
Článok l,
Zmluvné strany

1. PoskytovateF dotácie: Enviťonmentálny fond

§ídlo: NeVádzOVá 806/5, 821 01 BralisiáVa

lČo: 30 796 491

DlČ: ?a?1925774

Štatutárny Zá§tupca: M9í, Timeá Sujová, riadiiel

Bankové spojeniel Štátna pokIadnica

Čislo r.lčtu vo íormáte |BAN: sK64 8180 0000 0070 0044 0526

§\MFT; SP§RSKBA
(ďalej len ,íond")

2, Při.ičmca dotácie:
sidlo:

lčo:
Štatutárny zástupca]

Bankové spojenie:

číslo sarnostatného bankcvého účtu vo forméle
lBAN:
SWlFí:
{d'alej len ,,prí]emca dolácie.)

(ďalej spcločne !en'zmluvné §tra8y")

Z M L U V A č.,147105 0BU01
o po*ty*l.rti podpory z É§ýiíón§entáln§hú íóndu f6rm§u, dotácis {ďalej le§ ,zínluva")
.r&oiá,ia poirra i *" eds. a a § t0 .áton" č" 5szl2g04 i, ž, Ť§*,,,"llTť111 ::ť:

,Žto,roo v znení neskor§í§h prédpi§ov, p§dl'a § 2§§ od9, 2

í. 
'23t2ag4 

Z z, verejngi správy a olmene a doplirení

ln9. lubomíí Šimko, siaio§ta obce

Prima banka sloven§k0, a, s,

KOMA§K2X



1,

3.

1.

1. Poskytnutá dotácia sá účelovo použije na:

a} Učel dotácie inázov projeklu)

Mie§to realizácie píojektu:

okres
RclhodnLJlle povolujuce íeaIizáciU píoleklLl c.
Zo dňa]
Vydanó: (kým)
Pravoplalné dňa,

oprava chyby V pisaní č.]
Zo dňa:
Vydané: (lcým)

Fond boi Zriadený žákonom a. 587 Jzoal Z. z, o Environmectálnom fonc]e, a o Zmen€ a doplqe,|l

niektorych zákonáv v znení ne§koršich predpisov (dalej len ,,zákon o Environmenlálnom íonde")

ako šiátny íond na u§kutočňovanie šlátnej podpory slaro§t]ivo§ii o životné pro§iíedie.

Ro?hodnut'm minisira živoiného pfo§iredia §lovenskěj repub|iky opostytnuti pcdpory folmo_u

dotácie z Envirónmentálneho fondu číslo 147rcslB_l_nlza zo dňa 04,03.2020 vydaného podl,a

§ 4e ods, 4 zákona O Elvironmentálnom fonde (dalej lan ,rozhodnutie") bola na zákl3dě žiadosti

irijemcu dotácie číslo ,147105 zo dňa2a12.2019, podanej V ránci Výzry ,č, a4l202::||

na'pr€dloženie žiado§tí c po§kytnutie dotácie na podPorné pro9ramové aktivity, (ďalej len ,,žiadosť, )

poiXytnuta príjemcovi OÓtácie podpora vo fornle dotácie vo výške 2.056,386,00 §UR, (§lovom]

dvamlliónypaťdesiatšesttí§íctristooserndeSiatšesť eUr) (ďalej len,,dotácia").

poskytnutá dotácia na predmet podpory podl,a tej10 žmluvy nie]e pc§kytovan,n štálnej pomo_ri,(anj

oomocl de mlnlmlS) V zmvsle Zakona ě .358/2015 z. z, o úprave niektorych vzťahOV V obla§ti §tátnej

ponoli a minimaln"1 po*oa, a o zrnene a dcplnenr niektorych 7ékoncv (Zákon o š:á|nej Domoc ]

u t"du uo vzťahu k ie§o dotácii sa neuplatňu.]ú pravidlá štátnej pomoci (pomocj de minimls.),

zá pódmienky, že dotááa bude poskytnutá na podpořu nehospodá§kej činnosti, t, j, na rozšírgnie

vodohospodárske, iniraštru6úry, V pripade, že prrjemca dotácie bude počas obdobia realizácle
projektu'a počas udržat9lnosti' projektu vykonávať ho§podársku, óinnosl, je povinný zabezpečiť

sIedovanie činnosti a rozlišenie náktadov viažucich §a k hospodárskej činnost] a nehospodárskej

