Z M L U V A Č. 11/POD-806/20
o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu
obnovy dediny (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:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
‚

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
00626031
2021125821
Mgr. Michal Maco
‚
generalny riaditel
Štátna pokiadnica
SK93 8180 0000 0070 0038 9273
SPSRSKBA

.

‚

Statutarny zastupca:

‚

Batikové spoj enie:
Číslo účtu vo formáte IBAN:
SWIFT:
(d‘alej len „SAŽP“)

.

.

a

2. Príjemca dotácie:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny zástupca:
Batikové spojenie:
Číslo samostatného batikového účtu vo
formáte IBAN:
SWIFT:
(ďalej len „príjemca dotácie“)
.

Obec Belža
Belža 80, 044 58 Belža
00323951
Ing. Ondrej Pravda, starosta obce
OTP banka Slovensko, a.s.
SK76 5200 0000 0000 1874 2192
OTPVSKBX

Zmluva Č. 1 1!POD-806/20

Článok II.
Uvodné ustanovenia
1. EnvironmefltálnY fond (d‘alej len „fond“) bol zriadený zákonom Č. 587/2004 Z. z.
o EnvironmentálflOm fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o Environrnentálnom fonde“) ako štátny fond
na uskutočňovanie štátnej 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 rámci Programu
obnovy dediny na rok 2020 (ďalej len „Zmluva o zabezpečení poskytovania podpory“),
Uznesenia vlády Slovenskej republiky Č. 222/1997 a Uznesenia vlády Slovenskej republiky
Č. 486/1999, ako aj Plánu hlavných úloh SAZP, výkonným, odborným a organizačným
garantom, zabezpečujúcim vecnú a finančnú administráciu poskytovania dotácií v rámci
Programu obnovy dediny na rok 2020 bola poverená SAZP.
3. Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory
formou dotácie z EnvironmentálflehO fondu v rámci Programu obnovy dediny číslo
1 1/POD-806/20 zo dňa 04.03 .2020 vydaného podl‘a ‘~ 4 ods. 3 zákona o Environmentálnom
fonde (d‘alej len „rozhodnutie“) bola na základe žiadosti príjemcu dotácie číslo POD
4540/2020 zo dňa 29. novembra 2019 (d‘alej len „žiadost“) poskytnutá príjemcovi dotácie
podpora vo forme dotácie vo výške 4.930,26 EUR, (slovom: štyritisícdevät‘stotridsat‘ eur a
dvadsat‘šesť centov) (ďalej len „dotácia“).
4. 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 EnvironmentálflOm fonde v spojení s Čl.
IV ods. 1 písm. g)Zmluvy o zabezpečení poskytovania podpory na základe rozhodnutia
špecifikovaného v Clánku II. bod 3. zmluvy a vo väzbe na žiadost‘ 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 finančné prostriedky poskytnuté z Európskej únie.

ČlánokIV.
Účel použitia poskytnutej dotácie, predmet projektu a termín realizácie projektu
1. Poskytnutá dotácia sa účelovo
použije na:
a) Účel dotácie (názov ~rojektu):
Miesto realizácie projektu:
Okres:

Sadové úpravy Námestíčko Belža
Obec Belža
Košice-okolie
-
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b) Projektová
dokumentácia
vypracovaná (kým):
Názov:
Zodňa:

Ing. Jana Smrčová
Sadové úpravy Námestíčko Belža
10/2019
-

2. Termín realizácie projektu:
(začiatok a ukončenie mesiac/rok): 01/2020
—

—

10/2020

3. Podrobný opis činností a prác realizovaných v roku 2020:
Obsahom realizácie projektu bude úprava námestia v centrálnej časti obce Belža, v okolí
autobusovej zastávky, kde bude najskór zlúpnutý existujúci trávnik v miestach určených na
výsadbu a vybudovanie spojovacieho chodníka. Následne bude urobená povrchová úprava
terénu vrátane dopinenia ornice, odkopu Zeminy v mieste určenom pre chodník a zavezenie
výkopu štrkodrvou. Spojovací chodník bude ohraničený záhonovou obrubou. Plochy
výsadieb budú vystlaté netkanou čiernou textíliou a taktiež prekryté mulčovacou kórou, ktorá
udržiava vlhkosť, vytvára zásaditosť pódy a zabraňuje prerastaniu buriny a obmedzí tak
údržbu na minimum. Dóležitou súčast‘ou výsadby bude kvalitný záhradnícky substrát a
dostatočná zálievka rastlín.
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 a v súlade s rozpočtom projektu
(príloha Č. 1 zmluvy).
V prípade akýchkoľvek pochybností zmluvných strán pri výklade rozsahu a opisu činností
a prác, ktoré majú byt‘ vykonané v rámci projektu za rok 2020, ňnancovanie ktorých
je účelom poskytnutia dotácie podl‘a tejto zmluvy, sú zmluvné strany viazané aj špecif~káciou
projektu uvedenou v žiadosti príjemcu dotácie označenej v Clánku II. bod 3. zmluvy.
4. Dodávatel‘(lia) projektu:
Obchodné meno dodávateľa:
Sídlo:

iČo:
Registrácia:
Oddiel:
Vložka číslo:
Zmluva o dielo Č.:
Zodňa:

