ZIlflLUvA

č.12lPoD-806 l20

o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu

obnový-o dediný 1o'atel-ten ,ozmluva'o) uzatvorená podl'a § 9 ods. 6 a § 10 zákona Č. 58712004
Z, z. Enviionmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, podl'a § 269 ods. 2 zákona č. 513/199t Zb. Obchodný zákonník
vznení nestoršich predpisov-avsúlade sozákonom č. 523t2004 Z. z. o rozPoČtových
pravidlách verejnej ,pr,íry a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neSkOrŠÍch

predpisov

čMnok I.
Zmluvné strany
1.

Poskytovatel' dotácie:
Sídlo:

tČo:
DIČ:
Štatutárny zásíupca:

Slovenská agentúra životnéhoprostredia
Tajovského 28, 97 5 90 Banská Bystrica
0062603I
2021l2582I
Mgr. Michal Maco
generálny riaditel'

Bankové spojenie:
V
Císlo účtuvo formáte IBAN:

Štátna pokladnica

SWIFT:
(ďalej len,,SAZP")

SPSRSKBA

Príjemca dotácie:

obec Bohdanovce

Sídlo:

Bohdanovce 142,044 16 Bohdanovce

tČo:

00323985

Štatutámy zástupca:

Marta Gamrátová, starostka obce

BaŇové spojenie:
číslosamostatného bankového účtuvo
formáte IBAN:
SWIFT:
(ďalej len,,príjemca dotácie")

SK93 8180 0000 0070 0038 9273

Prima banka Slovensko, a,s. (DEXIA)

SKB3 5600 0000 0004 1 533 9014

KOMASK2X

Zmluv a č. l 2/POD-8 06/20

Čhnok II.
úvodnéustanovenia

l.Environmentálny fond (d'alej len ,,fond") bol zríadený zákonom č. 58712004 Z,z,
o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len ,,zákan o Environmentálnom fonde") ako štátny fond
na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o životnéprostredie.

2,

Y zmysle zmluvy uzatvorenej nazabezpečenie poskytovania podpory z Environmentálneho

fondu fotmou dotácií obciam a mikroregionálnym združeniam obcí v rámci Programu
obnovy dediny narok 2020 (d'a|ď1 len ,,Zmluva ozabezpečení poskytovania podpory"),
Uznesenia vlády Slovenskej republiky ě,22211997 a Uznesenia vlády Slovenskej republiky
ě, 48611999, ako aj Plánu hlavných úloh SAŽP, výkonným, odborným aorganizaóným
garantom, zabezpeČujúcim vecnú a finančnúadministráciu poskytovania dotácií v rámci
Programu obnovy dediny na rok 2020 bolapoverená SAŽP.
3, Rozhodnutím ministra životnéhoprostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory
formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny číslo
12lPOD-806l20 zo dňa04.03,2020 vydaného podfa § 4 ods. 3 zákonao Environmentálnom
fonde (ďalej len ,,rozhodnutie") bola na základe žiadosti príjemcu dotácie ěíslo POD 440512020 zo dňa28, novembra2019 (ďalej len,,žiadost"') poskytnutá príjemcovi dotácie
podpora vo ťorme dotácie vo výške 4.668,10 EUR, (slovom: štyritisícšest'stošesťdesiatosem
eur a desať centov) (d'alej len,,dotácia").
4. Poskytnutá dotácia na predmet podpory podťa tejto zmluvy nie je štátnou pomocou v zmysle

pravidiel o Štátnej pomoci podl'a zákona č. 35812015 Z. z. o štátnej pomoci v zneni
neskorších predpisov,

.§jffi:T,lií;,
Táto zmluvasauzatvárapodťa § 9 ods. 6 zákonao Environmentálnom fonde v spojení s čl,
IV ods. 1 písm. g).Zmluvy ozabezpeěení poskytovania podpory nazák|ade rozhodnutia
ŠPecifikovaného v Clánku IL bod 3, zmluvy avo vázbe na žiadost'príjemcu dotácie.
2. Predmetory zmluvy je úprava práv apovinností zmluvných strán pri poskytnrrtí podpory
z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie na účelyspolufinancovania ,kutóOn.
vYnaloŽených oprávnených nákladov narealizáciu projektu podrobne špecifikovaného
v Clánku IV. zmluvy; nejedná sa o f,tnančnéprostriedky poskytnuté z Európskej únie.
1.

Čbnok IV.