činno§ti oddelenB prijemca dotácie neexistenciu neprjamej pomoci zabezpečí tým, že |ri výbere
prevádzkovatela verejnej inírašřuktúry bude postupovať v §úlade §o zákonom ó,343!2a15 Z. z.

i vere;nom cbstaráváni á o zmene a doplnenj njektonich zákonov v zneni ne§korší6h predpisov

(d'ale] áj ákó .,zákon o vere.jnom obsiarávaní'),

článok Ilt,
Predmet zmluvy

Tálo zmluva sa uzatvára podla § 4e ods_ 4 zákona o Environmenlálnom íonde nazáklade
rozhodnutla špectírlovaného v člá§ku ll, bod 2_ z.nluvy a vó Vázbe na žiadost, príjemcu d§tácie,

predmetom zmluvy je úprava práv a povinnosií zmluvnych §trán pri posky,inutí podpory z fondu

formou dolácie prijémcovidotácie na účely spoluíinancovania sku,točne vynaložených oprávnených

nákladov na realiiáciu projektu podrobne špeciflkovaného včlánkulV, zfiluvy; nejedná sa o

finančnó prostriedky poskytnuté Z Európskej únie.

čtánok lv.
Účel použitia po§kytnutej dotácie, Píedmet píójektu a téřmin realizácie píojektu

svinicá - vodóVod ll,€tapa ( rozšíí§n;a )
SVi1 ca

KoŠice-o{o'ie
9Bi02016- 1-oŽP/Kl
06 05,199B
okresný Jrad Koš;ce- okol e
02.07.1998

oU-Ks oSZP-201 9/o02346
15.01.2019
ok,esný úlad Košice okolle

§trana 2 Z 1§

]. ,r{.1'Í,lt§Yrr,5,: ]í?il ltj§ lrarlj{:1'



Potvrdenie plalnosti §iavébnóho povol9niá
a pied{ženie ieímínu ukončenia Výstavby č,:

Zo dňa:
Vydanó, (kým)

Zmluva ó. 147105 08U0'1

Sianovi§ko k vodovodným radom ó,:
Zo dňa:
Vydané: (kým

§úhlas so zmenou maleriálu ó,:
Zo dňa;
Vydané: (kým)

PreoÍžen e termi,]u U\ončer:a slaYby č
Zo dňa;
Vydané: ikým)

RoZhodnutie pOvorujúce realizáciu projektu č. :

Zo dňa
Vydané: (kým)
PráVoplatné dňa]

RoZhOdnutie povotujúce realizáciu pro]ekt! č.,
za dňa
Vydanó: (kým)
PíáVopláiné dňá:

§tanovisko k parametrom potrubí č,:
Zo dňa:
Vydané: (kým)

b) ProJekt§Vá dokťrĎentácaa Vypracovaná: (kým)

NázoV:
Čís|o zákázky:
DáiUín:

Projektová dokumentácia vypracovaná: (kým)

Názov:
Čí9|o zákazky:
Dátum:

2.

3,

10,,l0.201§
' okre§ný úrad Košlce-okolie

16,0§,2018

okresný úrad KOšice - okolie
23,09,1998

[začiatók a ukonč€nie -
meSiaclI§k):

okre§ný t]rád

Dotácia a finančné prósiriedky z iných zdrojov budú použiié ná Iealizá.iu: §Vinio3 vodóVod ll,

Et3pa (rozš'lenie)
- §Q 01 prí§tavba vodojemu Ďurkov,
- SO 03 vodovodna sieť
Realizácia vodovodu bude prebiehať výkopovou techno]ógiou V čelkovej dlžke 5 151,50 rn.

Z toho,16,5.n bude realizované bezdkopovou technológiou , píďlakom V mié§te križovania
štáinej ce§ty č. Ě 50,
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/mll]va c. 14 /,lUb u§UU1

zrealtzulú sa velvv
Vetva "1" z HDPE D 11o V dižke 992,5o m, vrátane 12 hydrantov od H11 daH22a27 ks prípojok,

Veiva "1-3" Z HDPE D 1 10 V dÍžke 1 040,50 m, vá1.ane 12 hydřaniov od H27 do H38 a ,47 k§

pripojok,
Vetva "4" z HDPE D 110 V dlžke 34,00 m,

Vetva "1-6" z HDP§ D 110V dÍžke45,50 m, vráiane 1 hydfanta H54,
VetVá ",1-5-1" Z HDPE D 1,10 v dÍžke 179,40 m, Vrátane 2 hydrantov H52, H53 a 41 k§ prípojok,

