ZMLUVA Č. 134901 08U02
o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (d‘alej len „zmluva“)
uzatvorená podl‘a ~ 9 ods. 6 a ~ 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde
a o zmene 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
so zákonom Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok I.
Zmluvné strany

1. Poskytovatel‘ dotácie:

Environmentálny fond

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu vo formáte IBAN:
SWIFT:
(d‘alej len ‚Sond“)

Martinská 49, 821 05 Bratislava
30796491
2021925774
Mgr. Peter Kalivoda, riaditel‘
Štátna pokladnica
SKO9 8180 0000 0070 0021 4051
SPSRSKBA

a
2. Príjemca dotácie:

Sídlo:

iČo:

Obec Belža

Belža, 044 58 Be[ža,
okres Košice-okolie
00323951
Ing. Ondrej Pravda, starosta obce
OTP Banka Slovensko, a.s.

Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo samostatného bankového účtu vo formáte
IBAN:
SKO2 5200 0000 0000 1837 7543
SWIFT:
OTPVSKBX
(d‘alej len „príjemca dotácie‘~)
(d‘alej spoločne len „zmluvné strany“)
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Čiánok II.
Uvodné ustanovenia
1. Fond bol zriadený zákonom Č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d‘alej ten „zákon
o Environmentálnom fonde“) ako štátny fond na uskutočňovanie štátnej podpory
starostlivosti o životné prostredie.
2. Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory
formou dotácie z Environmentálneho fondu číslo 134901/Al-73/19 zo dňa 18.04.2019
vydaného podľa ~ 4 ods. 3 zákona o Environmentálnom fonde (ďalej len „rozhodnutie“)
bola na základe žiadosti príjemcu dotácie číslo 134901 zo dňa 26.10.2018, podanej v rámci
Specifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2019, obtasť: Ochrana ovzdušia,
činnosť Al Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných
zdrojov (d‘alej len „žiadost“) poskytnutá príjemcovi dotácie podpora vo forme dotácie
vo výške 93.000,00 EUR, (slovom: deväťdesiattritisíc eur) (ďalej len „dotácia“).
3. Poskytnutá dotácia na predmet podpory podľa tejto zmluvy nieje štátnou pomocou v zmysle
pravidiel o štátnej pomoci podl‘a zákona Č. 358/2015 Z. z. o štátnej pomoci v znení
neskorších predpisov.

Článok III.
Predmet zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára podľa ~ 9 ods. 6 zákona o Environmentálnom fonde na základe
rozhodnutia špecifikovaného v Clánku II. bod 2. zmluvy a vo väzbe na žiadosť príjemcu
dotácie.
2. Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory
z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie na účely spolufinancovania skutočne
vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu podrobne špecifikovaného
v Clánku IV. zmluvy; nejedná sa o ťinančné prostriedky poskytnuté z Európskej únie.

Článok IV.
Učel použitia poskytnutej dotácie, predmet projektu a termín realizácie projektu

1. Poskytnutá dotácia sa účelovo použije na:
a) Účel dotácie (názov projektu):

Miesto realizácie projektu:
Okres:
Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav

Komplexná výmena vykurovacieho
systému na obecnom úrade a v kultúrnom
dome obce Belža

Belža
Košice-okolie

.
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b) Projektová dokumentácia vypracovaná:
(kým)
Názov:
Dátum:

OON Design s.r.o., doc. Ing. Danica
Košičanová, PhD., Slovenskej jednoty 48,
040 01 Košice
Obecný úrad a kultúrny dom Belža
10/2018

2. Termín realizácie projektu:
(začiatok a ukončenie mesiac/rok): 05/2019 07/2019
—

-

3. Podrobný opis činností a prác realizovaných v roku 2019:
Dotácia a finančné prostriedky z mých zdrojov budú použité na konvekčné vykurovanie
budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Belža. Ako zdroj tepla pre objekt je
navrhnutá sústava 2 plynových kotlov 45 kW, s maximálnym výkonomjedného kotla 44,1
kW:Kotly budú zapojené do kaskády. V objekte budú zrealizované 3 vykurovacie vetvy.
Každá vetva bude mat‘ vlastné obehové čerpadlo, ktoré bude súčasfou čerpadlovej skupiny.
Zabezpečovacie zariadeaie systému UK bude riešené uzavretou expanznou nádobou a
poistným ventilom. Potrubné rozvody vykurovania budú vedené pod stropom a popri
stenách a budú izolované PE trubicami hrúbky 13 mm len v nevykurovaných priestoroch a
kotolni. Objekt bude vykurovaný pomocou doskových vykurovacích telies, typ Kompakt v
počte 42 ks nových vykurovacích telies a tiež budú demontované a spätne montované 3 ks
existujúcich vykurovacích telies. Práce na póvodných vykurovacích telesách budú
realizované kvóli výmene potrubí UK a tiež kvóli montáži radiátorových ventilov. Spolu
bude realizovaná montáž 45 ks radiátorových ventilov a 45 ks radiátorov (42 ks nových a 3
ks póvodné demontáž ± montáž).
Uvedené činnosti a práce budú realizované v súlade s rozpočtom projektu (príloha Č. 1
zmluvy).
Opis činností a prác špecifikovaný v tomto bode bude realizovaný v zmysle projektovej
dokumentácie uvedenej v Clánku IV. bod 1. písm. b) zmluvy overenej príslušným orgánom
povol‘ujúcim realizáciu projektu a zároveň podl‘a oznámenia uvedeného v Clánku IV. bod 1.
písm. a) zmluvy a v súlade s rozpočtom projektu (príloha č. 1 zmluvy).
-

-

—

V prípade akýchkol‘vek pochybností zmluvných strán pri výklade rozsahu a opisu činností
a prác, ktoré majú byt‘ vykonané v rámci projektu za rok 2019, financovanie ktorých
je účelom poskytnutia dotácie podl‘a tejto zmluvy, sú zmluvné strany viazané aj
špecifikáciou projektu uvedenou v žiadosti príjemcu dotácie označenej v Clánku II. bod 2.
zmluvy.
4. Dodávateľ(lia) projektu:
Obchodné meno dodávatel‘a:
Sídlo:

iČo:

Registrácia:
Oddiel: Sro
Zmluva o dielo zo dňa:

GB STAV KOŠICE, s.r.o.
Barčianska 2B, 040 17 Košice-Barca
48293750
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I
Vložka Č.: 37832/V
15.05 .2019
.
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5. Podmienkou poskytnutia dotácie príjemcovi dotácie je okrem mého výber dodávatel‘a(oy)
realizácie projektu, špecif‘ikovaného(ých) v bode 4. tohto článku zmluvy, ktorýje povinný
príjemca dotácie zabezpečit‘ pred uzavretím tejto zmluvy v súlade sozákonom o verejnom
obstarávaní platnom a účinnom v čase výberu dodávatel‘a. Za dodržanie zákonných
postupov pri výbere dodávatel‘a(ov), upravených zákonom o verejnom obstarávaní platnom
a účinnom v čase výberu dodávatel‘a(ov), zodpovedá príjemca dotácie.
6. Príjemca dotácie je povinný poskytnutú dotáciu použit‘ výlučne na účel realizácie projektu
špecifikovaného v bodoch 1. a 3. tohto článku zmluvy a spósobom a zapodmienok
dohodnutých v zmluve.

Článok V.
Výška poskytnutej dotácie
1. Na realizáciu projektu špecifikovaného v Článku IV. bodoch 1. a 3. zmluvy sa zaväzuje
fond po splnení všetkých podmieriok zmluvy príjemcom dotácie poskytnúf príjemcovi
dotácie finančné prostriedky dotáciu maximálne vo výške:
—

93.000,00 EUR
2.

3.
4.

5.

6.

7.

(slovom: devät‘desiattritisíc eur).
Podmienkou poskytnutia dotácie je okrem mého preukázanie, že príjemca dotácie má
na f~nancovanie projektu (účelu dotácie) zabezpečených najmenej 5 % nákladov z mých
zdrojov, teda sumu vo výške: 4.894,74 EUR (slovom: štyritisícosemstodeväfdesiatštyri eur
a sedemdesiatštyri centov).
Podmienkou poskytnutia dotácie je dodržanie podmienok zmluvy príjemcom dotácie.
Za skutočne vynaložené oprávnené náklady na realizáciu projektu je možné považovať len
tie náklady, ktoré súvisia s prácami a dodávkami realizovanými a uhradenými podľa tejto
zmluvy príjemcom dotácie dodávatel‘ovi(om) uvedenému(ým) v Clánku IV. bod 4. zniluvy
na základe uvedených zmlúv a ich dodatkov ako aj v Prílohe Č.! tejto zmluvy,
a to v období príslušného rozpočtového roka, v ktorom sa poskytla dotácia.
V prípade, ak oprávnené náklady skutočne vynaložené, odóvodnené a riadne preukázané
na realizáciu projektu, špecifikovaného v Clánku IV. zmluvy po jeho ukončení
v rozpočtovom roku, v ktorom sa dotácia poskytla, budú nižšie ako súčet sumy poskytnutej
dotácie uvedenej v bode 1. tohto článku zmluvy a povinnej ‘sumy z mých zdrojov,
zabezpečenej príjemcom dotácie uvedenej v bode 2. tohto článku zmluvy, príjemcovi
dotácie vznikne nárok na dotáciu len do výšky skutočných a riadne preukázaných
vynaložených nákladov na realizáciu projektu v príslušnom rozpočtovom roku
po odpočítaní pomernej čiastky povinnej sumy z mých zdrojov. Fond je v takomto prípade
oprávnený bez uzatvorenia dodatku k zmluve znížiť výškú poskytnutej dotácie.
Konečná výška poskytnutej dotácie, ktorá bude vyplatená príjemcovi dotácie, sa určí
na základe skutočne vynaložených, odóvodnených a riadne preukázaných nákladov
na realizáciu projektu, špecifikovaného v Clánku IV. zmluvy. Celková výška poskytnutej
dotácie uvedená v bode 1. tohto článku zmluvyje výška maximálna, nesmie byt‘ prekročená
a nie je možné ju dodatočne navyšovať, okrem prípadu navýšenia poskytnutej dotácie na
základe dodatočného rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky po
uzavretí zmluvy. V prípade navýšenia skutočne vynaložených nákladov súvisiacich
s realizáciou projektu, tieto náklady znáša výlučne príjemca dotácie na vlastné náklady.
Príjemca dotácie sa zaväzuje a bene na vedomie, že fondom poskytnuté finančné
prostriedkyje povinný uhradiť dodávatel‘ovi(om) najneskór do 31.12.2019. Na preukázanie
.
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spinenia tejto povinnosti je príjemca dotácie povinný najneskór do 31.01.2020 doručiť
fondu výpis z účtu, ktorým preukáže včasnosť a úplnost‘ týchto úhrad.