ÚČet pouŽitia poskytnutej dotácie, predmet projektu a termín realizácie

projektu

1. Poskytnut á dotáciasa účelovo
použije na:

a) Úeel dotácie (názov projektu):

Miesto
Okres:

r ea|izácie proj ektu

:

Revitalizácia obce Bohdanovce
obec Bohdanovce
I(ošice-okolie
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b) Relevantná štúdia
vypracovaná (kým):

Názov:

Zo

dřta:

obec Bohdanovce
Revitalizácia
I0l20I9

2, Termín realízácie projektu:

(začiatok a ukončenie - mesiac/rok): 01/2020

-

ob ce

Bohdanovce

I0l2020

ěinností aprác realízovanýclr v roku 2020:
prvou aktivitou projektubude doplnenie obecného mobiliáru (lavičiek a odpadkových koŠov)
od
na miestach na to určených. rród jeho osadením budú najskór očistenéobecné PlochY
burín a predchád zajúc,e}to trávnaiého porastu s vykonaním drobných terénnYch ÚPrav,
a
Následne bude poloŽená zámková d\ažba na ploche 2 x I,5 m a nakoniec osadený Pevne
ukotvený samotný obecný mobiliár.
Druhou aktivitou projektu bude výsadbazelenev zmysle vytvorenia obecných oddYchových
zón, Najskór bude'upravená piocha, na ktorej sa bude vegetácia vysádzat'. PÓjde o
odburinenie pódy, ploš'nu úpravu terénu s urovnaním povrchu, obrobenie PÓdY kultivovaním
stromov. Tie budú
a hrabaním, potom budú nasledovat' sadové úpravy súvisiace s výsadbou
jamiek so
,pooiuur v híbeníjamiek pre vysádzanie drevín, výsadbe drevín s balom do
zalíatíma nakonieJ ukotvenie vysadených drevín troma kolmi s ochranou Proti PoŠkodeniu
kmeňa v mieste vzopretia. Potom sa budú rcaIizovať sadové Úpravy súvisiace s výsadbou
kdkov a kvetín. Tieto práce budú spojené s hÍbenímjamiek pre vysadzovanie rastlín,
kvetinY
výsadbou rastlín do pripiavenej pódy s následným za|iatim a mulČovaním, Niektoré

3. Podrobný opis

.

budú vysádzané aj do kvetináěov.

Uvedené činnosti apráce budú realizované v súlade s rozpoČtom projektu (Príloha Č. 1
zmluvy).
opis linností a prác špecifikovaný v tomto bode bude rea|izovaný v zmysle relevantnej
čtant u IV. bod 1. písm. b) zmluvy a v súlade s rozpoČtom Projektu (Príloha
stridie uvedenej
"
č. l zmluvy),
V prípade ut y.tt oFuek pochybností zmluvných strán pri výklade rozsahu a oPisu Činností
a§taÓ, ktoré majú byť vykonané v rámci projektu za rok 2020, financovanie ktorých
je teeÍom poskytnutia dotácie podfatejto zmluvy, sú zmluvné strany viazané aj ŠPeciťrkáciou
projektu uuederrou v žiadosti p.i.lemcu dotácie oznaěenej v Článku II. bod 3. zmluvy.
4. Dodávateť(lia) proj ektu:

.

obchodné meno dodár,ateťa:
Sídlo:

Darien, s,r.o.

IČo:

36583740

Bukovecká 10, 040 12 l(ošice

Registrácia:

Obchodrrý register Okresného súdu Košice I

Ocldiel:

Sro

Vložka ěíslo:

15367lv

Objednávka č.:

oBJlzíJzjl023

Zo

29. 05.2020

dř:'a;

je okrem iného výber doclávatel'a(ov)
realizácieprojektu, špecifikovaného(ých) v bode 4 tohto článku zmluvy, ktorý je povinný

5. podmienkou poskytnutia dotácie príjerneovi dotáeie
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Príjemca dotácie zabezpečiťpred uzavretím tejto zmluvy v súlade so zákonom o verejnom
obstarávaní platnom a účinnomv čase výberu dodávatel'a. Za d,održanie zákonných
postupov pri výbere dodávatel'a(ov), upravených zákonom o verejnom obstarávaní platnom
a účinnomv čase výberu dodávatel'a(ov), zodpovedá príjemca dotácie.
6. Príjemca dotácie je povinný poskytnutú dotáciu použit' výlučne na účelrcalizácie projektu
ŠPeciťrkovanéhov bodoch 1 , a 3. tohto článku zmluvy a spósobom a za poámienok
dohodnutých v zmluve.

čHnok V.