Vetva "2-5" z HDPE D 110 v dížke 125,00 m, Vrátane 2 hydrantov H73,H74 a7 ks pripojok,

Vetva "24" Z HDPE D ,110 
V dižke 221,50 m, Vrátane 3 hydrantov H70, H71,H7za7 ks pripojok,

Velva "2-3" z HDPE D l10 V dížke 51,00 m, Víalane 1 hydíanta H69 a 5 ks pťípojok,

Vetva "2" z HDPE § 110 V dÍžke 936,60 m, Vrátane 10 hydraniov od H55 do H62 a H66, H67
a 39 ks pí,Po]ok,
ýet:va "?-2" z HDPE D 11o v dÍžke 69,oo m, yráiare 1 hydranta l-169 a 6 ks pripojok,
V€iva "2-6" z HDPE D 1i 0 v dÍžke 50,00 m, vrátane ,1 hydranta H75,
Vetva"5"zHDPED1l0vdÍžke1226,0gm,VrátanelohydrantovodH78doH87a9 kS píipojok,
Vetva ",1-4" 2 HDPE D 110 v dižke 180,50 m, vrátane 2 hydrantov H39, H40 a 6 kS pripojok

Real,zácia pripoJok už k reallZovaným Velvám
VetVá "1" 750,50 nr, 31 ks prípo.1ck,

Veiva "1-2" 147 m, 3 ks pripojok,
Vgtva "1-5" 344 n. 13 k§ pripojok.
- V rámci Vodovodu §a Vybuduje §O 04 - 241 ks Vodovodných přípojok,
- V rám.i SO 01- Pristavba k vodojem! Ďurkov sa vybuduje:
- dochlorovanie - elektroěasť,
- dochlorovanie - technologická časi'

Uvedené činnosti á píáce budú záíoveň realizované aj v súlade s rozpoóton,} projektu (priloha č, 1
zmluVy),
V prípade akýchkolvek pochybno§tí zmll]vných strán pri výklade íozsahu a Opi§u činnost' a píác,
ktoré majú byť Vykonané V rámci projektu, finanoovanie ktorých .ie účelom poskytnutia dotác;e
podla tejto zmluvy, sú zmluvné strany Viazané aj špecifikáciou průjektu Uvedenóu Vžj9do§ti
píijemcu doláCle označerq v Článku ll, bod 2, tejto zmIJVy.

13.11.2a02
,|

21.05.?007

13.1 1.?002
1

28.12.2QQ7
2
28.12,2007
3
2a.Ý 2oo7
4
c6,05 2008
5
03.11,2010
6
22.o3 2a16

15,08,2016
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Zmluva č, 147105 08U01

Zo dňa:
Dodatok č.:
zo dňa:
Dodatok č,:
Zo dňa:
Dódatok č,:
Lo ana:

23.a4.2017
9
21 .05.2018
10
16.07.2018
11
12-12.2019

6,

Podmienkou poskytnutia dotácie príjemcovi dotácie je okrem iného výber dodávatel'a(ov) realizácie
projektu, špecifikovaného(ých) V bode 4- tohto Článku zmluvy, ktoný je povinný príjemca dotácie
zabezpečif pred uzavretím teito zmluvy V Súlade so zákonom o Verejnom obstaráVaní platnom

a účinnom V čase \^ibeíu dodávatela(ov), resp. s iným práVnym predpisom, ktoný tento zákon
prípadne nahradí. Za dodžanie zákonných postupov pri výbere dodáVatefa(ov), upravených
zákonom o verejnom obstarávani platnom a účinnorn v čase výberu dodávatela(ov), zodpovedá
prijemca doiácie,

Príjemca dotácie je povinný poskytnutú dotáciu použit' Výlučne na účel realizácie pro.jektu

špácifikovaného v bodoch 1. a 3. tohto Článku zmluvy a spósobom a za podmienok dohodnutých
V tejto zmIuve,

článok V.
výška poskytnutej dotácie

Na realizáciu projektu špecifikovaného vČlánku lV. bodoch 1, a3. zmluvy sa zavázuje fond
po sp!není Všetkých podmienok zmluvy príjemcom doiáčie po§kytnút' pííjemcovi dotácie íinančné

Prostíiedky * dotáciu maximálne Vo Výške: 2,056,386,00 EuR
(slovom: dvamiliónypáťdesiatšesťtisíctrlstoosemdesiatšesť eUr).

