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Program budovania dôstojného urnového cintorína 2021 - 2022
DOTÁCIA

Program budovania dôstojného urnového cintorína 2021 - 2022 je realizovaný v gescii
OZ  DOMINUM  NZ,

ktoré vypisuje

Výzvu na budovanie urnových stien (kolumbárií) a urnových hájov na cintorínoch.

Program dotácií je určený pre samosprávy a správcov cintorínov.

Zapojte sa do Výzvy o vybudovanie urnových stien vo vašom meste /obci.

Cieľom je podpora budovania dôstojných urnových miest formou dotácií 
a realizácie urnového systému MODU-AL na cintorínoch.

Alokovaný objem finančných prostriedkov pre roky 2021-2022

                                                               - formou dotácie:                       1  000 000 Eur
- formou bezúročnej pôžičky:  2 500 000 Eur

Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie a pôžičky je možné podávať v termínoch:

1. kolo do 30.06.2021
2. kolo do 30.10.2021
3. kolo do 30.06.2022

Schéma financovania

                                                                      25 % -  NENÁVRATNÁ DOTÁCIA
                                                                      55 % -  BEZÚROČNÁ PÔŽIČKA

20 % -  VLASTNÉ ZDROJE ŽIADATEĽA



Špecifikácia podpory formou dotácie a bezúročnej pôžičky

Dotačná podpora je určená pre samosprávy a správcov cintorínov (v ďalšom označení ako „žiadateľ“) na realizáciu
a výstavbu urnových stien, kolumbárií, urnových hrobov, solitérov a mobiliáru urnového systému MODU-AL.
Projekt výstavby môže byť ucelený,  väčší  projekt (urnový cintorín,  väčší  projekt rozdelený na niekoľko etáp),
menšie realizácie ako jedna urnová stena alebo solitér. 
Dotácie na realizáciu je možné čerpať  iba na objekty postavené v priebehu rokov 2021 a 2022. V prípade, že bude
realizovaný väčší projekt rozdelený na viac etáp v priebehu niekoľkých rokov (max. 4 roky),  dotáciu je možné
poskytnúť aj na budúce realizácie zahrnuté v projekte. Viac info u poskytovateľa.
Predpríprava,  betónové základy, zeleň a pod. nie sú súčasťou oprávnených nákladov.

Urnový systém MODU-AL 

- Urnový systém zohľadňuje čoraz náročnejšie požiadavky obyvateľov, s  prihliadnutím na dlhodobý vývoj
cintorínskej urnovej architektúry, s ohľadom na rozvoj miest a obcí Slovenska v tejto oblasti. 

- Prináša  estetické  a  dôstojné  riešenie,  ktoré  je  finančne  menej  náročné  ako  doteraz  využívané  hroby
a betónové urnové steny.

- Tvorí  kompletný  a  moderný  urnový  cintorín  v  podobe  urnových  hájov,  ktoré  tvoria  urnové  steny,
kolumbáriá, stojany na pálenie sviečok, stojany na kvety, navigačné tabule, lavičky a iné. 

- V urnových stenách sú všetky urnové schránky uzatvorené prednou nápisnou doskou, ktorú je možné podľa
potreby opätovne otvárať a zatvárať.

- Doba dodania požadovanej zákazky – čas dodania od podpisu zmluvy po odovzdanie diela je do 4 mesiacov.
- Doba montáže na cintoríne je od 1 do 3 pracovných dní, v závislosti od veľkosti diela.
- Práce na cintoríne spojené s výstavbou urnových stien sú vykonané s dodržaním čo najnižšej hladiny hluku,

neporiadku a rušenia pokoja

Podmienky čerpania – limity požadovanej a poskytnutej dotácie

Minimálna výška obstarávacej ceny v jednej žiadosti, na ktorú  môže byť poskytnutá dotácia a pôžička je 4 999,-€
Dotácia bude poskytnutá iba na urnový systém MODU-AL (urnové steny, bezpečnostné prvky, mobiliár). 
Maximálna výška oprávnených nákladov (obstarávacia cena výrobkov MODU-AL) je 100 000 eur. 
Žiadateľ je oprávnený predložiť viac ako jednu žiadosť, vzhľadom na počet cintorínov, ktoré má v správe.

Pred vyplnením žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2021-2022 odporúčame:

- navštíviť webovú stránku urnového systému MODU-AL:  www.modual.eu
- prezrieť si zostavu krátkych videí o systéme MODU-AL https://modual.eu/video-prezentacia/
- pozrieť si odpovede na často kladené otázky: 

https://modual.eu/wp-content/uploads/2021/03/MODUAL_FAQ_R06_20210311_web.pdf
- navštíviť showroom na ploche 350 m² v Nových Zámkoch s prehliadkou
- navštíviť prvý komplexný urnový háj DOMINUM na cintoríne v Nových Zámkoch
- inšpirovať sa vizualizáciami na našej stránke https://modual.eu/galeria/vizualizacie
- kontaktovať nás telefonicky na 0910 662 531 alebo  e-mailom v.kadekova@modual.eu  