Článok VI.
Lehoty a spösob čerpania poskytnutej dotácie
1. Fond zabezpečí čerpanie poskytnutej dotácie príjemcovi dotácie bezhotovostným prevodom
z účtu fondu na samostatný bankový účet príjemcu dotácie špecifikovaný v Ciánku I. bod 2.
zmluvy, a to za podmienok dohodnutých v zmluve. Príjemca dotácie sa zaväzuje udržiavat‘
účet uvedený v Článku I. bod 2. zmluvy zriadený až do doby, spinenia povinností
uvedených v Ciánku V. bod 7. tejto zmluvy.
2. Príjemca dotácie je povinný, za účelom čerpania poskytnutej dotácie na základe zmluvy,
predložit‘ fondu originály faktúr, prípadne originály mých účtovných dokladov
zodpovedajúcich zákonu č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
ktorými príjemca dotácie hodnoverne a bez akýchkol‘vek pochybností preukáže účeiovosf
použitia poskytnutej dotácie (d‘aiej len „účtovné doklady“), na úhradu oprávnených
nákladov na realizáciu projektu, špecifikovaného vClánku W. zmluvy, a to v príslušnom
rozpočtovom roku, v ktorom sa dotácia poskytla. Učtovné doklady musia byt‘ vystavené
vybraným dodávatel‘om uvedeným v Clánku IV. bod 4. zmluvy. Príjemca dotácie je tiež
povinný na požiadanie fondu k č~rpaniu dotácie predložit‘ d‘alšie doklady a písomnosti
vzfahujúce sa k realizovanému projektu na preukázanie oprávnenosti vynaložených
nákladov. Príjemca dotácie je povinný uvedené doklady doručiť fondu najneskór v lehote
do 29.11.2019.
3. V prípade zálohových faktúrje príjemca dotácie povinný postupovat‘ v zmysle ~ 19 zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d‘alej len „zákon o rozpočtových
pravidlách“).
4. Podmienkou čerpania poskytnutej dotácie na základe predložených účtovných dokladov
podl‘a či. VI bod 2 zmluvy je dodržanie všetkých podmienok zmiuvy príjemcom dotácie
a preukázanie bezhotovostnej úhrady týchto predložených účtovných dokladov vo výške
najmenej 5 % nákladov z mých zdrojov príjemcom dotácie dodávatel‘ovi(om). V prípade,
že príjemca dotácie podmienku zaplatenia najmenej 5 % nákladov z mých zdrojov ako
podmienku čerpania poskytnutej dotácie (Clánok V. bod 2. zmluvy) splnil už ku dňu
podpisu zmluvy, fond umožní čerpanie poskytnutej dotácie na základe predložených
účtovných dokladov, v prípade splnenia ostatných podmienok zmluvy, do výšky
poskytnutej dotácie uvedenej v Ciánku V. bod 1. zmluvy.
5. Fond sa zaväzuje, že po spinení všetkých podmienok zmluvy zo strany príjemcu dotácie,
potrebných pre čerpanie poskytnutej dotácie, poukáže príjemcovi dotácie na základe
predložených účtovných dokladov a účtovných dokladov o úhrade najmenej 5 % nákladov
z mých zdrojov, peňažné prostriedky z titulu poskytnutej dotácie a to najviac v dvoch
platbách v termíne:
do 16.12.2019 do výšky 100,00 % poskytnutých finančných prostriedkov.
DPH uvedená na účtovných dokiadoch, prediožených fondu zo strany príjemcu dotácie
na úhradu, bude uhradená príjemcovi dotácie len v prípade, ak tento fondu preukáže,
že nemá právo túto DPH odpočítat‘ spósobom podl‘a ~ 49 až 55e zák. č. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty, a že mu ani v súvislosti touto DPH nevznikol nárok na nadmerný
odpočet podl‘a ~ 79 tohto zákona.
-

-
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6. V prípade, ak príjemca dotácie najneskór v lehote uvedenej v bode 2. tohto článku zmluvy
nepredloží fondu originály účtovných dokladov na úhradu nákladov na reatizáciu projektu
špecifikovaného v Clánku W. zmluvy, ako aj doklady o úhrade najmenej 5 % nákladov
z mých zdrojov alebo nepredloží doklady a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému
projektu, ktoré od neho vyžiadal fond na preukázanie oprávnenosti vynaložených nákladov,
nedostáva sa tým fond do omeškania s uvoľnením čerpania dotácie.
7. Príjemca dotácie je povinný najneskór ku dňu podpisu zmluvy predložiť fondu doklad
o zriadení samostatného bankového účtu. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že prostredníctvom
tohto samostatného bankového účtu bude uskutočňovat‘ výlučne len tie finančné operácie,
ktoré súvisia s podporou poskytnutou z prostriedkov Environmentálneho fondu, a to len
formou bezhotovostných prevodov.
8. Úroky
z poskytnutej
dotácie,
ktoré
budú
pripísané
príjemcovi
dotácie
Po poukázaní dotácie alebo jej časti na jeho samostatný bankový účet, sú príjmom fondu
a príjemca dotácie je povinný ich vo výške Po odpočítaní zaplatenej dane z týchto úrokov
v lehote jedného mesiaca odo dňa ich pripísania na účet príjemcu dotácie odviest‘ na účet
fondu číslo vo formáte IBAN: SKO9 8180 0000 0070 0021 4051, variabilný symbol
1349019.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok fondu umožnif čerpanie poskytnutej dotácie alebo
jej zostávajúcej nevyčerpanej časti zaniká dňom vstupu príjemcu dotácie do likvidácie,
ako aj dňom vyhlásenia konkurzu alebo povolením reštrukturalizácie na majetok príjemcu
dotácie alebo vstupom do nútenej spr~vy alebo ozdravného režimu, ak .k týmto
skutočnostiam došlo v období po rozhodnutí a/alebo uzatvorení zmluvy.

Článok VII.
Povinnosti príjemcu dotácie
1. Príjemca dotácie sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu (Článok V. bod 1.) a peňažné
prostriedky predstavujúce najrnenej 5 % nákladov z mých ~zdrojov (Clánok V. bod 2.)

2.

3.
4.

5.

výlučne na účel vymedzený v Clánku IV. zmluvy a za dodržania podmienok stanovených
touto zmluvou.
Príjemca dotácie sa zaväzuje riadne, v súlade so stavebným alebo mým povolením,
s predloženou projektovou alebo inou dokumentáciou, v súlade s termínom realizácie
projektu a rozpočtom projektu (príloha č. 1 zmluvy) realizovať projekt špecifikovaný
v Clánku IV. zmluvy prostredníctvom dodávatel‘a(l‘ov) uvedeného(ých) v Clánku W.
bod 4: zmluvy.
Príjemca dotácie sa zaväzuje zabezpečit‘ hospodárne, efektívne, účinné a účelové
vynakladanie poskytnutej dotácie v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.
Príjemca dotácie sa zaväzuje počas celej doby platnosti zmluvy majetok nadobudnutý
alebo zhodnotený z prostriedkov poskytnutej dotácie chránit‘ pred poškodením, stratou,
odcudzením alebo zneužitím.
Príjen-ica dotácie sa zaväzuje písomne informovať fond o zmene všetkých skutočností
a podmienok, dohodnutých v tejto zmluve do 10 kalendárnych dní od príslušnej zmeny.
Zmenu dohodnutých podmienok zmluvy možno ~uskutočniť len na základe písomnej
žiadosti príjemcu dotácie, na základe ktorej fond, v prípade, že so zmenou dohodnutých
podmienok bude súhlasif, uzatvorí s príjemcom dotácie písomný dodatok k zmluve.

