 

CELKOVO 181 918,00 0,00 181 918,00  

 
 
8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

Aktivita Oprávnené výdavky Neoprávnené výdavky Výdavky celkovo 

Hlavné aktivity (číslo / názov)    

1 Vzdelávanie              165 093,00 EUR 0,00 EUR         165 093,00 EUR 

Podporné aktivity    

Riadenie projektu 15 700,00 EUR 0,00 EUR 15 700,00 EUR 

Publicita a informovanosť 1 125,00 EUR 0,00 EUR 1 125,00 EUR 

CELKOVO 181 918,00 EUR 0,00 181 918,00 EUR 
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Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu   
      

         

P.č. Skupina výdavkov Názov výdavku 
Merná 

jednotka 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotiek 
Celkom 

Z toho 
oprávnené 

Podrobný komentár k 
položke a k spôsobu 

výpočtu položky * 

1. 
637001  Školenia, kurzy, 
semináre, porady, konferencie, 
sympóziá 

Vzdelávanie 
"Cestovný ruch" 

osoba 799,00 71 56 729,00 56 729,00 

Cena za službu 
vzdelávania bola určená 
na základe predbežného 
prieskumu spoločnosti na 
trhu so službami 
vzdelávania. Cena 
vzdelávania bola určená 
nesledovne: Počet 
vzdelávaných osôb je 71, 
počet hodín vzdelávania 
jednej osoby je 80 hodín. 
Vyučovacia hodina trvá 45 
minút. Celkový počet 
vzdelávacích hodín je 
5680. Vzdelávanie 
prebieha skupinovo, jenda 
skupina má 18 členov. 
Celková cena vzdelávania 
je určená: 71 osôb x 
799,00 EUR za jedného 
zamestnanca = 56729,00 
EUR. Cena obsahuje 
všetky náklady 
vzdelávacej spoločnosti na 
zabezpečenie 
vzdelávania, t.z. náklady 
na lektorov, ubytovanie 
lektorov, organizačné 
zabezpečenie 
vzdelávania, prenájom 
didaktickej techniky, 
náklady na študijné 
materiály, náklady na 
garantov vzdelávania, 
náklady ne 
telekomunikačné služby 
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a pod.; Výdavky sú 
previazané s Aktivitou 1 
projektu, tak ako je 
uvedené v Podrobnom 
opise projektu. Služba 
vzdelávania bude 
kontrahovaná v súlade so 
zákonom o verejnom 
obstarávaní od externého 
dodávateľa služieb 
vzdelávania. 

2 
637001  Školenia, kurzy, 
semináre, porady, konferencie, 
sympóziá 

Vzdelávanie 
"Marketing" 

osoba 599,00 25 14 975,00 14 975,00 

Cena za službu 
vzdelávania bola určená 
na základe predbežného 
prieskumu spoločnosti na 
trhu so službami 
vzdelávania. Cena 
vzdelávania bola určená 
nesledovne: Počet 
vzdelávaných osôb je 25, 
počet hodín vzdelávania 
jednej osoby je 36 hodín. 
Vyučovacia hodina trvá 45 
minút. Celkový počet 
vzdelávacích hodín je 900. 
Vzdelávanie prebieha 
skupinovo, jenda skupina 
má 13 členov. Celková 
cena vzdelávania je 
určená: 25 osôb x 599,00 
EUR za jedného 
zamestnanca = 14974,00 
EUR. Cena obsahuje 
všetky náklady 
vzdelávacej spoločnosti na 
zabezpečenie 
vzdelávania, t.z. náklady 
na lektorov, ubytovanie 
lektorov, organizačné 
zabezpečenie 
vzdelávania, prenájom 
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didaktickej techniky, 
náklady na študijné 
materiály, náklady na 
garantov vzdelávania, 
náklady ne 
telekomunikačné služby 
a pod.; Výdavky sú 
previazané s Aktivitou 2 
projektu, tak ako je 
uvedené v Podrobnom 
opise projektu. Služba 
vzdelávania bude 
kontrahovaná v súlade so 
zákonom o verejnom 
obstarávaní od externého 
dodávateľa služieb 
vzdelávania. 