Irg & garden servis s.r.o.
Zborovjanova 1326/8, 040 17 Košice-Barca
46079378
Obchodný register Okresného súdu Košice I
Sro
27368/V
11
23. 04. 2020

5. Podmienkou poskytnutia dotácie príjemcovi dotácie je okrem mého výber dodávatel‘a(ov)
realizácie projektu, špecifikovaného(ých) v bode 4 tohto článku zmluvy, ktorý je povinný
príjemca dotácie zabezpečit‘ pred uzavretím tejto zmluvy v súlade so zákonom o verejnom
obstarávaní platnom a účinnom v čase výberu dodávateľa. Za dodržanie zákonných
postupov pri výbere dodávateľa(ov), upravených zákonom o verejnom obstarávaní platnom
a účinnom v čase výberu dodávateľa(ov), zodpovedá príjemca dotácie.
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6. Príj emca dotácie je povinný poskytnutú dotáciu použit‘ výlučne na účel realizácie projektu
špecifikovaného v bodoch 1. a 3. tohto článku zmluvy a spósobom a za podmienok
dohodnutých v zmluve.

ČlánokV.
Výška poskytnutej dotácie
1. Na realizáciu projektu špecifikovaného v Článku IV. bodoch 1. až 4. zmluvy sa zavázuje
SAŽP Po splnení všetkých podmienok zmluvy príjemcom dotácie poskytnút‘ príjemcovi
dotácie finančné prostriedky dotáciu maximálne vo výške:
4.930,26 EUR
(slovom: štyritisícdeväťstotridsat‘ eur a dvadsat‘šesť centov).
2. Podmienkou poskytnutia dotácie je okrem mého preukázanie, že príj emca dotácie má
na financovanie projektu (účelu dotácie) zabezpečených najmenej 5 % nákladov z mých
zdrojov, teda sumu vo výške:
259,49 EUR
(slovom: dvestopäat‘desiatdevät‘ eur a štyridsat‘devät‘ centov).
3. Podmienkou poskytnutia dotácieje dodržanie podmienok zmluvy príjemcom dotácie.
4. Za skutočne vynaložené oprávnené náklady na realizáciu projektu je možné považovat‘ 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. zmluvy
na základe uvedených zmlúv a ich dodatkov ako aj v Prílohe Č. 1 tejto zmluvy,
a to v období príslušného rozpočtového roka, v ktorom sa poskytla dotácia.
5. 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 skutočne vynaložených, odóvodnených
a riadne preukázaných nákladov na realizáciu projektu v príslušnom rozpočtovom roku
po odpočítaní pomernej čiastky povin~nej sumy z mých zdrojov. SAZPje v takomto prípade
oprávnená bez uzatvorenia dodatku k zmluve znížit‘ výšku poskytnutej dotácie.
6. 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 zmluvy je výška maximálna, nesmie byt‘ prekročená
a nie je možné ju dodatočne navyšovat‘, 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 príj emca dotácie na vlastné náklady.
7. Príjemca dotácie sa zaväzuje a bene na vedomie, že finančné prostriedky poskytnuté
v zmysle tejto zmluvy je povinný uhradit‘ dodávatel‘ovi(om) najneskór do 15.12.2020. Na
preukázaniesplnenia tejto povinnosti je príjemca dotácie povinný najneskór do 15.0 1.2020
doručit‘ SAZP výpis z účtu, ktorým preukáže včasnost‘ a úplnosť týchto úhrad.
—
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ČlánokVI.
Lehoty a spósob čerpania poskytnutej dotácie
1. SAŽP zabezpečí čerpanie poskytnutej dotácie príjemcovi dotácie bezhotovostným
prevodom na samostatný bankový účet príjemcu dotácie špecifikovaný v Clánku I. bod 2.
zmluvy, a to za podmienok dohodnutých v zmluve. Príjemca dotácie sa zaväzuje udržiavat‘
účet uvedený v Clánku I. bod 2. zmluvy zriadený až do doby spinenia povinností uvedených
v Clánku V. bod 7. tejto zmluvy.
2. Príjemca dotácie je povinný, za účelom čerpania poskytnutej dotácie na základe zmluvy,
prediožit‘ SAZP originály faktúr, prípadne originály mých účtovných dokiadov
zodpovedajúcich zákonu č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
ktor~ni príjemca dotácie hodnoverne a bez akýchkoi‘vek pochybností preukáže účelovosf
použitia poskytnutej dotácie (ďalej len „účtovné doklady“), na úhradu oprávnených
nákiadov na reaiizáciu projektu, špecifikovaného vClánku IV. zmluvy, a to v prísiušnom
rozpočtovom roku, v ktorom sa dotácia poskytla. Učtovné doklady musia byť vystavené
vybraným dodávatel‘om uvedeným v Clánku IV. bod 4. zmiuvy. Príjemca dotácie je tiež
povinný na požiadanie SAZP k čerpaniu dotácie predložit‘ d‘alšie doklady a písomnosti
vzt‘ahujúce sa k realizovanému projektu na preukázanie oprávnenosti vynaložených
nákladov. Príjemca dotácie je povinný uvedené doklady doručit‘ SAZP najneskór v lehote
do 3 1.10.2020.
3. V prípade zálohových faktúr je príj emca dotácie povinný postupovat‘ v zmysle ~ 19 zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidiách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 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 zmluvy príjemcom dotácie a
preukázanie bezhotovostnej úhrady týchto predložených účtovných dokladov vo výške
najmenej 5 % nákladov z mých zdrojov príjemcom dotácie dodávateľovi(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, SAZP umožní čerpanie poskytnutej dotácie na základe predložených
účtovných dokladov, v pripade splnenia ostatných podmienok zmluvy, do výšky
poskytnutej dotácie uvedenej v Clánku V. bod 1. zmluvy.
5. SAŽP sa zaväzuje, že po splnení všetkých podmienok zmluvy zo strany príjemcu dotácie,
potrebných pre čerpanie poskytnutej dotácie, poukáže príjemcovi dotácie na základe
predložených účtovných dokladov a dokladov o úhrade najmenej 5 % nákladov z mých
zdrojov, peňažné prostriedky z titulu poskytnutej dotácie v dohodnutých obj emoch
a lehotách:
do 30.11.2020 do výšky 100,00 % poskytnutých finančných prostriedkov.
DPH uvedená na účtovných dokladoch, predložených SAŽP zo strany príjemcu dotácie
na úhradu, bude uhradená príjemcovi dotácie len v prípade, ak tento SAZP 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.
6. V prípade, ak príjemca dotácie najneskór v lehote uvedenej v bode 2. tohto článku zmluvy
nepredloží SAZP originály účtovných dokladov na úhradu nákladov na realizáciu projektu
špecifikovaného v Clánku IV. zmluvy, ako aj doklady o úhrade najmenej 5 % nákladov
z mých zdrojov alebo nepredloží doklady a písonmosti vzt‘ahujúce sa k realizovanému
projektu, ktoré od neho vyžiadala SAZP na preukázanie oprávnenosti vynaložených
-