6. Pťe projekty, ktoré majú termín ukončenia realizácie projektu do 31.12.2019
sa príjemca dotácie zavazuje:
Strana6 z 13

Zmluva Č. 134901 08U02

a) spolu s poslednými účtovnými dokiadmi doručenými a predloženými fondu na úhradu
a s dokiadmi uvedenými v Clánku VI. bod 2. zmluvy predložiť aj vyplnené
a podpísané tlačivo pre „Záverečný odpočet čerpania za rok 2019“, ktoré tvorí prílohu
č. 2 zmluvy a záverečnú správu o priebehu realizácie projektu, vrátane všetkých
fondom požadovaných dokladov preukazujúcich realizáciu projektu, na ktorý bola
dotácia poskytnutá a
b) v lehote najneskór do dvoch mesiacov odo dňa termínu ukončenia realizácie projektu
uvedeného v Clánku IV. bod 2. zmluvy predložit‘ a doručit‘ fondu zápis o odovzdaní
a prevzatí stavby.
7. Pre projekty~ ktoré majú termín ukončenia realizácie projektu po 31.12.2019
sa príjemca dotácie zaväzuje spolu s poslednými účtovnýrni dokiadmi doručenými
a predloženými fondu na úhradu a s dokladmi uvedenými v Clánku VI. bod 2. zmluvy
predložiť aj vyplnené a podpísané tlačivo pre „Záverečný odpočet čerpania za rok 2019“,
ktoré tvorí prílohu č. 2 zmluvy a záverečnú správu o priebehu realizácie projektu, vrátane
všetkých fondom požadovaných dokladov preukazujúcich realizáciu projektu, na ktorý
bola dotácia poskytnutá.
8. Záverečná správa ý priebehu realizácie projektu musí obsahovat‘ detailný opis
činností/prác realizovaných príjemcom dotácie v roku 2019 za poskytnutú dotáciu a tento
opis musí byt‘ v súlade so zmluvou.
9. V prípade, ak príjemca dotácie v priebehu realizácie projektu zistí, že projekt nebude
schopný zrealizovať v termíne podl‘a Clánku IV. bod 2. zmluvy, pričom sajedná o termín
realizácie projektu v roku 2019, je povinný pred dohodnutým termínom ukončenia
realizácie projektu doručit‘ fondu písomnú žiadost‘ o predlženie termínu realizácie projektu
s uvedením dóvodov. V prípade závažných skutočností, ktoré nemohol príjemca dotácie
ovplyvnit‘, móže fond uzavrieť s príjemcom dotácie písomný dodatok k zmluve, v ktorom
dohodne zmenu termínu realizácie projektu.
10. Príjemca dotácie je povinný umožniť zamestnancom fondu, zamestnancom Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky a na ich požiadanie aj zamestnancom
Slovenskej inšpekcie životného prostredia, prípadne príslušného úradu životného
prostredia, vykonávat‘ kontrolu použitia poskytnutej dotácie a za tým účelom umožnit‘ im
vstup do priestorov a ol?jektov príjemcu dotácie a na požiadanie predložit‘ všetky doklady
a písomnosti vzfahujúce sa k realizovanému projektu a preukázat‘ oprávnenost‘
vynaložených nákladov. Príjemca dotácie sa zaväzuje vytvorit‘ oprávneným kontrolným
zamestnancom vykonávajúcim kontrolu podmienky na riadne a včasné vykonanie
kontroly a poskytnúť im bezodkladne potrebnú súčinnost‘.
11. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu fondu veci
(hnutel‘né a nehnutel‘né) a vecné a majetkové práva, ktoré nadobudne z prostriedkov
poskytnutej dotácie v zmysle tejto zmluvy, neprevedie do vlastníctva tretej osoby, a to po
dobu 5 (piatich) rokov odo dňa nadobudnutia veci alalebo vecných alalebo majetkových
práv z prostriedkov dotácie v zmysle tejto zmluvy do svojho vlastníctva.
12. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že realizovaný projekt a!alebo jeho časť ani prostriedky
poskytnutej dotácie nebudú použité pre účely realizácie akejkol‘vek hospodárskej činnosti
a ani nebudú poskytovat‘ rleoprávnenú výhodu žiadnemu subjektu (najmä, ale nielen
na základe zmluvného vzt‘ahu s príjemcom), ktorý realizuje hospodársku činnost‘.
13. Príjemca dotácie vyhlasuje, že objekt, v ktorom je realizovaný projekt, uvedený v Čl. IV.
bod 1. tejto zmluvy, z podpory formou dotácie z Environmeritálneho fondu je využívaný
na nehospodársku činnosť (obecný úrad a kultúrny dom), pričom hospodárska činnosť
(napr. prenájom) nepresahuje 20 % z celkovej ročnej kapacity objektu.
‚

.
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14. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že po dobu piatich rokov odo dňa účinnosti tejto zmluvy,
bude fond každoročne informovaf, a to vždy do konca kalendárneho roku, o rozsahu
využívania objektu na hospodársku činnost‘, a to vždy do konca Jalendárneho roku.
Príjemca dotácie sa zaväzuje túto oznamovaciu povinnost‘ plniť aj v prípade, že počas
rozhodného obdobia nedošlo k zmene využívania objektu.