3 
637001  Školenia, kurzy, 
semináre, porady, konferencie, 
sympóziá 

Vzdelávanie 
"Manažment" 

osoba 499,00 40 19 960,00 19 960,00 

Cena za službu 
vzdelávania bola určená 
na základe predbežného 
prieskumu spoločnosti na 
trhu so službami 
vzdelávania. Cena 
vzdelávania bola určená 
nesledovne: Počet 
vzdelávaných osôb je 40, 
počet hodín vzdelávania 
jednej osoby je 36 hodín. 
Vyučovacia hodina trvá 45 
minút. Celkový počet 
vzdelávacích hodín je 
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1440. Vzdelávanie 
prebieha skupinovo, jenda 
skupina má maximálne 15 
členov. Celková cena 
vzdelávania je určená: 40 
osôb x 499,00 EUR za 
jedného zamestnanca = 
19960,00 EUR. Cena 
obsahuje všetky náklady 
vzdelávacej spoločnosti na 
zabezpečenie 
vzdelávania, t.z. náklady 
na lektorov, ubytovanie 
lektorov, organizačné 
zabezpečenie 
vzdelávania, prenájom 
didaktickej techniky, 
náklady na študijné 
materiály, náklady na 
garantov vzdelávania, 
náklady ne 
telekomunikačné služby 
a pod.; Výdavky sú 
previazané s Aktivitou 3 
projektu, tak ako je 
uvedené v Podrobnom 
opise projektu. Služba 
vzdelávania bude 
kontrahovaná v súlade so 
zákonom o verejnom 
obstarávaní od externého 
dodávateľa služieb 
vzdelávania. 

4 
637001  Školenia, kurzy, 
semináre, porady, konferencie, 
sympóziá 

Vzdelávanie 
"Anglický jazyk" 

osoba 1 400,00 20 28 000,00 28 000,00 

Cena za službu 
vzdelávania bola určená 
na základe predbežného 
prieskumu spoločnosti na 
trhu so službami 
vzdelávania. Cena 
vzdelávania bola určená 
nesledovne: Počet 
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vzdelávaných osôb je 20, 
počet hodín vzdelávania 
jednej osoby je 120 hodín. 
Vyučovacia hodina trvá 45 
minút. Celkový počet 
vzdelávacích hodín je 
2400. Vzdelávanie 
prebieha skupinovo, jenda 
skupina má 10 členov. 
Celková cena vzdelávania 
je určená: 20 osôb x 
1400,00 EUR za jedného 
zamestnanca = 28000,00 
EUR. Cena obsahuje 
všetky náklady 
vzdelávacej spoločnosti na 
zabezpečenie 
vzdelávania, t.z. náklady 
na lektorov, ubytovanie 
lektorov, organizačné 
zabezpečenie 
vzdelávania, prenájom 
didaktickej techniky, 
náklady na študijné 
materiály, náklady na 
garantov vzdelávania, 
náklady ne 
telekomunikačné služby 
a pod.; Výdavky sú 
previazané s Aktivitou 4 
projektu, tak ako je 
uvedené v Podrobnom 
opise projektu. Služba 
vzdelávania bude 
kontrahovaná v súlade so 
zákonom o verejnom 
obstarávaní od externého 
dodávateľa služieb 
vzdelávania. 
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5 
637001  Školenia, kurzy, 
semináre, porady, konferencie, 
sympóziá 

Vzdelávanie "Rozvoj 
komunikačných 
zručností" 

osoba 499,00 71 35 429,00 35 429,00 

Cena za službu 
vzdelávania bola určená 
na základe predbežného 
prieskumu spoločnosti na 
trhu so službami 
vzdelávania. Cena 
vzdelávania bola určená 
nesledovne: Počet 
vzdelávaných osôb je 71, 
počet hodín vzdelávania 
jednej osoby je 16 hodín. 
Vyučovacia hodina trvá 45 
minút. Celkový počet 
vzdelávacích hodín je 
1136. Vzdelávanie 
prebieha skupinovo, jenda 
skupina má 15 členov. 
Celková cena vzdelávania 
je určená: 71 osôb x 
499,00 EUR za jedného 
zamestnanca = 35429,00 
EUR. Cena obsahuje 
všetky náklady 
vzdelávacej spoločnosti na 
zabezpečenie 
vzdelávania, t.z. náklady 
na lektorov, ubytovanie 
lektorov, organizačné 
zabezpečenie 
vzdelávania, prenájom 
didaktickej techniky, 
náklady na študijné 
materiály, náklady na 
garantov vzdelávania, 
náklady ne 
telekomunikačné služby 
a pod.; Výdavky sú 
previazané s Aktivitou 5 
projektu, tak ako je 
uvedené v Podrobnom 
opise projektu. Služba 
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vzdelávania bude 
kontrahovaná v súlade so 
zákonom o verejnom 
obstarávaní od externého 
dodávateľa služieb 
vzdelávania. 