Strana 5 z 14

Zmluva Č. 1 1!POD-806!20

nákladov, SAŽP nie je povinná poukázat‘ dotácie podl‘a tejto zmluvy na účet príjemcu
dotácie, pričom V takomto prípade sa SAZP nedostáva do omeškania s uvoľnením čerpania
dotácie.
7. Príjemca dotácie je povinný najneskór ku dňu podpisu zmluvy predložit‘ SAŽP doklad
o zriadení samostatného bankového účtu, ktorý je špecifikovaný v Clánku I. bod 2. tejto
zmluvy. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že prostredníctvom tohto samostatného bankového
účtu bude uskutočňovat‘ výlučne len tie finančné operácie, ktoré súvisia s podporou
poskytnutou z prostriedkov 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 2020.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok SAŽP umožnit‘ 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 správy alebo ozdravného režimu, ak k týmto
skutočnostiam došlo v období po rozhodnutí alalebo uzatvorení zmluvy.

Článok VII.
Povinnosti príjemcu dotácie
1. Príjemca dotácie sa zaväzuje použit‘ poskytnutú dotáciu (Článok V. bod 1.) a peňažné
prostriedky predstavujúce najmenej 5 % nákladov z mých zdrojov (Clánok V. bod 2.)
výlučne na účel vymedzený v Clánku IV. zmluvy a za dodržania podmienok stanovených
touto zmluvou.
2. 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) realizovat‘ projekt špecifikovaný
v Článku IV. zmluvy prostredníctvom dodávatel‘a(l‘ov) uvedeného(ých) v Clánku IV.
bod 4. zmluvy.
3. Príjemca dotácie sa zaväzuje zabezpečit‘ hospodáme, efektívne, účinné a účelové
vynakladanie poskytnutej dotácie v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.
4. Príjemca dotácie sa zaväzuje počas celej doby platnosti zmluvy majetok nadobudnutý
alebo zhodnotený z prostriedkov poskytnutej dotácie chránit‘ pred poškodením, stratou,
odcudzením alebo zneužitím.
5. Príjemca dotácie sa zaväzuje písomne informovat‘ SAŽP o zmene akýchkoľvek
skutočností a podmienok, dohodnutých v tejto zmluve do 10 kalendárnych dní od
príslušnej zmeny. Zmenu dohodnutých podmienok zmluvy možno uskutočnit‘ len
na základe písomnej žiadosti príjemcu dotácie, na základe ktorej SAZP, v prípade,
že so zmenou dohodnutých podmienok bude súhlasit‘, uzatvorí s príjemcom dotácie
písomný a očíslovaný dodatok k zmluve v súlade s Clánkom XIII. bod 2 tejto zmluvy.
6. Pre projekty, ktoré majú termín ukončenia realizácie projektu do 31.10.2020
sa príjemca dotácie zaväzuje spolu s poslednými účtovnými dokladmi doručenými
a predloženými SAZP na úhradu a s dokladmi uvedenými v Clánku VI. bod 2. zmluvy,
predložit‘ aj vyplnené a podpísané tlačivo pre „Záverečné vyhodnotenie plnenia
podmienok zmluvy o poskytnutí z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