Článok VIII.
Kontrola pinenia zmluvných podmienok
1. Fond je oprávnený podl‘a * 5 ods. 7 a ~ 1.1 ods. 2 zákona o Erivironmentálnom fonde
vykonávať finančnú kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu a dodržiavania
podmienok tejto zmluvy podl‘a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (d‘alej ako „ZoFK~‘).
2. Finančnú kontrolu podl‘a bodu 1 vykonáva fond ako administratívnu finančnú kontrolu
a/alebo ako f~nančnú kontrolu na mieste.
3. Fond je povinný vykonávať administratívnu finančnú kontrolu súladu každej finančnej
operácie alebo jej časti s ~ 6 ods. 4 ZoFK, ak poskytne verejné f~nancie inej osobe
alebo poskytol verejné financie inej osobe, alebo ak sa poskytujú v súlade s osobitným
predpisom (čl. 4 a čl. 23 nariadenia (EU) č. 1299/2013). Administratívnu finančnú kontrolu
vykonávajú osoby uvedené v ~ 7 ods. 2 ZoFK. Na vykonávanie administratívnej finančnej
kontroly sa použijú ustanovenia základných pravidiel finančnej kontroly a auditu podl‘a ~
20 až 27 ZoFK.
4. Finančnú operáciu alebo jej časť je fond oprávnený overovať aj Finančnou kontrolou
na mieste, v rámci ktorej získava dókazy, preveruje a zist‘uje skutočnosti, ktoré považuje
za potrebné na účely overenia jej súladu s ~ 6 ods. 4. Finančnú kontrolu na mieste
vykonávajú aspoň dvaja zamestnanci fondu na základe písomného poverenia vydaného
štatutárnym orgánom fondu alebo ním písomne splnon-iocneným vedúcim zamestnancom.
Na vykonávanie finančnej kontroly na mieste sa použijú ustanovenia základných pravidiel
finančnej kontroly a auditu podl‘a ~ 20 až 27 ZoFK.
5. Fond pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly aJalebo finančnej kontroly
na mieste je oprávnený
a) vyžadovat‘ a odoberať od príjemcu dotácie alebo od osoby, ktorá je vo vzt‘ahu
k finančnej operácii alebo jej časti dodávatel‘om výkonov, tovarov, prác alebo služieb,
alebo akejkol‘vek inej osoby, ktorá má informácie, doklady alebo mé podklady, ktoré sú
potrebné na výkon finančnej kontroly alebo auditu, ak ich poskytnutiu nebráni osobitný
predpis (d‘alej len „tretia osoba“), v určenej lehote originály alebo úradne osvedčené
kópie dokladov, písomnosti, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov
výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, vyj adrenia, informácie, dokumenty a ině
podklady súvisiace s administratívnou finančnou kontrolou, finančnou kontrolou
na mieste a auditom a vyhotovovat‘ si ich kópie a nakladat‘ s nimi,
b) vyžadovat‘ od príjemcu dotácie alebo od tretej osoby súčinnošť v rozsahu oprávnení
podl‘a ZoFK,
c) vyžadovaf od príjemcu dotácie predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých
na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (d‘alej len „písomný zoznam
prijatých opatrení“) v lehote určenej fondom; ak fond odóvodnene predpokladá
vzhl‘adom na závažnost‘ nedostatkov, že prijaté opatrenia nie sú účinné,
vyžadovat‘ prepracovanie písomného zoznamu prijatých opatrení a predioženie
prepracovaného písomného zoznamu prijatých opatrení v lehote určenej fondom,
.

Strana8 z 13

.

Zmluva Č. 134901 08U02

d) vyžadovat‘ od príjemcu dotácie spinenie prijatých opatrení v lehote určenej fondom,
e) vyžadovať od príjemcu dotácie predloženie dokumentácie preukazujúcej spinenie
prijatých opatrení Po uplynutí lehoty podľa písmena d),
‘
f) overiť spinenie prijatých opatrení.
6. Fond je pri vykonávaní finančnej kontroly na mieste oprávnený v nevyhnutnom rozsahu za
podmienok ustanovených v osobitých predpisoch vstupovať do objektu, zariadenia,
prevádzky, 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 f~nančnej
kontroly na mieste je povinný
a) predložiť fondu alebo prizvanej osobe na vyžiadanie výsledky kontrol alebo auditov
vykonaných mými orgánmi a povinnou osobou, ktoré súvisia s administratívnou
finančnou kontrolou a/alebo finančnou kontrolou na mieste,
b) predložit‘ v lehote určenej fondom alebo prizvanou osobou vyžiadané originály alebo
úradne osvedčené kópie dokladov, písomností, záznamov dát na pamät‘ových médiách
prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupy, vyjadrenia, informácie,
dokumenty a mé podklady súvisiace s administratívnou finančnou kontrolou a/alebo
finančnou kontrolou na mieste a vydať jej na vyžiadanie písomné potvrdenie o ich
úplnosti a umožniť fondu alebo prizvanej osobe vyhotovovať si kópie týchto
podkladov,
c) poskytnút‘ súčinnosť fondu alebo prizvanej osobe,
d) prijat‘ v lehote určenej fondom opatrenia na nápravu nedostatkov uvedených
v čiastkovej správe alebo v správe a odstrániť príčiny ich vzniku,
e) predložit‘ fondu v určenej lehote písomný zoznam prijatých opatrení,
f) prepracovaf a predložiť v lehote určenej fondom písomný zoznam prijatých opatrení,
ak fond vyžadoval jeho prepracovanie a predloženie,
g) splnit‘ prijaté opatrenia v lehote určenej fondom,
h) predložif na výzvu 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 vykorianie finančnej kontroly ria mieste a zdržať sa konania,
ktoré by mohlo ohrozit‘ jej začatie a riadny priebeh,
b) oboznámit‘ pri začatí finančnej kontroly na mieste fond alebo prizvanú osobu
s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa vzt‘ahujú na priestory, v ktorých sa vykonáva
f~nančná kontrola na mieste,
c) umožnit‘ fondu alebo prizvanej osobe vstup do objektu, zariadenia, prevádzky,
dopravného prostriedku, na pozemok alebo vstup do obydlia, ak sa používa
aj na podnikanie alebo na vykonávanie inej hospodárskej činnosti.

Strana9 z 13

Zmluva Č. 134901 08U02

Článok IX.

.

Porušcnie finančnej disciplíny

1. Príjemca dotácie bene na vedomie, že finančné prostriedky poskytnuté formou dotácie
na základe tejto zmluvy sa považujú podl‘a zákona o rozpočtových pravidlách za verejné
prostriedky.
2. Príjemca dotácie bene na vedomie, že nedodržanie alebo porušenie ktorejkol‘vek
z dohodnutých podmienok uvedených v tejto zmluve, za ktorých sa dotácia poskytla,
alebo nehospodárne, neefektívne, neúčinné použitie dotácie príjemcom dotácie alebo
použitie dotácie v rozpore s určeným účelom, sa považuje okrem mého, za porušenie
finančnej disciplíny v zmysle ~ 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách.
3. Príjemca dotácie bene na vedomie, že ak pri nakladaní s dotáciou poskytnutou na základe
tejto zmluvy neplní alebo poruší dohodnuté zmluvné podmienky alebo postupuje v rozpore
so zákonom o rozpočtových pravidlách, v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní
alebo v rozpore s mým všeobecne záväzným právnym predpisom, fond je oprávnený
v ktoromkol‘vek štádiu čerpania dotácie čerpanie dotácie zastaviť. O tomto fond
bezodkladne informuje príjemcu dotácie.
4. Príjemca dotácie bene na vedomie, že ak pri nakladaní a použití dotácie poruší finančnú
disciplínu niektorým zo spósobov uvedených v ~ 31 ods. 1 zákona o rozpočtových
pravidlách, porušenie takejto Finančnej disciplíny bude fond v závislosti od druhu porušenia
sankcionovat‘ v zmysle ~ 31 zákona o rozpočtových pravidlách.

