
ZML U v A č. 150/PoD_806/21
o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu
obnovy dediny (ďalej len ,,zmluva") uzatvorená podl'a § 9 ods. 6 a § 10 zákona é,58712004
Z- z. o Environmentálnom fonde aozmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, podl'a § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov a v súlade §o zákonom ě. 52312004 Z. z. o rozpoótových
pravidlách verejnej sprály a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

Clánok I.
Zm|uvné strany

1. Poskytovatel' dotácie: Slovenská agentúra životného prostredia
Sídlo: Tajovského 28,975 g0 Banská Bystrica
tčo: 00626031

DIČ: 202112582I
, Mgr. Michal Maco
Statutámy zástupca:

generálny riaditeť
Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu vo formáte IBAN: SK93 8180 0000 0070 0038 9273

SWIFT: SPSRSKBA
(ďalej |en,,SAŽP")

a

2. Pdjemca dotáciel Obec Svinica
Síd|o; Svinica 282, 044 45 Svinica
tčo: 00324761
Štatutámy zástupca: Ing. Iiubomír Šimko, starosta obce

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. (DEXIA)
číslo samostatného bankového účtu vo
formáte IBAN: SK62 5ó00 0000 0004 15662014
SWIFT: KOMASK2X
(ďalej len ,,prijemca dotácie")

(SAŽP a pdjemca doácie ďalej spolu len ,,zmluvné sfrany")



|-

Zmluva č. I50/POD-806/21

čHnokII.
úvodné ustanovenia

l. Environmentá|ny fond (ďalej len ,,fond") bol zÁadený zíkonom č, 58712004 Z.z.
o Environmentálnom fonde a o zlnene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len ,,zékon o Environmentálnom fonde") ako štátny fond
na uskutočňovanie šUítnej podpory starostlivosti o životné prostredie,

2. V zmysle zmluvy uzatvorenej na zabezpečenie poskytovania podpory z Environmentálneho
fondu formou dotácií obciam a mikroregionálnym združeniam obcí v rrámci Programu
obnovy dediny na íok 2021 (ďalej len ,,Zmlwa o zabezpečeni poskytovania podpory"),
Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 22211997 a Uznesenia vlády Slovenskej republiky
č. 48611999, ako aj Plánu hlavných uloh SAŽP, výkonným, odbomým a'organizačným
garantom, zabezpečujúcim vecnú a ťrnančnú administráciu poskytovania doticii v rámci
Programu obnovy dediny na rok 2021 bola poverenáS{ŽP.

3, Roáodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskl.trrutí podpory
forrnou dotlície z Environmentiilneho fondu v rifurrci Programu obno\y dediny číslo
l50/POD-806/202l zo dňa28.07,202l vydaného podl'a § 4 ods. 4 zékona
o Environmentálnom fonde (ďalej len ,,roáodnutie") bola na zíklade žiadosti príjemcu
dotácie číslo POD - 531l/2021 zo dňa 18. marca 2021 (ďalej len,,žiadosť") poskytnutá
príjemcovi dotácie podpora vo forme dotácie vo wýške 5.000,00 EUR, (slovom: páttisíc
eur) (ďalej len ,,dotáciď).

4. Poskytnutá dotácia na predmet podpory podťa tejto zmluly nie je poskytovaním štátnej
pomoci (arri pomoci de minimis) v zmysle zákona ě. 35812015 Z. z. o úprave niektoqích
vZ'ahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých
zíkonov (zÁkon o štitnej pomoci), a teda vo vďahu k tejto dotiicii sa neuplatňujú pravidlá
štátnej pomoci (pomoci de minimis), za podmienky, že pdjemca dotácie nevykonáva a
počas obdobia rea|izércie projektu a v období jeho udržatelhosti nebude vykonávať
hospodá,rsku činnosť. Hospodarskou činnosťou sa rozumie činnosť spočívajúca v ponuke
tovarov a/alebo služieb na trhu.

článok III.
Predmet zmluvy

l. Táto zmluva sa uzatvára podra § 9 ods. 6 zrá.kona o Environmentálnom fonde, v spojení s čl.
IV ods, 1 písm. g)._Zmlulry o zabezpeéeni poskytovania podpory na ziiklade Toáodnuíia
špecifikovanóho v Článku II. bod 3, zmluvy ayo vžlzbe na žiadosť príjemcu dotácie,

2. Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zrnluvných strárr pri posky.tnutí podpory
z fondu formou dotácie pdjemcovi dotácie na účely spolufinancovánia skutočne
vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projekhr podrobne špecifikovaného
v ČÉnku IV. zmluvy. Zmluvné §trany beru na vedomie, že v prípade dotácie sa nejedná o
finaněné prostriedky poskytnuté z fondov Európskej únie.

článok IV.
Účel použitia po§kytnuaej dotácie, predmet projektu a termin realizácie projektu

l. Poskytnutá dot ícia sa účelovo
použije na:

a; Účel dotácie (názov projektu): Vybudovanie oddychovej zóny s dažďovou záhradou
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2. Tetmin realizácie projektu:

(začiatok a ukončenie - mesiac/rok): 10.02.202| - 31.|0.2021

3. Podrobný opis čirrností a prác realizovaných v roku 2021:

Uvedený projekt bude pozostávať z jednej hlavnej aktivity: ,,,Revitalizácia verejného
priestranstvď'. Zahfňa nasledovné činnosti: úprava terénu za účelom zatrávnenia plochy,
retikutácia trávnatej plochy, osadenie íetenčnej ruidoby a zvodu do dažďovej zéttady,
vybudovanie dažďovej záhrady s výsadbou zodpovedajúcich rastlín, osadenie prvkov
drobnej architektury a lybudovanie prírodného vodopriepustného kamenného chodnika.
Je rozdelená do 3 faz projektu:
Prípravná fáza: výber dodávatel'ov, stanovenie harmonogtamu, personálne a technické
zabezpečenie.
Hlavná féaa projektu: osadenie podzemnej reteněnej nádoby v objeme ó 000 l do plytkého
výkopu a vyrovnanie terénu, úprava terénu na dosadenie trávnika, vysadenie džďovej
zálJl,rady, úpíava teíénu na pdrodný kamenný chodník, vybudovanie dažďovej zá,ůrad
a výsadba zodpovedajúcich rastlín. Doba trvania aktii|y| 23.9.202|-27 .10.202l.
Záverečná féua: ukončenie projektu, vyríčtovanie projektu.
Pomocné práce mimo rozpočtu sa budú realizovať pomocou občanov obce, ktorí sú zaradeni
do aktivačnej činnosti prostredníctvom ÚPSVaR Košice.