Príloha:
Žiadosť o poskytnutie dotácie, bezúročnej pôžičky a realizácie urnového systému MODU-AL



ČASOVÝ HARMONOGRAM 

PRÍKLAD:
- obstarávacia cena urnovej steny je 10 000 € bez DPH 

- nenávratná dotácia vo výške 25 %  = 2 500 € 

- vlastné zdroje obce 20%  = 2 000 €

- bezúročná pôžička vo forme splátok  55% = 5 500 € (rozdelená na 4 splátky)

Ceny sú uvedené bez DPH

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Časová

os 
apríl-máj

2021
jún 2021

september-
október 2021

január 2022 apríl 2022 júl 2022 október 2022

Činnosť
vizualizácia,

CP

Zmluva,
Splátkový
kalendár

prevzatie
diela

úhrada 20%
vlastné zdroje 

1. splátka 2. splátka 3. splátka 4. splátka

Eur
2 000 € 1 375€ 1 375 € 1 375 € 1 375 €

Poznámka:

1. Uvedený príklad je pre príjemcu dotácie, ktorý je platcom DPH. 

2. DPH nie je oprávneným nákladom z pohľadu nároku na dotáciu,  ale je možné ho započítať  do nároku na bezúročnú

pôžičku vo forme splátok.

1. Prejavenie záujmu o dotačnú (grantovú) schému, vizualizáciu a urnovú stenu

 inšpirácia už hotovými vizualizáciami na stránke www.modual.eu , alebo požiadanie o vyhotovenie vlastnej 
vizualizácie (osobne, telefonicky, e-mailom) v rozsahu podľa Cenníka MODU-ARCH, umiestneného na web 
stránke v sekcií Dokumenty – Cenníky, alebo priamo na linku: 
https://modual.eu/wp-content/uploads/2021/06/MODUARCH_CENNIK-SLUZIEB_R07_20210602_web-1.pdf  

 žiadosť o cenovú ponuku - potrebné informácie dohodnuté osobne, telefonicky, mailom
 vizualizácia + cenová ponuka je žiadateľovi zasielaná e-mailom 
 schválenie vizualizácie a cenovej ponuky urnového systému MODU-AL žiadateľom 
 výberové konanie
 žiadosť o poskytnutie dotácie, bezúročnej pôžičky a realizácie urnového systému MODU-AL (Príloha)

 schválenie  žiadosti  o  poskytnutie  dotácie,  bezúročnej  pôžičky  a  realizácie  urnového  systému  MODU-AL
poskytovateľom

2. Zmluvná dokumentácia

 zmluva o dielo 
 výroba  na  strane  dodávateľa  v  priestoroch  firmy,  termín  odovzdania  diela  –  do  4 mesiacov  (môže  byť

dohodnutý individuálne podľa objemu výroby)
 stavebná pripravenosť zo strany zákazníka 

3. Montáž diela na mieste

 montáž (osadenie) diela na mieste 
 odovzdanie a prevzatie diela oboma zmluvnými stranami
 zaškolenie správcu urnového systému
 úhrada prvej platby vo výške 20% , platba zrealizovaná do 7 dní od prevzatia diela

4. Splácanie bezúročnej pôžičky

 úhrada štyroch štvrťročných splátok podľa splátkového kalendára



Príloha

ŽIADOSŤ o poskytnutie dotácie, bezúročnej pôžičky a realizácie urnového systému MODU-AL

Žiadateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:      

DIČ:      

V zastúpení:  

Poskytovateľ / Dodávateľ:

Obchodné meno:   AMV Slovakia s.r.o
Sídlo:                        Dostojevského 2, 940 63 Nové Zámky, Slovenská republika
IČO:                          00616931  
DIČ:                          2021051934  
Oprávnený konať v mene spoločnosti – konateľ: Ing. Andrej Višňovský

Na základe vypísanej  výzvy: „Program budovania dôstojného urnového cintorína 2021 – 2022“  vyznačte „X“ 
požadované riešenia

Predmet výzvy :

 Realizácia urnového systému MODU-AL na cintoríne v našej správe
 Nenávratná dotácia vo výške 25% ceny diela
 Bezúročná pôžička vo výške 55% ceny diela 

Časový horizont :

 1. kolo do 30.06.2021
 2. kolo do 30.10.2021
 3. kolo do 30.06.2022

Možnosti riešení urnového systému :

 Urnová stena (kolumbárium)
 Solitér
 Kombinácia viacerých produktov
 Ucelená kompozícia urnových prvkov MODUAL-u na cintoríne
 Orientačný počet urnových schránok ......................ks
 Vizualizácia ( platená služba - grafický návrh na konkrétny cintorín) 

Cintorín v .............................................................................
(Obec, ulica, miesto-ak je v správe viac cintorínov)

Kontaktná osoba 
Meno, pracovná pozícia: 
mobil:
e-mail:

V............................., dňa: ......................... ......................................................
  Žiadateľ   (meno, podpis, pečiatka)