Výška poskytnutej dotácie
1,

Natealizáciu projektu špecifikovaného v Článku IV. bodoch 1. až4. zmluvy sazavázuje
SAZP Po sPlnení všetkých podnrienok zmlwy príjemcom dotácie poskytnút' príjemcovi
dotácie finančnéprostriedky

dotáciu maximálne vo výške:
4.668,10 EUR
(slovom: Štyritisícšest'stošest'desiatosemeur a desať centov).
2, Podmienkou poskytnutia dotácie je okrem iného preukázanie, že ptijemca dotácie má
nafinancovanie projektu (účeludotácie) zabezpečených najmenej Š%nákladov zíných
zdrojov, teda sumu vo výške:
245,69 EUR
(slovom : dvestoštyridsatlpát' eur a šest'desiatdeváť centov).
3. Podmienkou posk|tnutia dotácie je dodržanie podmienok zmluvy príjemcom dotácie.
4, Za skutoČne vynaloŽené oprávnené náklady na realizáciu,projektu je možnépovažovat'
len
tie nákladY, ktoré súvisia s prácami a dodávkami rea|izovanými a uhradenými podl'a tejto
zmluvy príjemcom dotácie dodávatel'ovi(om) uvedenému(ým) v Čtan<u IV. bod- 4, zmlivy
na základe uvedených zmlúv a ich dodatkov ako aj v Prílohe č,1, tejto zmluvy,
a to v období príslušnéhorozpočtového roka, v ktorom sa poskytla dotácia.
5. V PríPade, ak oprávnené náklady skutočne vynaložené,odóvodnené a riadne pteukázané
nareaIizáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV. zmluvy po jeho ukončení
v rozPoČtovom roku, v ktorom sa dotácia poskytla, budťr nižšie,ako sučei sumy poskytnutej
dotácie uvedenej v bode 1. tohto článku zmluvy a povinnej sumy z inýóh zárojov,
zabezPeěenej príjemcom dotácie uvedenej v bode 2. Íohto článku Žmluvý, prljemóovi
dotácie vznikne nárok na dotáciu len do výšky skutočne vynaloženýctr, oao,roánených
ariadne Pteukázaných nákladov narcalizáciu projektu vprislušnom-rozpočtovom roku
Po odPoČÍtaníPomernej čiastky povinnej sumy z iných zdrojov. SAŽP 3e v ákomto prípade
oPrávnená bez uzatvorenia dodatku k zmluv e znižit' výšku poskytnutej clotácie.
6, Koneěná výŠkaPoskytnutej dotácie, ktorá bude vyplatená príjemcovi
dotácie, sa urěí
nazáklade skutoČne vynaložených, odóvodnených- ariadne preukázaných nákladov
narealizáciu Projektu, špecifikovaného v Článku IV. zrnluvy. Ceiková výšřa poskytnutej
dotácie uvedená v bode 1. tohto článku zmluvy je výška maximálna, n".*i. byt'prekročená
a nie je moŽné ju dodatočne navyšovať, okrem pripadu navýšenia poskytnúej
dotácie na
základe dodatoČnéhorozhodnutia ministra živoinéhoprostródia Stovenst<e.; rápubliky po
uzavreti zmluvY, V PríPade navýšenia skutočne výnaložených nákladóv súvisiacich
s realizáciou Projektu, tieto náklady znášavýlučnepríjómca dotácie
na vlastné nákla<ly,
7, PÚjemca dotácie sa zavázuje a berie na vedomi e, že ťtnančnéprostriedky
poskytnuté
v zmYsle tejto zmluvy je povinný uhradiť doclávatel'ovi(om) nalneskór do 15.
12,2020. Na

-

Strana 4

z

14

Zm|uy a č, 1 2 lP OD -80

6l

20

prevkázanie splnenia tejto povinnosti je príjernca dotácie povinný najneskór do 15.01 .2020
doručiťSAZP výpis zučtu, ktorým preukáže včasnost'a úplnosť týehto úluad.

Článok VI.