Uvedené činnosti a práce budú realizované v súlade s rozpočtom projekru @ríloha č. 1
zmluvy).
Opis činností a prác špecifikovaný v tomto bode bude realizovaný v zmysle relevantrrej
štúdie uvedenej .\, Článku Iv. bod 1. písm. b) zmluvy a v súlade s rozpočtom projektu (príloha
č. 1 zmluvy).
V prípade akýchkoťvek pochybností zmluvných strán pri qýklade rozsahu a opisu činností
a prác, kíoré majú byť vykonané v rámci projekt:.t za rok 2021, financovanie ktorých
je účelom poskytnutia dotácie podl'a tejto zmluvy, sú zmluvné strarry viazané aj špecifikáciou
projektu uvedenou v žiadosti príjemcu dotácie označenej v Článku IL bod 3. zmlur,y.

Miesto realizácie projektu:

Okres:

b) Relevantná štúdia
vypracovaná (kým):

Nt2ov:
Zo dňa:

4. Dodávatel'(lia) projektu:

obchodné meno dodávateťa:

Sídlo:
Ičo:
Registrácia:

Oddiel:

vložka číslo:

Objednávka č.:

Zo dňa:

Zmluva č. l50/POD-806/2l

obec svinica
I(ošice - okolie

Mgr, Juraj Tomčá,k

Vybudovanie oddychovej zóny s dažďovou záhradou

18.03.2021

EURO-BAU s.r.o.

Dúhová 40, 040 01 Košice - mestská čast' Juh

46 738 479

Obchodný register Okresného súdu Košice I
Sro

41216N
2112021

16.09.2021
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Zmluva č. l50/POD_80ó/21

5. Podmienkou poskyblutia dotíaie pdjemcovi dotricie je okrem iného výber dodávatel'a(ov)
rea|izácie projektu, špecifikovaného(ých) v bode 4 tohto článku zmluvy, ktoqf.je povinný
pdjemca dotácie zabezpečiť pred rrzavretím tejto zmluvy v sulade so zákonom o verejnom
obstarávaní platnom a účinnom v čase výberu dodávateťa. Za dodtžarue zákonných
posfupov pri výbere dodávateťa(ov), upravených ziikonom o verejnom obstarávaní platnom
a účinnom v ěase r,"ýberu dodávatefa(ov), zodpovedá pdjemca dotácie,

6. Pdjemca dotácie je povinný posk}tnutú dotáciu použit' v,ýlučne na úče| realizácie projektu
špecifikovaného vbodochl. a 3. tohto člrfurku zmluly a spósobom a za podmienok
dohodnuqých v zmluve,

Clánok V.
Výška poskytnutej dotácie

l . Na realDáciu projektu špecilůovaného v Článt<u IV. bodoch l, až 4. zmluvy sa zani;zule
SAŽP po splnení všetkých podmienok zmluly príjemcom dotácie poskytnúť pdjemcovi

. 
dotácie finančné prostriedky - dotáciu maximáne vo qýške:

5.000,00 EUR
(slovom: páťtisíc eur),

2. Podmienkou poskytnutia dotácie je okrem iného preukázanie, že pfijemca dotácie má
na financovanie pfojektu (účelu dotácie) zabezpeéených najmenej 5 % nákladov z iných
zdrojov, teda sumu vo {ýške:

. 263,16 EUR
(slovom: dvestošest'desiattri eur a šestnást' centov).

3. Podmienkou poskytnutia dotácieje dodržanie podmienok zmluvy pdjemcom dotácie.

4, Za skutoěne lynaložené oprávnené náklady na realizáciu projektu je možré považovať len
tie naklady, ktoré súvisia s prácami a dodávkami realizovanými a uhradenými podťa tejto
zmluvy pdjemcom dotácie dodávatelovi(om) uvedenému(ýrn) v Článku IV. bod 4. zmluvy
na základe uvedených zmlúv a ich dodatkov ako aj v Pdlohe č.1 tejto zmluvy,
a to v období pdslušného rozpočtového roka, v ktorom sa poskYla dotácia.

5. V prípade, ak oprávnené niiklady skutočne vynaložené, odóvodnené a riadne preukrizané
na realizáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV, zmluly po jeho ukončení
v rozpočtovom roku, v líorom sa dotácia poskytl4 budú nižšie, ako súčet sumy poskytnutej
dotácie uvedenej v bode 1. tohto ělánku zmluvy a povinnej sumy z iných zdrojov,
zabezpečenej pdjemcom dotácie uvedenej v bode 2. tohto článku zmluvy, pdjemcovi
dotácie vzrrikne nrárok na dotáciu len do výšky skutočne r.l,naložených, odóvodnených
a ňadne preukrizaných nákladov na rea|izáciu projektu v pdslušnom rozpočtovom roku
po odpočítaní pomemej čiastky povinnej sumy z iných zdrojov. SAŽP je v takomto pdpade
oprávnená bez uzatvorenia dodatku k znrluve znížiť výšku poskytnutej dotície.

6. Konečná r"ýška poskytnutej dotácie, ktorá bude vyplatená príjemcovi dotácie, sa určí
na základe skutočne lynaložených, odóvodnených a riadne preukázaných nákladov
na realiáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV, zmluvy. Celková výška poskl.tnutej
dotácie uvedená v bode 1. tohto článku zmlur.ry je výška maximálna, nesmie byť prekročená
a nie je možné ju dodatočne nalyšovať, okrem pdpadu navýšenia poskYnutej dotacie na
zrlklade dodatoěného roáodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky po
uzavreti zrnluvy. V pdpade navýšenia skutočne vynaložených nákladov súvisiacich
s realizáciou projektu, tieto ná.klady znáša výlučne príjemca dotácie na vlastné náklady.

7, Pdjemca dotrácie sa zaváanje a berie na vedomie, že finančné prostriedky poskytnuté
v zmysle tejto zmluvy je povirrrrý uhradiť dodávatěťovi(om) najneskór do l5.12.202l, Na
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Zmluva č. l50/POD-80ó/2l

preukázanie splnenia tejto povinnosti je príjemca dotácie povinný najneskór do 15.01 .2022
dorueit' SAŽP výpis z účtu, ktorym preukáže věasnosť a úplaosť t/chto úhrad.

článotvl.
Lehoty a spósob čerpania poskytnutej dotácie

1. SAŽP zabezpeěí čelpanie poskytnutej dotácie pdjemcovi dotácie bezhotovostným
prevodom na samostatný bankor"ý účet príjemcu dotrlcie špecifikovaný v ČUnt:u I. ma Z,
zmlulry, a to za podmienok dohodnutých v zmluve. Príjemca dotácie sa zav'áztlje udržiavať
účet uvedený v Člrtrku I. bod Z. zmluvy zriadený ž do doby splnenia povinností uvedených
v Člá,nku V. bod 7. tejto zmluvy.