Programu obnovy dediny za rok 2020“, ktoré tvorí prílohu Č. 2 zmluvy a záverečnú správu
o priebehu realizácie projektu, vrátane všetkých dokladov, vyžadujúce SAZP,
preukazujúcich řealizáciu projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá.
Záverečná správa o priebehu realizácie projektu musí obsahovat‘ detailný opis
činností/prác realizovaných príj emcom dotácie v roku 2020 za poskytnutú dotáciu a tento
opis musí byt‘ v súlade so zmluvou.
V prípade, ak príjemca dotácie v priebehu realizácie projektu zistí, že projekt nebude
schopný zrealizovat‘ v termíne podľa Cláriku IV. bod 2. zmluvy, pričom sajedná o termín
realizácie projektu v roku 2020, je povinný pred dohodnutým termínom ukončenia
realizácie projektu doručit‘ SAZP písomnú žiadost‘ o predlženie termínu realizácie ~rojektu
s uvedením dóvodu. Vprípade závažných skutočností, ktoré nemohol príjemca dotácie
ovplyvnit‘, móže SAZP uzavriet‘ s príjemcom dotácie písomný dodatok k zmluve,
v ktorom dohodne zmenu termínu realizácie projektu. Na zmenu termínu realizácie
projektu nemá príj emca dotácie právny nárok.
Príjemca dotácie je povinný umožnit‘ zamestnancom SAŽP, fondu, zamestnancom
Ministerstva životného prostredia Sloveňskej republiký 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 obj ektov príj emcu dotácie a na požiadanie predložit‘
všetky doklady a písomnosti vzt‘ahujúce sa k realizovanému projektu a preukázať
oprávnenost‘ vynaložených nákladov. Príjemca dotácie sa zaväzuje vytvorit‘ oprávneným
kontrolným zamestnancom vykonávajúcim kontrolu podmienky na riadne a včasné
vykonanie kontroly a poskytnút‘ im bezodkladne potrebnú súčinnosť.
Príjemca dotácie sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu SAŽP a fondu
veci (hnuteľné a nehnutel‘né) a vecné a majetkové práva, ktoré nadobudne z prostriedkov
poskytnutej dotácie v zmysle tejto zmluvy, neprevedie do vlastnictva tretej osoby, a to po
dobu 5 (piatich) rokov odo dňa nadobudnutia veci a/alebo vecných aJalebo majetkových
práv z prostriedkov dotácie v zmysle tejto zmluvy do svojho vlastníctva.
Príjemca dotácie sa zaväzuje, že realizovaný projekt a/alebo jeho čast‘ ani prostriedky
poskytnutej dotácie nebudú použité pre účely realizácie akejkol‘vek hospodárskej činnosti
a ani nebudú poskytovat‘ neoprávnenú výhodu žiadnemu subjektu (najmä, ale nielen
na základe zmluvného vzt‘ahu s príjemcom), ktorý realizuje hospodársku činnosť.
Príj emca dotácie sa zaväzuj e, že realizovaný projekt resp. ktorákoľvek jeho čast‘ v zmysle
tejto zmluvy
a) bude určený pre verejnost‘ bez obmedzení za rovnakých a nediskriminačných
podmienok,
b) bude mať povahu všeobecnej infraštruktúry a bude slúžit‘ na verejnoprospešný účel,
c) bude využívaný v súvislosti s nakladaním s biologicky rozložitel‘nými komunálnymi
odpadmi na zabezpečenie činností v zmysle ~ 81 zák. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za účelom
zabezpečenia verejnoprospešných služieb obce v zmysle ~ 4ods. 3 písm. g) zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
d) nebude predmetom prenájmu, predaja, výpožičky tretej osobe alebo mého
scudzovacieho úkonu a v prípade kompostérov do domácností obstaraných podl‘a
projektu uvedeného v Čl. IV. tejto zmluvy, bude d‘alej poskytnuté len tým
domácnostiam, ktoré príjemca dotácie zmluvne zaviaže k využívaniu poskytnutých
zariadení výlučne na nehospodársku činnost‘ domáce kompostovanie,
—
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e) nebude v prípade obstarania zberných nádob využívaný na účely, pri ktorých sa
uplatňuje rozšírená zodpovednost‘ výrobcov v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
I) bude určený na prenos poznatkov pre verejnosť v rámci environmentálnej výchovy,
vzdelávania a propagácie a to bezplatne,
g) bude využívaný výlučne na nehospodársku činnost‘ vo verejnom záujme.
13. Príj emca dotácie je povinný:
a) zabezpečit‘ udržatel‘nost‘ projektu po dobu najmenej 5 rokov odo dňa ukončenia
reaiizácie projektu a zabezpečit‘ f~nančné prostriedky vo svojom rozpočte na
prevádzku, údržbu a servis realizovaného projektu,
b) zabezpečit‘ najmenej počas celej doby udržateľnosti projektu nepretržité spinenie
podmienky t.j. aby miesto realizácie projektu / zariadenie zotrvalo vo vlastníctve alebo
v správe príjemcu dotácie,
c) uchovávat‘ všetky doklady (najmä účtovné doklady a pod.), preukazujúce skutočný
účel predmetu dotácie, z ktorých musí byt‘ zrejmé, že realizovaný projekt resp.
ktorákoľvek jeho časť v zmysle tejto zmluvy má povahu všeobecnej infřaštuktúry a je
prístupná verejnosti bez obmedzeňí,
d) viest‘ prehľadnú evidenciu o spósobe prevádzky, údržby a využívania realizovaného
projektu, na ktorý mu bola dotácia poskytnutá.
14. Príjemca dotácie sazaväzuje, že po dobu udržateľnosti t.j. 5 rokov od ukončenia realizácie
projektu bude SAZP každoročne písomne informovat‘, a to vždy najneskór do 31.01.
nasledujúceho kalendárneho roku, že projekt uvedený ‚~ či. IV. bod 1 tejto zmluvy
realizovaný z prostriedkov poskytnutej podpory fonnou dotácie z fondu má povahu
všeobecnej infraštruktúry, ktorá sa využíva výlučne na nehospodársku činnost‘ a je verejne
prístupná bez obmedzení. Príjemca dotácie sa zaväzuje plnit‘ si oznamovaciu povinnost‘ aj
v prípade, že počas rozhodného obdobia nedošlo k zmene využívania projektu.