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 sú pravdivé, úplné a taktiež že fondu nezamlčal žiadne informácie,
ktoré by mohli mat‘ vplyv na poskytnutie dotácie alebo uzatvorenie zmluvy.
2. Príjemca dotácie vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy nemá Finančné záväzky
Po lehote splatnosti voči štátnemu rozpočtu a rozpočtu fondu.
3. Príjemca dotácie vyhlasuje, že nie je v likvidácii, že na jeho majetok nie je vyhlásený
konkurz ani povolená jeho reštrukturalizácia podl‘a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácij a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
nie je v nútenej správe ani ozdravnom režime podl‘a zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a že majetok. ktorý je predmetom f~nancovania podl‘a tejto
zmluvy nieje v exekúcii.
4. Príjemca dotácie podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že výber dodávatel‘a, uvedeného
v Clánku IV. bod 5. tejto zmluvy, zabezpečil v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,
platnom a účinnom v čase výberu dodávatel‘a, a to prostredníctvom otvoreného,
transparentného a nediskriminačného výberového konania.
5. Príjemca dotácie podpísaním zmluvy udel‘uje fondu v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údaj9v a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlas na spracovanie
jeho osobných údajov uvedených v žiadosti a v zmluve. Osobné údaje príjemcu dotácie
sa poskytnú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
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Článok XI.
Ukončenie zmluvy
1. K ukončeniu zmluvy móže dójst‘ písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému dňu.

Dohodou možno zmluvný vzťah založený touto zmluvou ukončit‘ len do dňa, pokial‘
nedošlo zo strany príjemcu dotácie k čerpaniu dotácie.
2. K ukončeniu zmluvy móže dójst‘ aj odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán,
a to v prípade porušenia zmluvy podstatným spósobom druhou zmluvnou stranou.
Odstúpenie od zaluvy je v takomto prípade účinné dňom preukázatel‘ného doručenia
oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy
je spojené s povinnost‘ou príjemcu dotácie vrátit‘ poskytnutú dotáciu v celom rozsahu.
3. Za porušenie zmluvy podstatným spósobom sa rozumie:
a) porušenie ktoréhokol‘vek z nasledovných ustanovení zmluvy: Clánok V. bod 7,
Článok VI. bod 2.,4. a 7., Článok VII. bod 1., 2., 3., 6., 7., 12. a 13.,
b) porušenie ustanovenia Článku IV. bod 5 tejto zmluvy aJalebo ak sa prehlásenie príjemcu
dotácie podl‘a Clánku X. bod 4. tejto zmluvy ukáže kedykol‘vek Po uzavretí tejto zmluvy
ako nepravdivé,
c) ak sa Po uzatvorení zmluvy preukáže, že táto bola uzatvorená na základe nepravdivých,
nesprávnych alebo neúplných údajov alebo dokumentov predložených zo strany
príjemcu dotácie,
d) ak právoplatný rozsudok súdu alebo zistenie kontrolného orgánu preukáže, že v procese
hodnotenia a výberu projektu došlo k spáchaniu trestnej činnosti alebo k takému
porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov, bez ktorého by k poskytnutiu
dotácie nedošlo.

Článok XII.
Zmluvné pokuty

1. V prípade, ak príjemca dotácie poruší túto zmluvu podstatným spósobom niektorým
zo spósobov podl‘a Čl. XI. bod 3 písm. a), c) d) tejto zmluvy, je príjemca dotácie povinný
zaplatit‘ fondu zmluvnú pokutu vo výške 20% zo sumy poskytnutej dotácie podl‘a Čl. V. bod
1 tejto zmluvy, a to za každé jednotlivé porušenie tejto zmluvy podstatným spósobom.
2. V prípade, ak príjemca dotácie poruší túto zmluvu podstatným spósobom spósobom podl‘a
či. XI. bod 3 písm. b) tejto zmluvy, je príjemca dotácie povinný zaplatiť fondu zmluvnú
• pokutu v nasledovnej výške:
a) pri porušení podmienok zákona o verejnom obstarávaní spósobom, ktorý mohol mat‘
vplyv na výsledok verejného obstarávania vo výške 30% zo sumy poskytnutej
dotácie podl‘a Čl. V. bod 1 tejto zmluvy, a to za každé takéto jednotlivé porušenie;
b) pri pořušení podmienok zákona o verejnom obstarávaní spósobom, ktorý mal vplyv
na výsledok verejného obstarávania vo výške 70% zo sumy poskytnutej dotácie
podl‘a či. V bod 1 tejto zmluvy, a to za každé takéto jednotlivé porušenie.
3. V závislosti od posúdenia konkrétnych skutočností, týkajúcich sa porušenia povinnosti
zabezpeČovanej zmluvnou pokutou v každom jednotlivom prípade je fond oprávnený (nie
však povinný) požadovat‘ od príjemcu dotácie zaplatenie zmluvnej pokuty podl‘a Čl. XII.
bod 2 písm. a) a/alebo podl‘a či. XII. bod 2 písm. b) v nižšej výške než aká je uvedená
v príslušnom zmluvnom ustanovení najmenej však:
-

—

—

—

—
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a) v sume 1% zo sumy poskytnutej dotácie podl‘a či. V. bod 1 tejto zmluvy (v prípade
zmluvnej pokuty podl‘a či. XII. bod 2 písm. a) tejto zmluvy);
B) v sume 31% Zo sumy poskytnutej dotácie podl‘a či. V. bod I tejto Zmluvy (v prípade
zmluvnej pokuty podľa či. XII. bod 2 písm. b) tejto zm[uvy).
4. V prípade, ak príjemca dotácie poruší túto zmluvu nepodstatným spósobom
(t.j. akýmkol‘vek spósobom odlišným od spósobov uvedených v či. XI. bod 3 tejto zmluvy),
je príjemca dotácie povinný zaplatit‘ fondu zmluvnú pokutu vo výške 10% zo sumy
poskytnutej dotácie podľa či. V. bod 1 tejto zmluvy, a to za každé jednotlivé porušenie tejto
Zmluvy podstatným spósobom.