Podmienkou poskytnutia dotácie je okrem iného preukázanie, že príjemca dotácie má
na financovanie projektu (účelu dotácie) zabezpečených najmenej 5 % opráVnených nákladov
z iných zdrojoV, teda sumu Vo \.ýšké: 108.230,8§ EUR (slovom;jednostoosemtisícdVestotridsať eur
a osemdeslatpáť centov).

PodmiénkoU poskytnutia dotácie je dódřanie podmienok tejto zmlUVy prí,iemcom dotácie,

Za §kutočne vynaložené oprávnené náklady na realizáciu píojektu je možné považovať len tie
náklady. ktoré sú v súlade so Slovenským práVnym poriadkom a touto zmluvou, súvisia s prácami
a/alebo dodáVkami realizovanýma a uhradenými podía tejto zmluvy priemcom dotácie
dodáVaterovi(om) uvedenému(ým) V Článku lV, bod 4. tejto zmluvy,
na Základe uvedených zmlúVa i6h dodatkov, ako aj vPríloheč,1 tejto zmluvy ato V obdobi
da 31 .1a.2022,

Za oprávnenó náklady sa pre úóély tejto zmluvy považujú len náklady, ktoré sú, \rzhradom na všetky
okolnosti.
4.1 primerané, t. j. zodPovedajú ob\ryklým cenám V danom mieste a časeakoaj potrebám projektu,

4.2 vynaložené v súladé s nasledovnými principmi:
a) hospodárnosť (minimaližácia nákladov pri rešpektovaní cielov projektu),
b) účelnosť (priama Vázba na projekt a nevyhnutnosť jeho íealizácie) a
c) efektíVnosť (maximalizácia pomerov medzi Výstupmi a Vstupmi proiektu),

4.3 reálnB - skutoěne Vynaložené a Vyfakturované dodávaterom,
4,4 správne-vsúlade

a) so schVálenou žiadost'Qu o po§kytnutie dotácie,
b) s podrobným opiSom činfióstí a pfác uVedených v tejto zmluve,
c) s podmienkami dodáVatelsko-odberateískej zmlulT s dodáVatelom Vybraným príjemcom

doiácie na základe Verejného obstaráVania,
4.5 vynaložené v rámci oprávneného obdobia (t. j. od 01.0't.2020 do 31.10.2022),

1.

4-
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Zmluva č, -147105 08U01
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4.6

4,7

4.8

nie je možné použiť

V súladé § platným

6, Konečná \.ýška poskyinu,iej dotácie, ktorá
na základe súóiu opráVnených nákladov,
preukázaných nákladov na realizáciu pí(

náklady.

1, FOnd zabezpečí

V. bod 7, tejto zmluvy,

ie dotácie prijemcovi dotácie bezhotovostnym prevodom z úctu fondu

účet prijemČu dotácie špečiíikovaný V Článku t, bod 2, zmiuW,

zrn'luvy vždý az ira iárbde'ttadného štanoviska. íondu s t]híádou .iednotllvých íaktúr. z,a týmJo

,rJěe6á sa príjemca doiáaie zavázu.je preQložť íOnqu preg úhradou. jednot1tvých íaktúr všetky
doktady a výsvetlenia požadovaná fondóm ku konkí]étnym iaklúram_ úhfada faktúr dodávatefom
úi páccnáo.a.;,iiehd sr]h|asu fondu budé považóvaná za podsiainé ,porušenie tejto zrnluvy,

ópravňujúca fond od l€jto Zmiuly bez ďalšieho odstúpiť.



ó,

zmluva č. 147í 05 08U01

prijemca dotácie je povinný, za účelom čerpania poskytnutej dotácie ,na.základe teito zmluvy,
predložiť fondu orig]nály faktúr, zmlúV, prípadne oíiginály iných účtovných dokladov zodpovedalúcích
zákonu č. 431l2oo2 Z. z. o účtovníctve vznení neskorších predpisov, ktonými prijemca dotácie
hodnoverne a bez akýchkolvek pochybností preukáže účelovosť použitia poskytnutej dotácie (ďálej

len ,,účtovné doklady'), na úhíadu opíáVnených nákladov na realízáciu pro.jektu, špecií]kovaného
v Člántu lV. zmluvy, Príjemca dotácie bude predkladať fondu všetky potrebné originály účtovných
dokladov priebežne na základe skutoĎne vynaložených priamych oprávnených nákladov v_rámci

oprávneného obdobia, poěas realizácie projektu je príjemca dotácie záíoveň povinný štvťročne
piedkladat' Enviíonmentálnemu fondu písomnú správu o réálizácii pro]ektu, v rámci ktorej uvedie