6 
637011  Štúdie, expertízy, 
posudky 

Analýza potenciálu 
cestovného ruchu 

kus 10 000,00 1 10 000,00 10 000,00 

Výdavky za Analýzu 
potenciálu cestovného 
ruchu žiadateľa. Cena bola 
určená na základe 
predbežného prieskumu 
žiadateľa na trhu s tvorbou 
a realizáciou procesných 
analýz spoločností. Obsah 
a rozsahanalýzy je 
uvedený v Aktivite č. 6 v 
Podrobnom opise projektu.  
Služba  bude 
kontrahovaná v súlade so 
zákonom o verejnom 
obstarávaní od externého 
dodávateľa služieb. 

7 910 – Paušálne nepriame výdavky Inzerát  kus 200,00 2 400,00 400,00 

2 ks inzerátu v 
regionálnom médiu s 
jednotkovou cenou200,00 
EUR (2ks inzerát x 200,00 
EUR = 400,00 EUR). 
Výdavok je previazaný s 
Podpornou aktivitou 
"Publicita a 
informovanosť".  

8 910 – Paušálne nepriame výdavky Tlačová správa kus 200,00 2 400,00 400,00 

2 tlačové správy s 
jednotkovou cenou 200,00 
EUR. Celková cena za 2 
tlačové správy je 400,00 
EUR. Výdavok je 
previazaný s Podpornou 
aktivitou "Publicita a 
informovanosť".  
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9 910 – Paušálne nepriame výdavky Pero kus 1,50 150 225,00 225,00 

150 kusov pier na písanie 
s logom ESF. Celková 
cena je určená ako súčin 
počtu pier (150 ks) a 
jednotkovej ceny za 
reklamné pero (1,50 EUR). 
Celková cena: 225,00 
EUR. Výdavok je 
previazaný s Podpornou 
aktivitou "Publicita a 
informovanosť".  

10 910 – Paušálne nepriame výdavky 
Nálepky s logom 
ESF 

kus 1,00 100 100,00 100,00 

100 kusov nálepiek s  
logom ESF. Celková cena 
je určená ako súčin počtu 
nálepiek (100 ks) a 
jednotkovej ceny za 
nálepku (1,00 EUR). 
Celková cena: 100,00 
EUR. Nálepkami budú 
označené priestory v 
ktorých prebieha 
vzdelávanie, ako aj 
predmety (napr. didaktická 
technika), ktré sa 
používajú v súvislosti s 
implementáciou projektu. 
Výdavok je previazaný s 
Podpornou aktivitou 
"Publicita a 
informovanosť".  

11 910 – Paušálne nepriame výdavky 
Verejné 
obstarávanie  

projekt 2 500,00 1 2 500,00 2 500,00 

Zabezpečenie verejného 
obstarávania 
prostredníctvom odborne 
spôsobilej osoby. 
Výdavok je previazaný 
na podpornú aktivitu 
"Riadenie projektu" 
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12 910 – Paušálne nepriame výdavky 

výdavky na 
administratívny 
personál – externý 
dodávateľsky 

hodina 15,00 880 13 200,00 13 200,00 

Výdavky na 
administratívny personál - 
externý dodávateľsky 
(služby pracovného 
charakteru zabezpečené 
dodávateľsky (na základe 
mandátnej zmluvy, 
príkaznej zmluvy,prípadne 
zmluvy obchodného 
charakteru a pod.) podľa 
Zákona č. 513/1991 Z. z. 
Obchodného zákonníka a 
Zákona č. 40/1964 Z. z. 
Občianskeho zákonníka). 
Cena za hodinu služieb: 
15,00 EUR, počet hodín. 
880. Celková cena služieb: 
13200,00 EUR. Výdavky 
budú použité ako odplata 
za riadenie  a 
implementáciu projektu, 
zúčtovanie projektu, tvorbu 
monitorovacích správ a 
všetky administratívne 
práce pri projekte. 
Výdavok je previazaný 
na podpornú aktivitu 
"Riadenie projektu" 

Celkom           181 918,00 181 918,00   

 