5. Zmluvná pokuta podl‘a či. XII. bod 1 alalebo podľa či. XII. bod 2 alalebo podl‘a či. XII.
bod 4. tejto Zmiuvy je splatná do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy fondu na jej
žaplatenie príjemcovi dotácie.
.

6. Zmiuvné strany sa dohodli, že príjemc.a dotácie je povinný zaplatit‘ fondu zmluvnú pokutu
podi‘a či. XII. bod 1 a!alebo podi‘a či. XII. bod 2 a/aiebo podľa Čl. XII. bod 4. tejto zmluvy
aj v prípade, ak porušenie povinnosti zabezpečovanej zmiuvnou pokutou nezavinil.
7. Okolnosti vyiučujúce zodpovednosf (* 374 Obch. zák.) nernajú vplyv na povinnosf piatiť
zmiuvnú pokutu. Odstúpenie od zmiuvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Článok XIII.

.

Záverečné ustanovenia
1. Zmiuva nadobúda piatnosť dňom jej podpísania oboma zmiuvnými stranami a účinnost‘
podi‘a ~ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim Po dni jej zverejnenia
v Centrálnom registri zmiúv Uradu vlády SR.
2. Zmiuvuje možné meniť alebo dopÍňat‘ len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán
formou očíslovaného písomného dodatku k zmiuve, podpísaného oprávnenými zástupcami
oboch zmiuvných strán. Na uzatvorenie dodatku k zmluve neexistuje právny nárok žiadnej
zo zmluvných strán.
3. Pri výklade dohodnutých zmiuvných podmienok sa prihiiada na žiadost‘; v prípade
rozporu medzi ustanoveniami zmluvy a žiadosťou majú prednosf ustanovenia zmiuvy.
4. Zmiuvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podi‘a tejto zmiuvy
sa považuje v konkrétnom prípade za spinenú dňom prevzatia písomnosti alebo
odmietnutím túto písomnost‘ prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom
poštového podniku vráti doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručitei‘ná (resp.
adresát neznámy), považuje sa takáto zásielka za doručenú dňom vrátenia tejto zásielky
odosielajúcej osobe; pre doruČovanie je rozhodné sídlo zapísané v obchodnom registri,
alebo mom prísiušnom registri.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzt‘ah založený touto zmiuvou sa bude riadiť
p~íslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka za predpokiadu, že osobitné predpisy,
ktoré majú prednost‘ pred Obchodným zákonníkom, neobsahujú špeciáinu úpravu.
6. Zmluvaje záväzná aj pre právnych nástupcov zmiuvných strán.
7. Ak niektoré ustanovenia zmiuvy nie sú celkom aiebo sčasti platné a!aiebo účinné alebo
neskór stratia piatnosť a/alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnost‘ a/alebo účinnost‘
ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných a!aiebo neúčinných ustanovení
a na vypinenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac
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približuje zmyslu a účelu zmluvy, pokial‘ pri uzatváraní zmluvy zmluvné strany túto otázku
brali do úvahy.
Osoby podpisujúce zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.
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 vyplývajúcim porozumeli a že tento vyj adruje ich slobodnú
a vážnu vól‘u zbavenú akýchkol‘vek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými
podpismi.
Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch s platnost‘ou originálu, z ktorých jedno
vyhotovenie dostane príjemca dotácie a dye vyhotovenia dostane fond.
Neoddeljtel‘nou súčast‘ou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
1. Príloha č. 1: Rozpočet projektu,
2. Príloha č. 2: Záverečný odpočet čerpania za rok 2019.
*

8.
9.

10.
11.

.

V Belži, dňa ~

lv Bratislave, dňa

1 8. 07, 2019

7“

.

ROZPOČET
Stavba: Obecný úrad a kultúrny dom Belža
Objekt: ÚK
Objednávateľ: Obec Belža
Zhotovitel: GB STAV KOŠICE s.r.o.
Miesto: Belža
-

.

C.

Spracoval:
Dátum: 4. 5. 2019

..

.

Kod polozky

Popis

Dl

Dodávka

MJ

Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

Hmotnost
celkom

52 283,424

0,000

2 971,024

0,000

15,951

0,000

A

Armatúry

I

Poll

GurovýkohútDNl5

ks

3,000

5,317

2

P012

GuľovýkohútDN25

ks

16,000

13,921

222,736

0,000

3

P013

GufovýkohútDN50

ks

4,000

44,383

177,532

0,000

4

P015

FilferON50

ks

1,000

121,613

121,613

0,000

5 3

Vypúšťací ventil DNI5

ks

4,000

9,513

38,052

0,000

6

4

Odvzdušňovací ventil so spátným ventilom DNIO

ks

6,000

18,670

112,020

0,000

.
.

7

5

Termostatická hlavica

ks

45,000

15,554

699,930

0,000

8

6

Termostatický ventil

ks

45,000

18,323

824,535

0,000

9

7

Uzatvárateliné šróbenie

ks

45,000

16,859

758,655

0,000

B

Zariadenia

26 213,337

0,000

10 1

Plynový kotol 45kW

ks

2,000

3 622,425

7 244,850

0,000

ii 2

Komín ÷ kaskáda

sú
b.

1,000

2 521;223

2 521,223

0,000

12 3.1

ExpanznánádobaNG8o/38Olitrov

ks

1,000

160,572

160,572

0,000

13 4.1

Rozdeľovač - zberač 3 okruhový

ks

i,ooo

281,487

281,487

0,000

ks

3,000

986,045

2958,135

0,000

15 6.1

14 5.1

Anuloid

ks

1,000

488,291

488,291

0,000

16 7.2

Merač tepla

ks

i,ooo

383,042

383,042

0,000

17 8

Príslušenstvo koto!

ks

1,000

1 305,286

1 305,286

0,000

18 9

Úpravňa vody

sú
b.