najmá zoznam účtovných dokladov, ktoré predložil v prislušnom štvrtroku Enviionmentálnemu fondu.
účtovné doklady musiá byť vystavené vybianým dodávaterom uvedeným v Č|ánku lV. bod 4. zmluvy.
príjemca dotácie je tiež povinný kedykolvek na požiadani€ fondu kčerpaniu dotácie predložit,

akékol'Vek ďalšie doklady a písomno§ti požadované fondom \.Zťahuiúce §a k realizovanému projektu

na preukázánie oprávněnoit] Vynaložených nákladov. Prí,iemca dotácie je povinný 
.pos,kytnutú

dotáciU po realizácii zúčtovať V zmy§le podmienok uvedených v tejto zmluVe a to do 1 kalendárneho
mesiaca odo dňa ukončenia realizácie projektu, t. j. do 3a j1.2022, Príjemca dotácie je povinný

dodžať časo\^ý interval ěerpania poskytnutei dotácie uvedený V tejto zmluve.

Podmienkou preukázania oprávnenosti ioužitia prostriedkov poskytnutej dotácie na základe
predložených účtovných dokladov podl,a článku Vt bod 2 a 3 te,ito Zmluvy je dodržanie všetkých
podmienok z.nIuvy príjemcom dotacle,

Fond sa zavázuje, že po splnení Všetkých podmienok zmluvy zo strany pfíiemcu dotácie, ktoíé majú

byt sPlnené pred poskytnutím dotácie, potíebných pre čerpanie po§kytnutej dotácie, poukáe
piíjemcovi dotácie peňažné prostriedky z titulu poskytnuiej dotácie - a to v termíne:

- do 15 dni od nadobudnutia účinnosti tejío zmluvy do Výšky l00% poskytnufých
finančných prostriedkov.

Daň z pridanej hodnoty (ďalej aj ako,,DPH") uvedená na účtovných dokladoch, predložených fondu
zo strany príiemcu dotácie na úhradu, bude uhradená píúemcovi doiácie len v prípade, ak príjemca
dotácie nie je platiterom DPH v zmysle zákona č. 2?2r2o04 z. z. o dani z pridanej hodnoty V znení
neskorších predpisov (ďalej len 'zákon o dani z pridanej hodnoty"). Štátne orgány a ich rozpočtové
organ zácie, štatne fondy, orgány ú7emnej samosprávy a ich rozpočlové org anizácie a iné plávnické
osóby, ktoré sú orgánmi Verejnej moci sa riadia § 3 ods. 4 zákona o daniz pr]danej hodnoty,

6. Zmluvné strany sa pre Vylúčenie pocnybnosti dohodlr, že d'alšle neoprávnené náklady pre účely
poskytnutia podpory formou dotácie Sú:
a) náklady na budovanie cestnej komunikácie okrem nevyhnutne.i spátnej úpravy ryhy vymedzenej

v proiektovej dokumentácii,
náklady na Prevádzku zrealizovaného projektu,
daň Z pridanej hodnoty,
náklady súvlsiace s prípravou a qlhotovenim projektovej dokuméntácie,
nákladý na ob§tafanie nehmotného majetku. (napr. softVér, licencie, predmet duševného
Vlastniciva, patenty),
náklady súvisiace s procesom uýberu dodávaiela,
náklady vynaložené a uhradené mimo oprávneného olldobia,
náklady na splácanie úV§roV póžiěiek a úrokov z píijatých úVeíoV a pOžičiek,
leaSing,
poistné platené doma iV zahraničí, platené úroky, Pokuty a penále,
poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteíností,

) náklady na yýstavbu nových priestorov,
náklády na obstaranie dopravných prostíiedkov a dopravných Zariadeni, s Výnimkou zariad9ní
s Vopred zadefinovanou dráhou pohybU,

o) náklady Vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
p) Všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce),
qi prevádzkové náklady (materiát, energie, pohonné hmoty, poštovné, telgkomunikačné služby,

internetové služby),

. slíana7 z 15
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b)
c)
d)
e)

í}

s)
h)

0
j)
k)

D
m
n)



Zmluva č. 147105 08U01

r) náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o poskytnutie dotácie a prolektovým

riadením
s) náklady na marketing
t) náklady na cestovné, ubytovanie, ]etenky, občerstvenie
u) nákladý na obstaranie už použitých resp. repasovaných stroiov, prístrojov a zariadení
V), iné náklady nesúVisiace s projektom.