2. Príjemca dotácie je povinný, za účelom čerpania poskYnutej dotácie na základe zmluly,
predložiť SAŽP originály faktuí, prípadne originály iných účtovných dokladov
zodpovedajúcich zákonu č. 43|12002 Z.z. o účtovnlctve v znení neskorších predpisov,
ktorými píjemca dotácie hodnoveme a bez akýchkol'vek pochybností preukiiže účelovosť
použitia poskytnutej dotácie (ďalej len ,,účtovné doklady"), na úhradu oprávnených
nákladov na realizáciu projektrr, špecifikovaného v Člámku IV. zmluvy, a to v príslušnom
rozpočtovom roku, v ktorom sa dotácia poskYla, Účtovné doklady musia byť vystavené
vybraným dodávatelom uvedený.rn v Čt,ínku tV. bod 4. zmluly, Pdjemca dotácie je tiež
povinný na požiadanie SAŽP k čeťpaniu dotiicie predložiť ďalšie doklady a písomnosti
vzťahujúce sa k realizovanému projektu na preukazanie oprávnenosti vynaložených
niá,kladov. Príjemca dotácie je povinný uvedené doklady doručiť SAŽP najneskór v lehote
do 31.10.202l,

3. V pdpade álohových faktur je príjemca dotácie povinný postupovat' v zmysle § 19 zákona
č.52312004Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy ao zmene a doplnení
niektor,ých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ziikon o rozpočtových
pravidlách").

4. Podmienkou čerpania poskytnutej dotácie na základe predložených účtovných dokladov
podl'a ěl, VL bod 2 zrnluly je dodržanie všetkých podmienok zmluq, pújemcom dotácie a
preukázanie bezhotovostnej riLlrrady týchto predložených účtovných dokladov vo výške
najmenej 5 % nrikladov z iných zdrojov príjemcom dotácie dodávateťovi(om). V prípade,
že pdjemca dotácie podmienku zaplatenia najmenej 5 o/o nákladov z iných zdrojov ako
podmienku ěerparria poskytnutej dotácie (Článok V, bod2, zmluvy) splnil už ku dňu
podpisu zmluly, SAZP umožní čerpanie poskytnutej dotácie na zii,klade predložených
úětovných dokladov, v prípade splnenia ostatných podmienok zmluvy, do výšky
poskytnutej dotácie uvedenej v Člrinku V. bod 1. zmluvy.

5. SAŽP sa zaviizuje, že po splnení všetkých podmienok zmllvy zo strany príjemcu dotiicie,
potrebných pre čerpanie poskytnutej dotácie, poukáže príjemcovi dotacie na základe
predložených úětovných dokladov a dokladov o úhrade najmenej 5 o/o nél<ladov z iných
zdrojov, peňažné prostriedky z titulu poskytnutej dotácie v dohodnutých objemoch
a lehotách:
- do 30.11.2021 do výšky 100,00 % poskytnufých íinančných prostriedkov.

DPH uvedená na účtovných dokladoch, predložených SeŽP zp strany príjemcu dotácie
na úhradu, bude uhradená pdjemcovi dotácie len v pdpade, ak tento SAZP pretskáĚe, že
nemá právo túto DPH odpočítat' spósobom podťa § 49 až 55e zák. ě. 22212004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty, a že mu ani v súvislosti touto DPH nevznikol nárok na nadmemý
odpočet podl'a § 79 tohto zákona

6. V pdpade, ak príjemca dotácie najneskór v lehote uvedenej v bode 2. tohto ělánku zmluvy
nepredloží SAŽP originály účtovných dokladov na úhradu nákladov na realizáciu projektu
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ZmIuva č. l5O/POD-806/21

špecifikovarrého v ČláŇu IV. zmlu\T, ako aj doklady o úhrade najmenej 5 % nákladov
z iných zdrojov alebo nepredloží doklady a písomnosti vďahujúce sa k realizovanému
projektu, ktoré od neho vyžiadala SAŽP na preukázanie oprávnenosti vynaložených
nákladov, SAZP nie je povinná poukazať dotácie podía tejto zmluvy na účet príjemcu
dotácie, pričom v takomto prípade sa SAŽP nedostáva do omeškania s uvoťnením čerpania
dotácie.

7. Príjemca dotácie je povinný najneskór ku dňu podpisu zmluvy predložit' SAŽP doklad
o zriadení samostatného bankového účtu, ktorý je špecifikovaný v Článk., I. bod 2. tejto
zmluvy. Príjemca dotácie sa zavázuje, že prostredníctvom tohto samostatného baŇového
účtu bude uskutočňovať výlučne len tie finančné operácie, ktoré súvisia s podporou
poslq.tnutou z prostriedkov fondu, a to 1en formou bezhotovostných prevodov.

8. Úroky z poskytnutej dotácie, ktoré budú pripísané príjemcovi dotácie
po poukiZaní dotácie alebo jej časti najeho samostatný bankový účet, sú príjmom fondu
a pdjemca dotácie je povinný ich vo l"ýške po odpočítaní zaplatenej dane z týchto úrokov
v lehote jedného mesiaca odo dňa ich pripísania na účet príjemcu dotácie odviesť na účet
ťondu číslo vo formáte IBAN: SK09 8180 0000 0070 0021 4051, variabilný symbol 2021.

9. Zmhlvtté strany sa dohodli, že závázok SAŽP umožniť čerpanie poskl,tnutej dotácie alebo
jej zostávajúcej nevyčerpanej časti zaniká dňom vstupu pdjemcu dotácie do likvidácie, ako
aj dňom vyhlásenia konkurzu alebo povolením reštrukturalizácie na majetok príjemcu
dotácie alebo vstupom do nútenej správy alebo ozdravného režimu, ak k týmto
skutočnostiam došlo v období po rozhodnutí a/alebo uzatvorení zmluvy.

článok Vll.
Povinnosti príjemcu dotácie

1. Pdjemca dotácie sa zavázllje použiť poskltnutú dotáciu (Članok V. bod 1.) a peňa:žnó

prostriedky predstavujúce najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov (Článok V. bod 2.)
výlučne na účel vyrrredzený v Čláokr. tV. zmluvy a za dodržania podmienok stanovených
touto zmluvou.

2. Príjemca dotácie sa zavitzlje riadne, v súlade so stavebným alebo iným povolením,
s predloženou projektovou alebo inou dokumentáciou, v súlade s termínom rea|lzárcie

projektu a rozpočtom projektu (príloha č. 1 zmiuly) realizovať projekt špeciíikovaný
v Článku IV. imluvy prostredníctvom dodávateťa(ťov) uvedeného(ých) .r, Čl,i.k -, IV.
bod 4. zmiulry.