Článok VIII.
Kontrola pinenia zmluvných podmienok
1. SAŽP a/alebo fond je oprávnenálý podl‘a ~ 5 ods. 7 a ~ 11 ods. 2 zákona o
Environrnentálnom fonde vykonávat‘ finančnú kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu
a dodržiavania podmienok tejto zmluvy podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (d‘alej ako „Z0FK“).
2. Finančnú kontrolu podi‘a bodu 1 vykonáva SAŽP a/alebo fond ako administratívnu finančnú
kontrolu alalebo ako finančnú kontrolu na mieste.
3. SAŽP a!aiebo fond je povinnálý vykonávat‘ administratívnu finančnú kontrolu súladu
každej finančnej operácie alebo jej časti s ~ 6 ods. 4 ZoFK, ak poskytne verejné financie
inej osobe alebo poskytla/poskytol verejné financie inej osobe, alebo ak sa poskytujú v
súiade s osobitným predpisom (či. 4 a či. 23 nariadenia (EU) č. 1299/20 13). Administratívnu
finančnú kontrolu vykonávajú osoby uvedené v ~ 7 ods. 2 ZoFK. Na vykonávanie
administratívnej finančnej kontroly sa použij ú ustanovenia základných pravidiel finančnej
kontroly a auditu podľa ~ 20 až 27 ZoFK.
4. Finančnú operáciu alebo jej čast‘ je SAŽP alalebo fond oprávnenálý overovat‘ aj finančnou
kontrolou na mieste, v rámci ktorej získava dókazy, preveruj e a zist‘uj e skutočnosti, ktoré
považuje za potrebné na účely overenia jej súladus ~ 6 ods. 4 ZoFK. Finančnú kontrolu na
mieste vykonávajú aspoň dvaja zamestnanci SAZP alaiebo fondu na základe písomného
poverenia vydaného štatutárnym orgánom fondu a /alebo SAŽP alebo nimi písomne
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splnomocneným vedúcim zamestnancom. Na vykonávanie finančnej kontroly 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 alalebo finančnej kontroly
na mieste sú oprávnení
a) vyžadovat‘ a odoberat‘ 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 pamät‘ových médiách prostriedkov
výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, vyj adrenia, informácie, dokumenty a mé
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 súčinnost‘ v rozsahu oprávnení
podl‘a ZoFK,
c) vyžadovat‘ od príjemcu dotácie predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na
nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam
prijatých opatrení“) v lehote určenej SAZP alalebo fondom; ak fond alebo SAZP
odóvodnene predpokladá vzhľadom na závažnost‘ nedostatkov, že prij até opatrenia nie
sú účinné, vyžadovat‘ prepracovanie písomného zoznamu prijatých opatrení a
predloženie prepracovaného písomného zoznamu prijatých opatrení v lehote určenej
fondonilSAZP,
d) vyžadovat‘ od príjemcu dotácie splnenie prijatých opatrení v lehote určenej fondom!
SAZP,
e) vyžadovať od príjemcu dotácie predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie
prijatých opatrení Po uplynutí lehoty podl‘a písmena d),
f) overit‘ splnenie prijatých opatrení.
.

.

‚

6: SAŽP alalebo fond sú pri vykonávaní finančnej kontroly na mieste oprávnení v
nevyhnutnom rozsahu za podmienok ustanovených v osobitých predpisoch vstupovat‘ do
objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, na pozemok príjemcu dotácie
alebo tretej osoby alebo vstupovat‘ 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) predložit‘ SAZP a!alebo fondu alebo prizvanej osobe na vyžiadanie výsledky kontrol
alebo auditov vykonaných mými orgánmi a povinnou osobou, ktoré súvisia s
administratívnou finančnou kontrolou alalebo finančnou kontrolou na mieste,
b) predložit‘ v lehote určenej SAZP alalebo fondom alebo prizvanou osobou vyžiadané
originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov, písoniností, záznamov dát na
pamät‘ových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupy,
vyj adrenia, informácie, dokumenty a mé podklady súvisiace s administratívnou
finančnou kontrolou alalebo finančnou kontrolou na mieste a vydat‘ jej na vyžiadanie
písomné potvrdenie o ich úplnosti a umožnit‘ SAZP a!alebo fondu alebo prizvanej osobe
vyhotovovat‘ si kópie týchto podkladov,
c) poskytnút‘ súčinnost‘ SAZP alalebo fondu alebo prizvanej osobe,
d) prijat‘ v lehote určenej SAZP alalebo fondom opatrenia na nápravu nedostatkov
uvedených v čiastkovej správe alebo v správe a odstránit‘ príčiny ich vzniku,
e) predložit‘ SAZP a!alebo fondu v určenej lehote písomný zoznam prijatých opatrení,
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f) prepracovat‘ a predložit‘ v lehote určenej SAŽP alalebo fondom písomný zoznam
prijatých opatrení, ak fond alalebo SAZP vyžadoval/ajeho prepracovanie a predloženie,
g) splnit‘ prij até opatrenia v lehote určenej SAZP alalebo fondom,
h) predložit‘ na výzvu SAZP alalebo fondu dokumentáciu preukazujúcu spinenie prijatých
opatrení.
8. Príjemca dotácie pri vykonávaní finančnej kontroly na mieste, okrem povinností uvedených
vbode7,jepovinný
a) vytvorit‘ podmienky na vykonanie finančnej kontroly na mieste a zdržat‘ sa konania,
ktoré by mohlo ohrozit‘ jej začatie a riadny priebeh,
b) oboznámit‘ pri začatí finančnej kontroly na mieste SAZP alalebo fond alebo prizvanú
osobu s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa vzt‘ahujú na priestory, v ktorých sa
vykonáva finančná kontrola na mieste,
c) umožnit‘ SAZP a!alebo 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.
‘