7. V pripade, ak prúemca nesplni svo.|e povinnosti uvedené V bode 2- a/alebo 3. iohto Článku zmluvy,
najmá ak nepredloži íondu oriqinály účlovných dokladov na úhradu nákladov na realizáciu projeKu
špecifikovaného v Článku lV. zmluvy alebo nepredloží doklady a písomnosli vzt'ahujúce
sa k fealizovanému projektu: ktoré od neho Vyžiadaífond na preukázanie opráVnenostiVynaloŽených
nákladov, ide o porušenie tejto Zmluvy podstatlým spósoborn zo strany pr;jemcu dotácie, ktoré
op,ávňu,ie fond od zmluvy odsiúpit'.

8, PrijeŤca dotácie je povinný nalreskór kU dňU podpisU zmluvy predložiť fondu doklad o zriadeni
samosiatného bankového úětu. Prúemca dotácie sa zavazúje, že prostredníctvom tohto
samostatného bankového účtu bude uskuioěňovať výlučne len tie finančné operácie, ktoré sÚVisia
s podporou po§kytnutou z prostíiedkov fondu na íealizáciu p.ojektu špecifikovaného v Článku lV.
zm|uvý, a to len formou bezhotovostných prevodov.

9. Úroky z poskytnutej dotácie, ktolé budú pripísané príjemcovi dotácie
po poukáZaní dotácie alebo jej časti na jeho samostatný bankov,ý účet, sú príjmom fondu a príjemca
dotácie je povinný ich Vo Výš'(e po odpočitaní zaplatenej dane Z týchto tjlokov v lehote jedného
mesiaca odo dňá ich pripisania na účet príjemcu dotác'e odvlesť na účel íondu číslo vo formáte
IBAN: SK64 81 80 0000 0070 0044 0526, Variábilný symbol 1471059-

1o. Zmluvné stíany sa dohodll, že záVázok fondu umožniť čerpanie poskytnutej dotác;e alebo jej

zostávajúcej nevyěerpanej časti zaniká dňom Vstupu príjemcu dotácie do likvidácie, ako aj dňom
Vyhlásenia konkuízu alebo povolením reštrukturalizácie na majetok priiemcu dotácie alebo vstupom
do nútenej správy alebo ozdravného režimu, ak k bimto §kutočnostiam došlo v období po íozhodnutí
a/alebo uzatvorení zmluvy_

článok Vll.

, Povinno§ti přljemcu dotácle

,1, Príjemca dotácie sa zavázuje použiť poskytnutú dotáciu (Článokv. bod'l.) výlučne na účel
vymedzený v Článku lV. zmluvy a Za dodržania podmienok stanovených touto zmluvou.

2. Príjemca dotácie sa zavázuie riadne, v súlade s predloženou projeKovou alebo inou
dokuméntáciou a V súlade s termínom fealizácie projektu a rozpočtom proiekiu (príloha č. 1
zmluvy) realizovať píoiekt špeciíikovaný V Článku lV. zrnluvy prostredníctvom dodáVateía(fov)
uvedeného(ých) v Ólánku lV. bod 4. zmluvy,

3. Príjemca dotácié sa zavázujé zabezpečlt' hospodárne, efektíVne, účinné a účelové vynakladanie
poskytnutE dótácie V súlade so zákonom é" 5?3l2ao4 Z, z, o rozpočtových pravd|ách Verejnej
spráVy a o zmene a doplnÉní niekloných zákonov V zneni neskorších predpisov (dalej len "Zákon
o rozpočtových pravidlách").

4. Príiemca dotácie sa zavázlje poča§ celej doby platnosti zmluw majetok nadobudnuÝ
alebo zhodnotený z pro§triedkov posk},tnutej dotácie chrániť pred Poškodením, stratou,
odcudzením alebo zneužitím,
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5.

6.

7. záverečná správa ó priebehu realizácie projeklt] musí ob§ahovať d.tailný opjs činna§tílprác

realizovanýcÁ prijemcóm dotácie za poskylnutú dotáciu a ienio opi§ mrsi byť v súiade so žmluvcu.

o

z poskyinutej dótácie musia zotrvať

Strana 9 z 1§

§kutačno6tí

ktoré n6mohol príjemca doiacie
ltok k zniwe. v ktoíorn dóhodné

pííjemcu dotácie

8, V prípade, ak píijemca dotácie v přlebehu reallzácie proiektu zi§tí,

črealizovat' Vterrníne podla Článku IV. bod2, zmluvy, jepovinný
Ltkončenia realizácie ploiektu doručil' íondu písomnú žiado§ť o p

?menu termínť realižácig praiekt§.