Lehoty a spósob čerpania poskytnutej dotácie

SAŽP zabezpeči ěerpanie poskytnutej dotácie príjemcovi dotácie bezhotovostným
prevodom na samostatný bankový účetpríjemcu dotácie špecifikovan;1 v Člantu I. bod 2.
zmluvy, ato zapodmienok dohodnutých v zmluve. Príjemca dotáeie sazavázujeudržiavať
účetuvedený v Clánku I. bod 2. zmluvy zriadený až do doby splnenia povinností uvedených
v Clánku V, bod 7. tejto zmluvy.
2,Prijemca clotácie je povinný, za účelomčerpania poskýnutej dotácie nazák|ade zm|uvy,
predložiť SAŽP originály faktúr, prípadne Óriginály iných účtovnýchdokladov
zodpovedajúcich zákonls ě. 43112002 Z, z. o účtovníctvev znení neskorších predpisov,
ktorými príjemca dotácie hodnoveme abez akýchkol'vek pochybností preukáže účelovosť
použitia poskytnutej dotácie (ďalej len ,,účtovnédoklady"), na úhradu oprávnených
nákladov narealizáciu projektu, špeciíikovanéhov Článku IV. zrnluvy, a to v príslušnom
rozpoČtovom roku, v ktorom sa dótácia poskytla. Účtovné doklady musia byt' vystavené
vybraným dodávatelom uvedenýrq v Čtantu IV. bod 4, zm|uvy. Príjemca dotácie je tíež
povinný napožiadanie SAŽP kčerpaniu dotácie predložiť d'alšie doklady apísomnosti
vzťahujúcesa k realizovanému projektu na preukázanie oprávnetrosti vynaložených
nákladov. Príjemca dotácie je povinný uvedené doklady doručit' SAŽP najneskór v lehote
do 31.10.2020,
3. V prípade záIohových faktúr je príjemca dotácie povinný postupovat'v zmysle § 19 zákona
ě. 52312004 Z, z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zlrlene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o rozpočtových
pravidlách"),
1.

4. Podmienkou čerpania poskytnutej dotácie na základe predložených účtovnýchdokladov
Podťa Č1. VI. bod 2 zmluvy je dodržanie všetkých podmienok zmluvy príjemcom dotácie a

preukázanie bezhotovostnej úhrady týchto predložených účtovnýchdokladov vo výške
najmenej 5oÁnákladov ziných zdrojov príjemcom dotácie dodávatel'ovi(om). Vprípade,
Že P,tíjemca dotácie podmienku zaplatenia najmenej 5 Yo nákladov z iných zdrojov ako
podmienku Čerpania poskytnutej dotácie (Članok V. bod 2. zmluvy) splnil už ku dňu
podpisu zmluvy, SAZP umožníěerpanie poskytnutej dotácie na zák\ade predložených
účtovnýchdokladov, v prípad,e sptneniá osiatnýct podmienok zmluvy, do výšky
poskytnutej dotácie uvedenej v Článku V. bod 1. zrnluvy.
5. SAŽP sa zavánlje, že po splnení všetkých poclmienok zrnluvy zo sírany príjemcu dotácie,
Potrebných pre Čerpanie poskytnutej dotácie, poukáže príjemcovi dotácie nazák|ad,e
PredloŽených úětovných dokladov a dokladov o úhrade najmenej 5 oÁ nák|adov z iných
zdrojov, peňaŽné prostriedky z titulu poskytnutej dotácie v dohodnutých objemoch
a lehotách:

-

do 30.11.2020 do výšky 100,00 7o poskytnu{ých finančných prostriedkov.
DPH uvedená na účtovnýchdokladoch, predložených SAŽP zo strany príjemcu dotácie
na Úhradu, bude uhradená príjemcovi dotácie len v prípade, ak tento SAŽP preukáže, že
nemá právo túto DPH odpočítaťspósobom podťa § 49 až 55e zák. č,222/2004 Z.z. o d,ani
z Pridanej hodnoty, a že mu ani v súvislosti touto DPH nevznikol nárok na nadmemý
odpočetpodfa § 79 tohto zákona.
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6.

V prípade, ak príjemca dotácie najneskór v lehote uveclenej v bode 2. tohto článku zmluvy
nepredložíSAŽP originály účtovnýchdokladov na ťrhradu nákladov na realizácru projektu
špecifikovaného v Článku IV. zmluvy, ako aj doklady o úhrade najmenej 5 %o nákladov
z iných zdrojov alebo nepredložídoklady a písomnosti vzt'ahu.iúce sa k realizovanému
projektu, ktoré od neho vyžiadala SAŽP na preukázanie oprávnenosti vynaložených
nákladov, SAŽP nie je povinná poukázat'dotáóie podťa tejto zmluvy na ú8et príjemcu
dotácie, pričom v takomto prípade sa SAŽP nedostáva do omeškania s uvol'nenírn čerpania
dotácie,

7.