Článok IX.
Porušenie finančnej disciplíny
1. Príjemca dotácie bene na vedomie, že finančné prostriedky poskytnuté formou dotácie
na základe tejto zmluvy sa považujú podľa 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, ~a ktorých sa dotácia poskytla,
alebo nehospodáme, 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 ~ákona o rozpočtových pravidlách.
3. Príj‘emca 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, SAZP a/alebo fond
je oprávnenálý v ktoromkoľvek štádiu čerpania dotácie čerpanie dotácie zastavit‘. O tomto
SAZP aJalebo 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 SAZP a!alebo fond v závislosti
od druhu porušenia sankcionovat‘ v zmysle ~ 31 zákona o rozpočtových pravidlách.

ČlánokX.
Vyhlásenia zmluvných strán
1. Príjemca dotácie vyhlasuje, že údaje, ktoré sú obsahom žiadosti, ako aj všetky infonmácie
obsiahnuté v sprievodných dokumentoch a dokladoch, ktoré tvoria prílohy žiadosti, ako aj
údaje uvedené v zmluve sú pravdivé, úplné a taktiež že SAZP 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.
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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 reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
nie je v nútenej správe ani ozdravnom režime podľa 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 financovania podľa tejto
zmluvy, nie je v exekúcii.
4. Príj emca dotácie podpisom tejto žmluvy vyhlasuje, že výber dodávateľa, uvedeného
v Článku IV. bod 4. tejto zmluvy, zabezpečil v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,
platnom a účinnom v čase výberu dodávateľa, a to prostredníctvom otvoreného,
transparentného a nediskriminaČného výberového konania.
5. Príjemca dotácie bene na vedomie, že právr~ym základom spracúvania osobných údajov
príjemcu dotácie je uzatvorenie a následné plnenie predmetu tejto zmluvy, resp. vykonanie
opatrení pred uzatvorením tejto zmluvy na základe žiadosti príjemcu dotácie v zmysle
článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.
apríla 2016 o ochrane fyzických osób pri spracúvaní osobných údajov a o vol‘nom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údaj Ov) (d‘alej len „Nariadenie GDPR“) a pinenie zákonných povinností SAZP v zniysle
článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov príjemcu dotácie,
ako dotknutej osoby, je zmluvnou, ako aj zákonnou požiadavkou, a v prípade ich
neposkytnutia SAZP nemóže pristúpit‘ k uzavretiu zmluvy a nemóže plnit‘ svoje zákonné
povinnosti vyplývajúce jej z príslušnej legislativy. Príjemca dotácie bene na vedomie, že
SAZP o ňom spracúva osobně údaje v rozsahu, ktorý vyplýva z uzatvorenej zmluvy
a v rozsahu, ktorý jej stanovuje príslušná legislatíva. Podrobnejšie informácie o spracúvaní
osobných údajov, vrátane spinenia si informačných povinností SAZP, ako prevádzkovatel‘a
v zmysle Nariadenia GDPR, sú obsahom informácie týkajúcej sa ochrany osobných údajov,
ktorá je zverejnená na webovej stránke www.obnovadediny.sk.

ČlánokXI.
Ukoněenie zmluvy

.