Zabezp§čiť udržaielnosť proiektu

počas celej doby udžalelno§ii píojektu

do Vla§tnictva tretej osoby, ato po dobu 5

préu kažu]uóe
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bude mať chárakler

4 Finančnú operáciu alóbo jej časť je íond

overenia jej stiladu s § 6 ods. 4

kontrolou na mieste,

rú kontrolu na

Vedúcim ZaríTesinancom, Na vykonávanie

článok vlll,
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,d)
e)

í)

oprávnený:
á) Vyžadovat' a odoberať od vo vzťahu k

alebo audiiu, ak ich

i médiách pro§triÉdkov
dokumenty a iné pod

opráVneni pódla

ktorádotácie alebo od

ky, ich Výpi§ov,
administratívnous

preukazujúcej splnenie prijatých

dopravného prostriedku, na alebo iretej osohy alebo

7, Prljemca i]ri VykonáVaní adřnini§tratíVnej finančnej kontroly alalebo finančnéi kontioly

b) Vyžadovat'od príjemcu dotácie alebo od tretej o§oby
zoFK,

fondom: ak íond odovodnene

a predloženie

iá vzníadom na zavaznos{
covanie pisomnáh ó zóznamu
žoznamu,prijatých ópatrení

d)

h)

Lotácie §
dotécie

na rlrkonanie íinančnej kontroly na mieste a zdržať sa konania, ktoré by
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Clánok lX,
Porušerrie finančnej discip!íny

Článok X.
Vyhíá§enia zmluvných strán

2. pííiémca dotácie berie na vedonie, že nedodržanie alebo porušenie które,ikoívek z dohodrutých
podmienok uvedených vtejtó'zmluye, za ktor]ý,ch §á qotácia .poskyíla, álébo nehospodárne,
neefektivne, neúěinné použitie dciácie prijemcom doiáči6 alébo póužitié dotácie, y iozpor9

1

v ktoromko[vek štádiu čorpania

Ža. údaje, ,ktoré sú ob§áhom žiadosli, ako aj Všetky infořmácie
]kuméntoch a dokladoch. ktoé.tvoria prílohv žladosti, ako áj údaje

dotácie

V case otvoreného, tran§párcnlnéhó

včase vykonania iejio zíneny, vsúlade s platným práVnym poriadkom
a právom Európskéj ún ie,

strána 12 z 15



b)
c)
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Zo spósoboV
vi dotáoie
za každé

;il#;';*i;; ffi;;i;ý; áĚoo' n"poc,t"tným 
'spósobom dřuhou zmluvnou §tranou,

ó;;ů;;";,;r"uy 1e u tu,to.,o prípace účinné dňom pre:kázaretného doručenia ozrámenta

" 
oJ"lipá"i od zmluvy'druhej zmluvnej strane. Odstupenle od zmllivy je spojené s povinnosťou

prilemcu dotácie vrátit' poskytnutú dotáciu V celom rozsahu,

2,

siidu álebo zi§tenie kontrolného Oígánu prevkaiže, ž(

>t<tu ooŠlo k spáchaniu trestneJ Ďinno§ii alebo_k takému

Xl. bod 3 písín. b) tejto zmluvy, je príjemca dotácie povinný zaplatí londu zmluvnu poKulu

V nasledovňej Výške:
ál 

-ňr,i p","i'".i podmienok zákona oveřejnom obstarávani "pó":boT]_|1:y,.T"Tlji :t]x:
iJřyřržáái ř"órer.,, 

"[.t"Áania 
*,vo výške 30Y" Zo §umy poskytnulej,9oj,a:i: podla

,b)

3, V záVislosti od posúdenia konkIétnych §kutoóno§ti, týkajúcich sa

a)

b)
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4. V prípade, ak príjemca doiácie poruší túto zmluvu nepodstatným spósobom (t.j, akýmkolvek
spósobom odlišným od spósobov uvedených v Článku Xl, bod 3 tejto zmluvy), ie íond opráVnený
uplatniť voči príjemcovi dotácie zmluvnú pokutu Vo \^iške 10% zo sumy poskytnutej dotácie podla
tejto zmluvy, alo za každé iednotlivé porušenie te,jto zm|uvy nepodstatným spósobom.