3. Prijemca dotácie sa zavázuje zabezpeěiť hospodáme, efektívne, účinné a účelové
vlnakladanie poskytnutej dotácie v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.

4. Príjemca dotácie sa zavázuje počas celej doby platnosti zmluvy majetok nadobudnutý
alebo zhodnotený z prostriedkov poskytnutej dotácie chriiniť pred poškodením, stratou,
odcudzením alebo zneužitím.

5. Príjemca dotácie sa zavázuje písomne informovať SeŽP o zmene akýchkoťvek
skutočností a podmienok, dohodnutých v tejto zmluve do 10 kalendámych dní od
príslušnej zmeny. Zmenl dohodnutých podmienok zmlurry možno uskutočniť len
na základe písomnej žiadosti prij emcu dotácie, na základe ktorej SAŽP, v pdpade,
že so zmenou dohodnu!ých podmienok bude súhlasiť, uzatvorí s príjemcom dotácie
písomný a očíslovaný dodatok k zmluve v súlade s Článkom XIV, bod 2 tejto zmlulry.

6. Pre projekty, ktoré majú termín ukončenia realizácie projektu do 31.10.2021
sa prijemca dotácie zavázuje spolu s poslednými účtovnými dokladmi doručenými
a piedloženými SAŽP na úhradu a s dokladmi uvedenými ,, Člank, VI. bod 2. zmluvy,
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predložiť aj vyplnené a podpísané tlačivo pre ,,Záverečné vyhodnotenie plnenia
podmienok zmlu\T o poskytnutí z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci
Programu obnovy dediny za rok 2021", ktoré tvod prílohu č. 2 zmltlvy a záverečnú správu
o priebehu reď.izácie projektu, vrátane všetkých dokladov, vyžadujúce SAŽP,
preukazujúcich realizáciu projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá.

7. Záverečná správa o priebehu realizácie projektu musí obsahovat' detailný opis
činností/prác realizovaných príjemcom dotácie v roku 202I za posk7,tnutú dotáciu a tento
opis musí bY v súlade so zmluvou.

8. V prípade, ak príjemca doácie v priebehu realizácie proj ektu zistí, že projekt nebude
schopný zrealizovat'v temíne podl a Článku IV. bod 2. zmluvy, pričom sa jedná o termín
rea|izácie projektu v roku 2021, je povinný pred dohodnutým termínom ukončenia
realizácie projektu'doručiť SAŽP písomnú žiadosť o predíženie termínu realizácie projektu
s uvedením dóvodu. V prípade závažných skutočností, ktoré nemohol príjemca dotácie
ovplyvniť, móže SAŽP lzavťLeť s príjemcom dotácie písomný dodatok k zmluve,
v ktorom dohodne zmenu termínu realizácie projektu. Na zmenu termínu realizácie
projektu nemá príjemca dotácie právny narok.

9. Príjemca dotácie je povinný umožniť zamestnancom SAŽP, fondu, zamestnancom
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a na ich požiadanie
aj zamestnancom Slovenskej inšpekcie životného prostredia, prípadne príslušného úradu
životného prostredia, lykonávať kontrolu použitia posk}tnutej dotácie a za tým účelom
umožniť im vstup do priestorov a objektov príjemcu dotácie a na požiadanie predložiť
všetky doklady a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému projektu a preukázať
oprávnenosť vynaložených niikladov. Príjemca dotácle sa zavázuje qtvoriť oprávneným
kontrolným zamestnancom vykonávajúcim kontrolu podmieŇy na riadne a včasné
vykonanie kontroly a posk;.tnúť im bezodkladne potrebnú súčinnosť.

10. Príjemca dot ácie sa zavázuje. že bez predchádzajúceho písomného súhlasu SAŽP a fondu
veci (hnuteťné a nehnuteťné) a vecné a majetkové práva, ktoré nadobudne z prostriedkov
posky.tnutej dotácie v zmysle tejto zmluly, neprevedie do vlastníctva tretej osoby, a to po
dobu 5 (piatich) rokov odo dňa nadobudnutia veci a./alebo vecných a/alebo majetkoých
práv z prostriedkov dotácie v zmysle tejto zmluvy do svojho vlastníctva.

l1. Príjemca dotácie sa zavánlje, že realizovaný projekt a/alebo jeho časť ani prostriedky
poskltnutej dotácie nebudú použité pre účely realizácie akejkoťvek hospodrirskej činnosti
a ani nebudú poskytovať neoprávnenú qýhodu žiadnemu subjektu (najmá, aie nielen
na základe zmluvného vďahu s prijemcom), ktorý realizuje hospodársku činnosť.

12. Príjemca dotácie sa zavázýe, že realizovaný ptojekt resp. ktorákoťvekj eho časť v zmysle
tejto zmlurry:
a) bude určený pre verejnosť bez obmedzení za rovnakých a nediskriminačných

podmienok.
b) bude mať povahu všeobecnej infraštruktury a bude slúžit'na verejnoprospešný účel,
c) bude využívaný v súvislosti s nakladaním s biologicky rozložiteťnými komunálnymi

odpadmi na zabezpečenie činností v zmysle § 81 zák. č. 7912015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskoršich predpisov za účelom
zabezpečenia verejnoprospešných služieb obce v zmysle § 4ods. 3 písm. g) zákona č.
36911990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

d) nebude predmetom prenájmu, predaja, výpožičky tretej osobe alebo iného
scudzovacieho úkonu a v pdpade kompostérov do domácností obstaraných podfa
projektu uvedeného v čl. IV, tejto zmluvy, bude ďalej poskytnuté len tým
domácnostiam, ktoré príjemca dotácie zmluvne zaviaže k v5uživaniu poskltnutých
zariadení qýlučne na nehospodarsku činnosť - domáce kompostovanie,
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e) nebude v prípade obstarania zbemých nádob v3žívaný na účely, pri kto4ý,ch sa
uplatňuje rozšíťená zodpovednosť qýrobcov v znysle zil<ota č. 7912015 Ž.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektoných zákonov v znení neskorších predpisov,

0 bude urěený na prenos pomatkov pre verejnosť v rámci environmentálnej l"ýcholy,
vzdelávania a propagácie a to bezplatne,

g) bude využívaný výlučne na nehospodlírsku ěinnosť vo verejnom záujme.