1. K ukončeniu zmluvy móže dójst‘ písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému dňu.
Dohodou možno zmluvný vzt‘ah 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 zmluvy je v takomto prípade účinné dňom preukázateľného doručenia
oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane alebo dňom odmietnutia
prevzatia doručovaného oznámenia o odstúpení od zmluvy. 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 ktoréhokoľvek z nasledovných ustanovení zmluvy: Clánok IV. bod 6, Clánok
V. bod 7, Článok VI. bod 2.,4. a 7., Článok VII. bod 1., 2., 3., 6., 11., 12., 13. a 14.,
b) porušenie ustanovenia Článku IV. bod 5 tejto zmluvy alalebo ak sa prehlásenie príjemcu
dotácie podľa Clánku X. bod 4. tejto zmluvy ukáže kedykoľvek Po uzavretí tejto zmluvy
ako nepravdivé,
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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.
Zinluvné 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‘ SAZP alalebo 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 Čl. XI. bod 3 písm. b) tejto zmluvy, je príjemca dotácie povinný zaplatit‘ SAZP
alalebo 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 porušení podmienok zákona o verejnom obstarávaní spósobom, ktorý mal vplyv na
výsledok verejného obstarávania vo výške 70% zo sumy poskytnutej dotácie podľa
Čl. 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 SAZP a!alebo fond
oprávnenálý (nie však povinnálý) požadovat‘ od príjemcu dotácie zaplatenie zmluvnej
pokuty podl‘a Čl. XII. bod 2 písm. a) alalebo podl‘a Čl. XII. bod 2 písm. b) v nižšej výške
než aká je uvedená v príslušnom zmluvnom ustanovení najmenej však:
a) v sume 1% zo sumy poskytnutej dotácie podl‘a Čl. V. bod 1 tejto zmluvy (v prípade
zmluvnej pokuty podl‘a Čl. XII. bod 2 písm. a) tejto zmluvy);
b) v sume 31% zo sumy poskytnutej dotácie podl‘a Čl. V. bod 1 tejto zmluvy (v prípade
zmluvnej pokuty podl‘a Čl. XII. bod 2 písm. b) tejto zmluvy).
4. V prípade, ak príjemca dotácie poruší túto zmluvu nepodstatným spósobom (t.j.
akýmkol‘vek spósobom odlišným od spósobov uvedených v Čl. XI. bod 3 tejto zmluvy), je
príjemca dotácie povinný zaplatit‘ SAZP alalebo fondu zmluvnú pokutu vo výške 10% zo
sumy poskytnutej dotácie podl‘a Čl. V. bod 1 tejto zmluvy, a to za každé jednotlivé
porušenie tejto zmluvy nepodstatným spósobom.
5. Zmluvná pokuta podľa tejto zmluvyje splatná do 15 dní odo dňa doruČenia písomnej výzvy
SAZP alalebo fondu na jej zaplatenie príjemcovi dotácie.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že príjemca dotácie je povinný zaplatit‘ SAŽP alalebo fondu
zmluvnú pokutu podl‘a Čl. XII. bod 1 alalebo podl‘a Čl. XII. bod 2 alalebo podl‘a Čl. XII.
bod 4. tejto zmluvy aj v prípade, ak porušenie povinnosti zabezpeČovanej zmluvnou
pokutou nezavinil.
-

—

—

—

—
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7. Okolnosti vylučuj úce zodpovednost‘ (~ 374 Obch. zák.) nemajú vplyv na povinnost‘ platit‘
zmluvnú pokutu. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej
pokuty.

ČIánokXIIL
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnost‘ dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnost‘ v súlade s ~ 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v
znení neskorších predpisov a ~ 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v
znení neskorších predpisov (d‘alej len „Zákon o slobode informácií) dňom nasledujúcim
Po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej
republiky. Príjemca dotácie bene na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou
zmluvou podľa Zákona o slobode informácií a súhlasí s jej zverejnením v Centrálnom
registri zmlúv vedenom Uradom vlády Slovenskej republiky.
2. Zmluvuje možné meniť alebo dopÍňat‘ 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 strán.
3. Pri výklade dohodnutých zmluvných podmienok sa prihliada na žiadost‘; v prípade rozporu
medzi ustanoveniami zmluvy a žiadost‘ou majú prednost‘ ustanovenia zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnost‘ doručit‘ písomnost‘ podľa tejto zmluvy sa
považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím
túto písomnost‘ prevziat‘. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku
vráti doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná (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 príslušnom
registri.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzt‘ah založený touto zmluvou sa bude riadiť
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka za predpokladu, že osobitné predpisy,
ktoré majú prednost‘ pred Obchodným zákonníkom, neobsáhujú špeciálnu úpravu.
6. Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán.
7. Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné aJalebo účinné alebo
neskór stratia platnost‘ a/alebo účinnost‘, nie je tým dotknutá platnost‘ alalebo účinnosť
ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení
a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac
približuje zmyslu a účelu zmluvy, pokial‘ pri uzatváraní zmluvy zmluvné strany túto otázku
brali do úvahy.
8. Osoby podpisujúce zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konat‘ v mene zmluvných strán.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok. Dalej vyhlasujú, že si text zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu, právam a
povmnnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu
vóľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svoj jmi vlastnoručnými podpismi.
10. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch s platnost‘ou originálu, z ktorých jedno
vyhotovenie dostane príjemca dotácie a dye vyhotovenia dostane SAŽP.
11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
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1. Príloha Č. 1: Položkovitý rozpočet na projekt na rok 2020 do výšky schválenej
dotácie a mých zdroj ov,
2. Príloha Č. 2: Záverečné vyhodnotenie pinenia podmienok zmluvy o poskytnutí
podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy
dediny za rok 2020.

17, SEP 2020
V Banskej Bystrici, dňa

~3 ec B yža
zastúpení In
drej Pravda
starosta obce
.