5, Zmluvná pokuta podla Článku Xtt, bod 1 a/alebo podla ólánku xl!, bod 2 á/á!ébó pódra Článku Xll,
bcd 4. tejto zmluvy je splatná do í5 dní odo dňa doručenia písomnej \^izvy íondu na jej zaptalenje
prí]emcovi dotácie.

6. Zmluvné §tíany sa dohodli, že P!íjemca doiácie je povinný zaplatiť fondu zmluvnú pokutu podl'a
Clánku Xll. bod 1 a/alebo podla elánku Xll. bod 2 a/alebo podla Članru xlt. bod 4, tejto zmiuvy aj
V prípade, ak poíušenie povinnosti zabézpečovanej zmluvnou pokutou nezavinil.

7. Okolnosti lyluču.júce zodpovednosť (§ 374 Obch. zák.) nemajú vplyv na povinnosť platiť zmluvnú
pokutu. odstúpenie od zmlUVy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.

8. Právo fondu na náhradu škody spósobenej príjemcom dotácie nie je dotknuté ustanoveniami
o ZmluVnej pokUte.

1.

článok xlíl.
záveíéčné ustanovenia

ZmlUVá nadobúda platnost dňom jej podpisania oboma zmluvnými stranami a účinnosť podía
§ 47a ods. 1 občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom
r€iski zmlúv Úradu vlády SR.

Zmluvu ,|e možné meniť alebo dopÍňat' len na základe Vzájomnei dohody zmluvných stíán formou
očíslovaného písomného dodatku k zmluve, podpísaného opráVnenými zástupcami oboch
zmluVných střán, Na uzatvorenie dodatkU k zmlUVe neexisluje práVny nárok žiadnej zo zmluvných
strán.

Pri Výkladé dohodnutých zmluvných podmienok §a prihliada na žiadosťl V prípade rozporu medzi
ustanoveniami zmluvy a žiadostbu majú prednosť ustanovenia zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručť písomnosť Podra tejto zmluvy sa považuie
V konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia pí§omnosti alebo odmietnutim túto písomnosť
prevziať. Ak sa V prípade dofučovania prostredníctvom poštového podiriku Vráti doruěovaná
Zásié|ka ako nedoručená alebo nedoručit8rná (re§p. adresát neznámy), považuje sa takáto
zásielka za doručenú dňom vrátenia tejto zásielký odosielajúcej o"o6á; br. doiučovanie je
rozhodné sídlo zapísané V obchodnom registri, alebo inom príslUšnom registri.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa bude riadiť pííslušnými
ustanoveniami obchodného zákonníka za Predpokladu, že osobitné predpisy, ktoíé majú prednosť
pred obchodným zákonníkom, neobsahu.jú špeciálnu úpravu. Právne Vzt'ahy touto zmluvou
neupravené sa spravujú slovenským práVnym poriadkom (s Vylúčením kolíznych noíiem).
Akékolvek spory z tgjto zmluvy alebo § ňoU súVisiace sú oprávnené prejednávať á rozhodovať
sloven§ké súdy podla vecnej a miestnej príslušnosti.

zmluva je záváznáaj pre práVnych nástupcov zmluvných strán.

Ak niektoré ustanoveniá zmluvy nie sú celkom alebó sčasti platné a-lalebo účinné alebo neskór
stíatia platno§t' a/alebo účinnost', nie je tým dotknutá plátnosť a/alebo účinnost ostatných
ustanovení zmluvy, Namiesto neplatných a/alebo neúěinných Ustanovení
a na Vyplnenie m6dzjer sa použije úprava, ktorá, pokialje to právne možné, sa čo najviac približuje
zmyslu a účelu zmlu\ry, pokial pri uzalv&ani zmluw zmluvné strany túto o!áku bralido úvahy.

osoby podpisujúce zmluvu Vyhlasuiú, že §ú opráVnené konať V mene ZmluVných strán.

7.

4.
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V §vlnlcl, dna I ll, iJ ,.<lJřÝ
27 ,1!.,

V Bíaii§lave, dňa

ZmlUVa č. 147'105 08U01

11.

_EnViíonmenlálny fond
V zastúpení Mgr. Timea Su,iová

l

l,iú, že si k
porozumeIi

jeho obsahu, píáVam
ich §lobodnú a vážnu vólu zbavenú akýchkolvek

10. Táto zmluva sa vyhotovuje V třoch rovnopisoch s platnosťou origináIu, z ktoných jedno vyhotoveniě

1.
2.

Priloha č. 1: Rozpočet projektu,
Priloha ó, 2: Záverečný odpočet čerpania