13. Pdjemca dotície je povinný:
a) zabezpečiť udržatel'nost' projektu po dobu najmenej 5 rokov odo dňa. ukončenia

íea|izáLcie projektu a zabezpeěiť finančné prostriedky vo svojom rozpočte na
prevádzku, údržbu a servis realizovaného projektu,

b) zabezpečiť najmenej počas celej doby udržateťnosti projektu nepretržité sphenie
podmienky tj. aby miesto realiácie projektu i nriadenie zotrvalo vo vlastníctve alebo
v spníve pňjemcu dotácie.

c) uchovávať všetky doklady (najmá účtovné doklady a pod.), preukazujúce skutočný
účel predmetu dotácie, z ktorrých musí byť zrejmé, že realizovaný projekt resp.
ktoní,koťvek j eho časť v zmysle tejto zmluvy má povahu yšeobecnej infraštruktúry a j e
pdstupná verejnosti bez obmedzení,

d) viesť prehťadnú.evidenciu o spósobe prevádzky, údržby a využívania realizovaného
projektu, na ktorý mu bola dotácia poskytnutá.

14, Príjemca dotacie sazavitzuje, že po dobu udržatelhosti tj. 5 rokov od ukoněenia realizácie
projektu bude SAŽP každoročne písomne informovať, ato vždy najneskór, do 31.01.
nasledujúceho kalendárneho roku, že projekt uvedený v čl. IV. bod 1 tejto zmluvy
reálizovaný z prostriedkov poskytrrutej podpory formou dotricie z fondu má povahu
všeobecnej infraštruktury, ktorá sa využíva výlučne na nehospodársku činnosť a j e verej ne
pdstupná bez obmedzení. Pdjemca dotácie sa zaviizuje plniť si oznamovaciu povinnost'aj
v pípade, že počas roáodného obdobia nedošlo k zmene vyržívania projektu.

15. Príjemca dotrá,cie sa zaviiale, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú
formu pomoci na tu časť projektu, ktorá bude financovaná z poskytnutej dotácie v zmysle
tejto zmluly a ktorá by predstavovala dvojité finarrcovanie tých istých výdavkov zo
zdrojov iných rozpočtoqích kapitol štátneho rozpočtti Slovenskej republiky, štátnych
fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov Európskej únie

16. Pdjemca dotácie sa zaviizuje, že pri výbere dodávatel'a a uzatvorení dodávateťsko-
odberateťskej zmluvy postupoval v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a výber
dodávateťa realizoval otvorenlfm, transparentným a nediskriminačným výberovým
konaním v súlade so ziákonom o verejnom obstarávaní a píslušnými právnymi predpismi.

17. Pdjemca dotácie sa zav'áa|e, že akékol'vek zmeny dodávatelisko-odberatel'skej zmluly
budú realizované v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a pdslušnými právnymi
predpismi,

čhnok VIII.
Kontrola plnenia zmluvných podmienok

I.SAŽP a./alebo fond je oprávnená/ý podťa § 5 ods. 7 a § 11 ods. 2 zil<ona o
Environmentálnom fonde lrykonávať finančnú kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu
a dodržiavarria podmienok tejto zmluvy podťa zákona č. 35'7 l20l5 Z. z, o ťtnmčnej kontrole
a audite a o zmene a doplnení niektor,ých zákonov (ďalej ako ,,ZoFK").

2. Finančnú kontrolu podl'a bodu 1 vykonáva SAŽP a/alebo fond ako administratívnu finančnú
, konholu a/alebo ako finaněnú kontrolu na mieste.
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3. SAŽP a/alebo fond je povirrrrrá/ý vykonávat' administratívnu finančnú kontrolu súladu
každej finaněnej operácie alebo jej časti s § 6 ods. 4 ZoFK, ak poskYne verejnó financie
inej osobe alebo poskYla/poskytol verejné financie inej. osobe, alebo ak sa poskylujú v
sulade s osobitným predpisom (č1.4 ač1.23 nariadenia (EU) č. l299l20l3). Adminishatívnu
finančnú kontrolu lykonávajú osoby uvedené v § 7 ods. 2 ZoFK. Na vykonávanie
administrativnej finančnej kontroly sa použťú ustanovenia základných pravidiel finančnej
konboly a auditu podla § 20 až27 ZoFK.

4, Finančnú operáciu alebo jej časť je SAŽP a/alebo fond oprávnená!ý overovať aj ťrnančnou
kontrolou na mieste, v rámci ktorej získava dókazy, preveruje a zisťuje skutočnosti, ktoré
považuje za potrebné na účely overenia jej súladu s § 6 ods. 4 ZoFK. Finančnú kontro|u na
mieste vykonávajú aspoň dvaja zamestnanci SAŽP a./alebo fondu na základe písomného
poverenia vydaného štatutám}Ťn orgánom fondu a /alebo SAŽP alebo nimi písomne
splnomocneným vedúcim zamestnancom. Na vykonávanie finančnej kontíoly na mieste sa
použijú ustanovenia základných pravidiel finančnej kontroly a auditu podl'a § 20 až 27
ZoFK.

5, SAŽP a fond pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly a./alebo finančnej kontroly
na mieste sú oprávnení

l,ryžadovať a odoberat' od pdjemcu dotácie alebo od osoby, ktorá je vo vzťahu k
finančnej operácii alebo jej časti dodávatel'om výkonov, tovarov, prác alebo služieb,
alebo akejkol'vek inej osoby, ktorá má informácie, doklady alebo iné podklady, ktoré sú
potrebné na výkon finančnej konlroly alebo auditu, ak ich poskytnutiu nebráni osobitný
predpis (ďalej len ,,tretia osobď'), v určenej lehote originály alebo úradne osvedčené
kópie dokladov, písomnosti, záznamy dát na pamáťowých médiách prostriedkov
výpočtovej techniky, ich qýpisov, výstupov; lyjadrenia, informácie, dokumenty a iné
podklady súvisiace s administrativnou íinančnou kontrolou, finančnou kontrolou na
mieste a audilom a vyhotovovať si ich kópie a nakladať s nirni,
vyžadovať od pdjemcu dotácie alebo od tretej osoby súčirrrrost'v rozsahu oprávnení
podťa ZoFK,

c) lyžadovať od príjemcu dotácie predloženie písomného zoznamu opatrení píijatých na
nápraw nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len .,písomný zoznam
prijatých opatrení") v lehote určenej SAŽP a/alebo fondom; ak fond alebo SAŽP
odóvodnene predpokladá vzhl'adom na závažnosť nedostatkov, že pijaté opatrenia nie
sú účinné, vyžadovať prepracovanie písomrrého zoznaínn prijarých opatrení a
predloženie prepracovaného písomného zoznamv prijatých opatfení v lehote urěenej
fondomiSAŽP,

d) vyžadovať od pdjemcu dotácie splnenie prijatých opatrení v lehote určenej fondom/
SAŽP,

e) ,vyžadovať od pdjemcu dotácie predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie
prijatých opatrení po uplynutí lehoty podťa písmena d),

f) overiť splnenie prijatých opakení.