2 9 ‘~O9~ 2020
V Banskej Bystrici, dňa

Slovenská agentúra životného prostredia
v zastúpení Mgr. Michal Maco
generálny riaditel‘
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Položkovitý rozpočet na projekt na rok 2020
do výšky schválenej dotácie a mých zdrojov
Príjemca dotácie

Obec Belža

Okres

IKošice-okolie

Výška dotácie (€)

z rozhodnutia

L

4 930,26

I

skutoČná

L

Výška mých zdrojov (€)

z rozhodnutia

I

259,49

1

skutočná

I

5189,75

J

Celkové náklady projektu (€)

t‘vlerná

4 736,23

~J

I~

249,28

1

I

4985,51

I

Jednotková

P. Č.

Názov položky

r«lnožstvo

jednotka (ks,
m2 m3atď.)

1

Odkop zeminy‘ hor.3 ručne- pre mlatový chodník

1 10,2

m2

1.74

191,75

2

Odkop Zeminy‘ hor.3 ručne- prc mlatový chodník

8,56

n,3

17,45

149,35

3

Príplatok za lcpi‘osf

8,56

013

5,41

46,33

4

Nakladanie výkopu

8,56

103

2,94

25,17

5

Presunutie výkopu do lOm nosením

8,56

m3

6,96

59,58

6

Osadenie EKO-brím líšt\ alebo oceFo‘ého
obrubníka

52

nI

2,11

109,82

7

EKO-BRIM Ilišta alebo oceľo‘ý obrubník

54

in

3.00

162,00

8

EKO-BRIM kunce

156

ks

0,25

39,31

9

Vytvorenie podkladu zo štrkodrvy 0-45,0-16,0-4

7,55

‚‘n3

39.05

294,81

10

HÍbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1 :
objem nad 0,125 do 0,4 m‘

ks

12.65

63,24

~

HÍbenie jamky‘ ro‘ine alebo na svahu do 1 : 5.
objem nad 0,01 do 0,02 m‘

ks

0.35

97,79

12

HÍbenie jamky‘ ro“ine alebo na s‘ahu do 1 :
objem do 0,01 m‘

ks

0,20

2~,60

13

Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu
do 1 : 5, priemer balu do 100 mm

ks

0,78

78,78

281

101

cena (€)

Suma (€)
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14

Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu
do 1 : 5, priemer balu nad 100 do 200 mm

ks

1 38

38778

~

Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu
do 1 : 5. priemer balu nad 500 do 600 mm

ks

13 96

6978

16

Presun hmót pre sadovnícke a krajinárske úpravy
bez zvisleho presunu

17.92

81,52

17

Acer platanoides ‘Drumondii‘10-12

1

ks

120,00

120,00

18

Tilia cordata 10~12

4

ks

102.00

408,00

19

Carpinus betulus cS, 100/150

156

ks

3,60

561,60

20

Physocarpus opulifolius Luteus. c3 40/60

‘72

ks

3,12

224,64

21

Hydrangea paniculata Grandiflora, C3, 40/60

9

ks

5.40

48,60

22

Rosa Sea Foam, P11, 5/20

40

ks

3.42

136,80

23

Astilbe arendsii ‘Fanal‘ k9

8

ks

2,28

18,24

24

Hemerocallis ‘Stela de Oro ‘ k 9

47

ks

2.28

ĺO7~16

25

Hosta ‘Sieboldiana Elegans ‘ kQ

3

ks

3.00

9,00

26

Lavandula angustifolia ‘Blue Scent1~ Early‘

43

ks

2,28

98,04

27

Záhradný substrát 60 I

50

ks

4,20

210,00

28

Založenie záhonu pre výsadbu rastlin s prípadným
urovnáním a naložením vyvezením a zložením do
20 km

80

in2

0,52

41,28

29

Zhotovenie vrstvy z netkanej textílie

80

m2

0.47

37,44

30

Netkaná textília (koeficient množst‘a

92

‚n2

0,59

54,10~

31

Vvtvorenie mulČo‘acích záseko\

201,5

in

1,07

21S,20

32

MulČovanie vysadených rastlín pri hr. MulČa na 50
dol0Omm

80

ni2

1,87

149,76

.

=

1.15)

281

~

.

‘

‘
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33

Mulčo‘ acia kóra 801

80

ks

4,60

367,68

34

Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri
priemere kolo‘ do 100 mm pri dlžke kolo‘ do 2.5
rn

5

ks

10.10

50,52

35

Koly na kotvenie

15

ks

4.68

70,20

36

Laty na fixovanie

15

in

0,60

8,96

37

Páska na kotvenie

6

in

0.47

2,81

38

ZaloYenie Šlapáko‘ do trá\ nika a štrku

10

ks

5.40

54,00

39

Betóno‘é šlapák‘ imitácia prírodného kameňa

10

k.~

11.39

113,88

40

-

41

-

42

-

43

-

44

-

45

-

~

SPOLU

4 985,51

UPOZORNENIE:
Názvy položiek, množstvá a merné jednotky jednotlivých položiek musia byt‘ zhodné s tými, ktoré boli uvedené
v položkovitom rozpočte predloženorn spolu so žiadost‘ou o poskytnutie podpory formou dotácie z
Environnientálneho fondu na rok 2020 v rámci Programu obnovy dediny podanej v roku 2019.
Pre každý riadok v tabul‘ke položkovitého řozpočtu inusia byt‘ vyplnené údaje vo všetkých stÍpcoch.
Jednotkové ceny (E~ musia byt‘ uved~n~ ~ DPH

V Belži. dňa
Spracoval: Ing. Ondrej Pravda