1,000

4656,814

4656,814

0,000

19 9.1

Regu!á cla do kotolne

sú
b.

1,000

1 730,314

1 730,314

0,000

20 9.2

lnštalačný materiál do strojovne

sú
b.

1,000

2 914,422

2 914,422

0,000

21 9.3.

Magnetický odlučovač

ks

1,000

185,247

185,247

0,000

22 9.4

Neutralizačně zariadenie

sú
b.

1,000

582,645

582,645

0,000

sú
b.

1,000

801,009

801,009

0,000

7 946,005

0,000

23 9.5.

C

.

Čerpadlová skupina DN25 do 4m3/h

+

odvod kondenzátu

Automatické dopúšťacie zariadenie

‘

Vykurovacie telesá

24 1.1

Radiátor22K600x400

ks

2,000

81,511

163,022

0,000

25 2.1

Radiátor 22K 600 X 600

ks

9,000

95,073

855,657

0,000

26 3.2

Radiátor 22K 600 x 800

ks

i,ooo

103,835

103,835

0,000

27 4.2

Radiátor 22K 600x 1000

ks

1,000

110,486

110,486

0,000

28 5.3

Radiátor 22K 600x 1200

ks

19,000

142,766

2 712,554

0,000

29 6.2

Radiátor 22K 600 x 1400

ks

i,ooo

175, 775

175, 775

0,000

2~4

T
E

I

Viacvrstvové plastové potrubje Pe-RT/ AL
/Pe-RT

10 944,251

Redukcie
39 P0124

L

Kolená 16/900

40 P0125

Koená 20/900

41 P0126

Kolená 26/90°

42 P0/27

Kolená 32190°

43 P0128

Kojená 40/90°

44 P0/29

Kolená 50/90°

45 Po130

Kolená 63/90°

46 3.3

PrÍchytky potrubia

47 P0131

T-kus 16x20x16

48 P0/32

T - kus 20x26x20

49 P0133

~J~~‘5 26x20x26

50 P0/34

T-kus 32x26x32

51 P0135

T-kus 40x26x40

52 P0136

T - kus 40x32x40

53 P0/37

T - kus 50x32x50

54 P0138

kpl
—

—

—

‘

‘

T-kus 50x40x50

1,000

1 915,650

1915650

ks

50,000

5,302

265,100

J

0,000

ooool
0,000

ks

40,000

5,462

218,480

0,000

ks

34,000

9,576

325,584

0,000

ks

24,000

13,034

312,816

0,000

ks

12,000

20,614

247,368

0,000

255,512

0,000

ks

8,000.

31,939

ks

10,000

50,389

503,890

ks

0,000

100,000

3,071

307,100

0,000
0,000

ks

10,000

8,076

ks

80,760

10,000

12,632

126,320

ks

0,000

6,000

13,777

82,662

ks

0,000

30,000

20,033

600,990

ks

0,000

2,000

19,660

39,320

0,000

ks

2,000

30,322

60,644

ks

0,000

2,000

41,682

ks

83,364

2,000

49,183

98,366

0,Ö00
0,ooä

1,000 _2 685,289
1,000

E99

Spojovaci, kotviaci, tesnicac/ materiál

sú
b.

E99. 1

Lisovací materiál mimo položiek rozpočtu

sú
b.

_________

2735,036

2685,289
2 735,036

0,000
0,000

S~rooo3~4

Č.

položky

j MJ

Popis

69 112.

________________________________________ .L_.L
sOb
Montáž komína

70 12.3.

Revízia komína

ks

71 6

Montáž armatúr v ležatom rozvode do 0N25

72
73
74
75
76

Montáž potrubia, spájanie lisovaním

7

Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

Hmotnosť
celkom

1 328,296

1 328,296

0,000

123,553

123,553

0,000

ks

1,000
i,ooo
so,ooo

14,757

737,850

0,000

brn

576,000

19,121

11 013,696

0,000

8

Montáž izolácie

brn

150,000

3,535

530,250

0,000

9

Vypustenie I napustenie sústavy

kpl

1,000

777,273

777,273

9.2.

Montáž radiátorov

ks

9.3

Montáž radiátorových ventilov

45,000
45,000

39,732
22,453

1 787,940
1 010,385

0,000
0,000
0,000

1,000
1,000
1,000

1 679,292
702,964
930,677

1 679,292
702,964
930,677

0,000
0,000
0,000

81 524,120

0,000

77 12
78 10
79 11

ks

.

súb
Vřtanie a sekanie otvorov

.—

Vykonanie skúšok - tlaková skúška, preplach potrubia
Presun hmöt

kpl
kpl

Celkom

S~ror,,, 4~4

I

Príloha č.2
Došlo dňa (vyplní Environmentálny fond)

Záverečný odpočet čerpania
za rok

2019
!!! Vy~Íňaite len hrubo orámované polia !!!

Príjemca dotácie
Číslo rozhodnutia ministra životného prostredia
Slovenskej republiky
Číslo zmluvy o poskytnutí podpory
z Environmentálneho fondu formou dotácie
Deň
Číslo účtovného
dokladu! faktúry

vystavenia
účtovného
dokladu!

Úhrada
Suma účtovného
dokladuJ
faktúry v
EUR

faktúry

Spolu

Úhrada z mých zdrojov
Suma v
Dátum
EUR

uhradenia

z Environmentálneho
fondu
Suma v EUR

X

Čestne vyhlasujem, že frnančné prostriedky:
z mých zdrojov v sume
EUR
z dotácie Environmentálneho fondu v sume
EUR
boli, resp. budú použité na úhradu vyššie uvedených účtovných dokladoví faktúr od vybraného dodávatel‘a
v termíne do 31.12.2019
-

-

Meno a priezvisko, titul štatutárneho orgánu príjemcu dotácie
Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu príjemcu dotácie
Dátum

Akceptované bude len kompletne vyplnené tlačivo s príslušnými dokladmi !!!
w‘v“.en~ iro l~ondsk