6,SaŽP a/alebo fond sú pri vykonávaní finančnej kontroly na mieste opnívneni v
nelyhnutnom rozsahu za podmienok ustanovených v osobitých predpisoch vsfupovať do
objektu, zuiadena, pt9vádzky, dopravného prostriedku, na pozemok príjemcu dotácie
alebo tretej osoby alebo vstupovať do obydlia, ak sa používa aj na podnikanie alebo na
vykonávanie inej hospodárskej činnosti.

7, Príjemca dotácie pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly a/alebo finančnej
kontroly na mieste je povinný

a)

b)
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a) predložiť SAŽP a/alebo fondu alebo prizvanej osobe na vyžiadanie výsledky kontrol
alebo auditov vykonaných inými orgánmi a povinnou osobou, ktoré súvisia s
administratívnou finančnou kontrolou a/alebo finančnou kontrolou na mieste,

b) predložiť v lehote urěenej SAŽP a./alebo fondom alebo prizvanou osobou lryžiadané
originály alebo uradne osveděené kópie dokladov, písomností, ziynamov dáú. na
pamáťových médiách pTostriedkov qfuočtovej techniky, ich výpisov, výstupy,
ryjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s administratívnou
finančnou kontrolou a/alebo finančnou kontrolou na mieste a vydať jej na lyžiadanie
písomné potvrdenie o ich úplnosti a umožniť SAŽP a./alebo fondu alebo prizvanej osobe
lyhotovovať si kópie týchto podkladov,
poskytnúť súčinnosť SAŽP a/alebo fondu alebo prizvanej osobe,
prijať v lehote určenej SAŽP a/alebo fondom opatrenia na nápravu nedostatkov
uvedených v čiastkovej správe alebo v správe a odstranit' príčiny ich vzniku,
predložiť SAŽP a/alebo fondu v určenej lehote písomný zon:rrm pijatych opatrení,
prepracovať a predložiť v lehote určenej SAŽP a/alebo fondom písomný zoznam
prijatých opatrení, ak fond a/alebo SAŽP vyžadoval/ajeho prepracovanie a predloženie,
splniť prijaté opatrenia v lehote uíčenej SAŽP a/alebo fondom,
predložit'na výzvu SAZP a/alebo fondu dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých

. opatrení.

8. Príjemca dotácie pri vykonávaní finančnej kontroly na mieste, okrem povinností uvedených
v bode 7, je povinný
a) vytvoriť podmienky na vykonanie finančnej kontroly na mieste a zdržal sa konania.

ktoré by mohlo ohro zit jej začatie a ňadny priebeh,
b) oboznámiť pri začati finaněnej kontroly na mieste SAŽP a/alebo fond alebo prizvanú

osobu s bezpeěnostnými predpismi, ktoré sa vďahujú na priestory, v ktoných sa
vykonáva finančrrá kontrola na rnieste,

c) umožnit'SAŽP a/alebo fondu alebo prizvanej osobe vstup do objektu, zaiaderna,
prevádzky, dopravného prostriedku, na pozemok alebo vstup do ob_ydlia, ak sa používa
aj na podnikanie alebo na vykoniivanie inej hospodrfuskej činnosti.

čÉnor IX.
Porušenie fi nančnej disciplíny

1, Príjemca dotacie berie na vedomie, že finančné prostriedky poskytnuté formou dotácie
na záMade tejto zrrrluvy sa považujú podla zíkona o rozpočtov,ých pravidlách za verqné
prostriedky,

2. Príjemca dotácie berie na vedomie, že nedodržanie alebo porušenie ktorejkoťvek
z dohodnutých podmienok uvedených v tejto zmluve, za ktorlých sa dotrácia poskytla,
alebo nehospodáme, neefektívne, neúčirrrré použitie dotácie príjemcom dotácie alebo
pouzitie dotiicie v rozpore s určeným účelom. sa považuje okrem iného za porušenie
finančnej disciplíny v zmysle § 3l ods. l zákona č. 52312004 Z. z. o rozpčtových
pravidlách verejnej sprály a o ztnene a doplnení niektor,ých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len ,,zákon o rozpočtových pravidlách).

3, Pdjemca dotácie berie na vedomie, že ak pri nakladaíú s dotiiciou poskytnutou na zíLklade
tejto zmlur,y neplní alebo poruší dohodnuté zm]uvné podmienky alebo postupuje v rozpore
so zákonom o rozpočtových pravidlách, v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní
alebo v rozpore s iným všeobec ne závazným právnym predpisom, SAŽP a/alebo fond
je oprávnená/ý v ktoromkoťvek štádiu čerpania dotácie čerpanie dotácie zastaviť. O tomto
SAZP a/alebo fond bezodkladne informuje pdjemcu dotácie.

c)
d)

e)
f)

c)
h)
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4. Príjemca dotácie berie na vedomie, že ak pri nakladaní a poLlžiti dotácie poruší finančnú
disciplínu niektoqim zo spósobov uvedených v §3l ods. 1 ákona o rozpočtových
pravidlách, porušenie takejto íinančnej disciplíny bude SAŽP a./alebo fond v závislosti
od druhu porušenia sankcionovať v zmysle § 3 1 zákona o rozpočtových pravidlách.

5. Prijemca dotácie berie na vedomie, že v prípade, ak fond alebo ktorýkoťvek oprávnený
konřolný orgán na základe relevantných skutočností zistí, že poskytnutie a použitie dotácie
jelbolo nehospodáme, neefektívne, neúčinné, prijemca dotácie použil dotáciu v rozpore
s určeným účelom alebo príjemca dotácie porušil ustanovenia zákona o verejnom
obstarávani, je íbnd oprávnený požadovať vrátenie celej poskytnutej dotácie.

článok X.
Vyhlásenia zmluvných strán

1. Príjemca dotácie vyhlasuje, že údaje, ktoré sú obsahom žiadosti, ako aj všetky informácie
obsiahnuté v sprievodných dokumentoch a dokladoch, ktoré tvoria prílohy žiadosti, ako aj
údaje uvedené v zmluve šú pravdivé, úplné a taktiež že SAŽP nezamlčal žiadne informácie,
ktoró by mohli mať vplyv na poskltnutie dotácie alebo uzatvorenie zmlulry.

2, Príjemca dotácie vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy nemá finančné závázky
po lehote splatnosti voči štátnemu rozpočtu a rozpočtu fondu.

3. Prijemca dotácie vyhlasuje, že nie je v likvidácii, že na jeho majetok nie je vyhlásený
konkurz ani povolená jeho reštrukturalizácia podťa zákona č. 712005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zíkonov v znení neskorších predpisov,
nie je v nútenej správe ani ozdravnom režime podťa zákona č. 58312004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a že majetok, kto4í je predmetom financovania podťa tejto
zmluvy. nie je v exekúcii.

4. Príjemca dotácie podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že výber dodávateťa, uvedenóho
v CláŇu IV. bod 4. tejto zmluvy, zabezpečll v súlade so zákonom o verejnom obstarávarri,
platnom a účinnom v čase qýberu dodávateťa, ato prostredníctvom otvoreného,
transparentného a nediskriminačného výberového konania.

5. Príjemca dotácie vyhlasuj e, že každú zmenu dodávateťsko-odberatel'skej zmluvy počas
doby jej trvania, vykonával/vykoná v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, v súlade
s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a právom Európskej únie.

6, Príjemca dotácie berie na vedomie, že ťond spracováva v nevyhnutnom rozsahu osobné
údaje fyzických osób prijemcu dotácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EU) č.20161679 z27.4.2016 o ochrane fyzických osób pri spracúvaní osobných údajov a
o voťnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ,,Nariadenie č. 20161679*) a v súlade s
ustanoveniami zákona č. I8l2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na základe článku 6 ods.
1 písm. c) Nariadenia č.20161679, kedy je spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej
povinrrosti fondu podl'a zíkona o Environmentálnom fonde.

7. Príjemca dotácie sa zavázuje informovať svojich zamestnancov alebo iné osoby, ktorých sa
zmluva do!ý,ka o tom, že ich osobnó údaje budú v rozsahu meno, priezvisko, zamestnávateť,
údaje o finančných prevodoch a ďalšie nerryhnutné údaje poskytnuté fondu za účelom
plnenia jeho zákorrnej povinnosti na overenie plnenia tejto zmluly.
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článoxXI.
Ukončenie zmluvy

l. K ukončeniu zmluvy móže dójsť písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému dňu.
Dohodou možno zmluvný vďah založený touto zmluvou ukončiť len do dňa, pokial
nedošlo zo strany pdjemcu doácie k čerpaniu dotácie.

2. K ukončeniu zmlwy móže dójsť aj odstúpením od zmluly jednou zo zmluvných strán,
ato v prípade porušenia zmluvy podstatným spósobom druhou zmluvnou stíanou,
Odstupenie od zrnluly je v takomto pdpade účinné dňom preukiá,zatel'ného doručenia
oznárnenia o odstupení od zmluvy druhej zrluvnej strane alebo dňom odmietnutia
prevzatia doručovaného oznárnenia o odstúpení od zmluvy. Odstupenie od zmluly
je spojené s povirrnosťou pdjemou dotácie vnítiť poskytnutu dotáciu v celom rozsahu.

3. za porušenie zmluvy podstatným spósobom sa rozumie:
a) porušenie ktoréhokoťvek z nasledovných ustanovení zmluvy: Čirinot tV. bod 6, Článok

V. bod 7, Čtrinok Vt. bod2.,4. a 7., Čbnok VII. bod 1.,2,3.,6., 1l.,12., 13.,14. a 15,,' 
16., l7.,

b) porušenie ustanovenia Článku IV. bod 5 tejto zmluvy a./alebo ak sa prehlásenie príjemcu
dotácie podťa Čtrtntu X. bod 4. a 5. tejto zínluvy ukíže kedykoltek po uzavretí tejto
zmlulry ako nepravdivé.

c) ak sa po uzatvorení zmluly preukaže, že táto bola uzatvorená na základe nepravdivých,
nesprávnych alebo neúplných údajov alebo dokumentov predložených zo strany
pdjemcu dotácie,

d) ak právoplatný rozsudok súdu alebo zistenie kontrolného orgi{rru prelkéže, že v procese
hodnotenia a výberu projektu došlo k spáchaniu trestnej činnosti alebo k takému
porušeniu všeobecne závlhných pnívnych predpisov, bez ktorého by k poskytnutiu
dotácie nedošlo.

čbnokXII.
Zmluvné pokuty

1. V pdpade, ak pdjemca dotácie poruší tuto zmluvu podstatným spósobom - niekton_ím zo
spósobov podťa čl. XI. bod 3 písm. a), c) d) tejto zmluvy, je príjemca dotricie povinný
zaplatit'SAŽP a/alebo fondu zmluvnú pokutu vo qfške 15% zo sumy poskltnutej dotácie
podl'a čl. V. bod l tejto zrrrluvy, ato za každé jednotlivé porušenie tejto zrrrluly
podstatným spósobom.

2. V pdpade, ak pdjemca dotácie poruší túto zmlwrr podstatným spósobóm - spósobom
podťa čl. XI. bod 3 písm. b) tejto zmluvy, je pdjemca dotácie povirrný zaplatiť SAŽP
a/alebo fondu zmluvnú pokutu v nasledovnej výške:
a) pri porušení podmienok zákona o verejnom obstarávaní spósobom, ktoqý mohol mať

vplyv na výsledok verejného obstaravania - vo qýške 15oÁ zo sumy poskytnutej dotácie
podťa čl. V. bod 1 tejto zmluly, ato zakaždé takéto jednotlivé porušenie;

b) pri porušení podmienok zákona o verejnom obstarávaní spósobom, kto4ý mal vplyv na
výsledok verejného obstanívania - vo qýške 30oá zo sumy poskYnutej dotácie podťa
čl. V bod 1 tejto zmluvy, a to za každé takéto jednotlivé porušenie.

3. V závislosti od posúdenia konkrétnych skutoěností, týkajúcich sa porušenia povinnosti
zabezpeěovanej zrnluvnou pokutou v každom jednotlivom pripade je SAŽP a/alebo fond
oprávnenátý (nie však povinnrVý) požadovať od pdjemcu dotácie zaplatenie zmluvnej
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pokuty podťa čl, XII. bod 2 písm. a) a/alebo podťa č1. XII. bod 2 písm. b) v nižšej výške
než akáje uvedená v pdslušnom zmlu,vnom ustanovení - najmenej však:
a) v sume 87o zo sumy posky.tnutej dotácie podťa čl. V. bod 1 tejto zmluvy (v pdpade

zmluvnej pokuty podl'a čl. XII. bod 2 písm. a) tejto zrnluly);
b) v sume 15%o zo sumy poskytnutej dotície podťa čl. V. bod 1 tejto zmlur,y (v pípade

zmluvnej pokuty podťa č1. XII. bod 2 písm. b) tejto zmluvy).
V pripade, ak pdjemca dotácie poruší tuto zmluvu nepodstatným spósobom (tj.
ak;ýmkol'vek spósobom odlišným od spósobov uvedených v čl. XI. bod 3 tejto zmluvy), je
príjemca dotácie povinný zaplatíť SAŽP a./alebo fondu zmluvnú pokutu vo výške 5o/o zo
sumy poskytrrutej dotácie podťa čl. V. bod 1 tejto zmluly, a to za každé jednotlivé
porušenie tejto zmluvy nepodstatným spósobom.

Zmluvná pokuta podťa tejto zmluvyje splatná do l 5 dní odo dňa doručenia písomn ej výzvy
SAZP a./alebo fondu najej zaplatenie prťemcovi dotricie.

Zmluvné strany sa dohodli, že príjemca dotácie je povinný zaplatiť SAŽP a./alebo fondu
zmluvnú pokutu podťa čl. XII. bod 1 a/alebo podťa č1. XII. bod 2 a/alebo podlb čl. XII.
bod 4. tejto zmlury aj v pdpade, ak porušenie povinnosti zabezpečovanej zmluvnou
pokutou nezavinil.

Okolnosti vylučujúce zodpovednost'(§ 374 Obch. zák.) nemajú r.plyv na povinnosť platiť
zmluvnú pokutu. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatetúe zmluvnej
pokuty.

čtánok XIII.
Protikorupčné ustanovenia

V súvislosti s uzawetím a plnenírri záválzkov na zéklade tejto zmluvy sa pdjemca doúcie
zavitzlje, že:
a) každá osoba konajúca v jeho mene sa zdňí akejkolvek činnosti, ktorá má povahu

korupcie alebo korupčného správania alebo poskytovania darov ktorémukoťvek
zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi SAŽP alebo im spriazneným osobám s
cielbm dojednať výhody pre seba alebo inú osobu, ktorá sa podiel'a na uzavretí alebo
realizácii tejto zmlurry,

b) v pdpade dóvodného podozreni4 že ktoníkol'vek fuzická osoba alebo pnivnická osoba
konajúca v jeho mene sa priamo alebo cez sprostredkovateťa podiel'ala na korupcii
alebo korupěnom správaní alebo inej protizrlkonnej činnosti v súvislosti s uzavretím
alebo plnením tejto zmluly alebo prisťúbil4 ponúkla alebo poskytla dar alebo inú
nenáležitu výhodu, v očakávaní výhody pri získavaní, zachoyáyalí či realizácii
zmluvných vďahov so SAŽP, pdjemca dotácie bezodkladne oznárni túto skutočnosť
pdslušnému orgri:ru.

c) v pdpade, ak SAŽP príjemcu dotácie upozomí, že má dóvodné podozrenie o porušení
ktoréhokol'vek ustanovenia tohto článku, je príjemca dotrlcie povinný poskytnút'
potíebnú súčinnosť pri objasňovaní podozrenia, wátane všetkých potrebných
dokumentov. SAŽP móže prijať potrebné opatrenia na ochranu svojho dobrého mena.
Neposky.tnutie súčinnosti na odstr{inenie tohto dóvodného podozrenia v lehote určenej
SaŽr je podstatným porušením tejto zmluly a dóvodom na odstúpenie od tejto
zmluvy,
v pdpade, ak sa preukáže, že pdjemca dotácie sa priamo alebo cez sprostredkovateťa
podiel'al na koíupcii alebo inej protizákonnej ěinnosti v súvislosti s uzavretím alebo
plnením tejto zmluvy, SAŽP je oprávnená aj bez predchádzajúceho upozornenia

5,

6.

7.

1.

d)
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odstupiť od tejto zmlulry bez toho, aby prijemcovi dotácie vmikol voči SAŽP
akýkoťvek nárok zo zodpovednosti za odstúpenie od tejto zmluvy.

čhnokXIV.
záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 4'7 a zákona č. 40l1964 Zb. Občiansky zákonník v
znení neskorších pledpisov a § 5a zákona é. 21112000 Z. z. o slobodnom pdstupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v
znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Zákon o slobode informácií) dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Uradom vlády Slovenskej
republiky. Príjemca dotácie berie na vedomie, že íáto zmluva je povinne zverejňovanou
zmluvou podťa Zákona o slobode informácií a súhlasí s jej zverejnením v Centrálnom
registri zmlúv vedenom Uradom vlády Slovenskej republiky.

2. Zmluvuje možné meniť alebo dopíňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán
formou očíslovaného písomného dodatku k zmluve, podpísaného oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán. Na uzatvorenie dodatku k zmluve neexistuje právny nárok žiadnej
zo zmluvných stran.

3. Pri výklade dohodnutých zmluvných podmienok sa prihliada na žiadosť; v prípade rozporu
medzi ustanoveniami zmluvy a žiadostbu majú prednost' ustanovenia zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli; že povinnosť doručiť písomnosť podťa tejto zmluvy sa
považuje v konkétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutim
túto písomnosť prevziať. Ak sa v pdpade doručovania prostredníctvom poštového podniku
vráti doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteťná (resp. adresát neznámy),
povťuje sa takáto zásielka za doručenú dňom vrátenia tejto zásielky odosielajúcej osobe;
pre doručovanie je roáodné sídlo zapísané v obchodnom registri, alebo inom príslušnom
registri.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzt'ah založený touto zmluvou sa bude riadiť
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonnika za predpokladu, že osobitné predpisy,
ktoré majú prednost'pred Obchodným zákonníkom, neobsahujú špeciálnu úpralu.

6 , Zmllva je závázná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán.

7. Ak niektoré ustanovenia zmlu.,y nie sú celkom alebo sčasti platné a,/alebo účinné alebo
neskór stratia platnosť a./alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo účinnost'
ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných a,/alebo neúčinných ustanovení
a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokial'je to právne možné, sa čo najviac
približuje zmyslu a účelu zmluvy, pokial pri uzatv ixaní zmhxry zmluvné strany túto otázku
brali do úvahy.

8, Osoby podpisujúce zmlul.rr r,yhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu, právam a
povinnostiam z nej vypl;ivajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a va,žnu

vóťu zbavenú akýchkol'vek omylov, čo potl, dzuj ú svojimi vlastnoručnými podpismi.

10. Táto zmluva sa lyhotovuje v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorych jedno
vyhotovenie dostane príjemca dotácie a dve vyhotovenia dostane SAŽP.
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l 1. Neoddeliternou súčasťou tejto zrnluvy sú nasledovné pdlohy:
1. Pdloha č. 1: Položkovilf rozpočet na projekt 

^a 
rok 2021

dotrá,cie a iných zdrojov,

Zm|uya ě. l50/POD-806/2 l

do výšky schválenej

2. Príloha č.2: Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluly o poskl.tnutí
podpory z Environmentiilneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy
dediny zarok 2021.

V Banskej Bystrici, dňa 2 6 -10, Zfiil

SLÍ]VENsKÁ AGEN_TIjR{
žit,CitN Égo pRo§TI{EDlA

ni(.ťskčiro 28

']_i '-1 
l].._}]ii._n i'lrrl],. ]A

stárosta obce

Slovenská agentura ávotrrého prostredia
v zastupení Mgr. Michal Maco

generiilny riaditeť
zastúpeni Ing. Lubomír Šimko
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