Príjemca dotácie je povinný najrieskór ku dňtr podpisu zmluvy predložit' SAŽP doklad
o ztiadení samostatného bankového účtu,ktorý je špeeifikovany v Članku L bod 2. tejto
zmluvy, Príjemca dotácie sa zavázuje. že prostredníctvom tohto samostatného bankového
ÚČtu bude uskutočňovat' výlučne len tie finančnéoperácie, ktoré súvisia s podporou

Poskytnutou z prostrieclkov fondu, a to len fotmou bezhotovostrrýclr prevodov.
8. Úroky z poskytnutej dotácie, ktoré budú pripísanépríjemcovi dotácie
Po Poukázaní dotácie alebo jej časti na jeho samostatný bankový účet,sú príjrnom fondu
aprijemca dotácie je povinný ich vo výške po odpoěítani zaplatenej dane ztýchto úrokov
v lehote jedného mesiaca odo dňa ich pripísania na účetpríjemcu clotácie odviest' na účet
fondu ČÍslovo formáte IBAN: SK09 8180 0000 0070 0O2I 4}sI,variabilný symbol 2020.
9. Zmluvné strany sa clohodli, že závázok SAŽP umožnit' čerpanie poskytnutej dotácie'alebo
jej zostávajúcej nevyčerparrej časti zaniká dňonr vstupu príjemcu áotaóie ao likvidácie, ako
aj dňom vyhlásenia konkurzu alebo povolením reštrukturalizácie na majetok príjerncu
dotácie alebo vstupom do nútenej správy alebo ozclravného režimu, uk k tY-to
skutoěnostiam došlo v období po rozhodnutí a/alebo uzatvorení zmluvy,

článok VII.

Povinnosti príj emcu dotácie
1,

Príjemca dotácie sa zavázuje použit' poskytnutú dotáciu (Článok V. bod l.) a peňažné
Prostriedky predstavujúce najmenej 5 %o nákladov z iných zdrojov (Článok V, bod 2.)
výluěne na Účel vymedzený v Článku IV. zmluvy azadodržania podmienok stanovených
touto.zmluvou.

2,

4.

5,

Pdjemca dotácie sa zavázuje riadne, v súlade so stavebným alebo irrým povolením,
s predloženou projektovou alebo inou dokunrentáciou, v súlade s terminom realizácie
Prgjektu arozpoČlom projektu (príloha č. 1 zmluvy) realižovat'projekt špeciťrkovaný
v CláŇu IV, zmluvy prostredníctvom dodávateťa(ťov) uvedeného(ých) u Čtann Iv.
bod 4. zmluvy.
Príjemca dotácie sa zavázuje zabezpeěit' hospodárne, efektívne, úěinnéa účelové
vYnakladanie poskytnutej dotácie v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách,
Príjemca dotácie sa zavázuje počas celej doby platnosti zmluvy rnajetok nadobudnutý
alebo zhodnotený z prostriedkov poskytnutej dotácie chránit' pred poškodením, stratou,
odcudzením alebo zneu žítim.
Príjemca dotácie sa zavázuje písomne informovat' SAŽP o zmene akýchkoťvek
skutoěností a podmienok, dohodnutých vtejto zmluvó do 10 kalerrdá.nyón dní od
PrísluŠnejZmeny. Zmenu dohodnutých podmienok zmluvy možno uskutočnit' len
nazáklade PÍsomnej žiadosti príjemcu dotácie, na základe ktorej SAŽP, v prípade,
Že so zmenou dohodnut}ch podmienok bude súhlasit', uzatvorí s príjemcom dotácie
PÍsomný a očíslovanýdodatok k zmluve v súlade s Článkom XIII. boď2 iejto zmluvy,
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6, Pre projekty, ktoré majú termín ukončenia rea|izácie projektu

do 31.10.2020
sa príjemca dotácie zavňzule spolu s posledrrými účtovnýrnidokladmi doručenými
a predloženými SAŽP na úhradrr a s clokladmi uvedenými v Člantu VI. bod 2. zmlwy,
predložit' aj vyplnené a podpísanétlačivo pre ,,Závercčné vyhodnotenie plnenia
podmienok zmluvy o poskytnuti zBnvironmentálneho fondu fonnou dotácie v rárnci
Programu obnovy dediny zarok2020", ktoré tvori prílohu č, 2 zmluvy a závercěnú správu
o priebehu realizácie projektu, vrátane všetkých dokladov, vyžadujúceSAŽP,
preukazujú cich r eaLízáciu proj ektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá,

7, Závercčná správa
8.

9,

o

priebehu realizácie projektu musí obsahovat' detailný opis

činností/prácrealizovaných príjerneom dotáoie v roku 2020 za poskytnutú dotáciu a tento
opis musí byt'v súlade so zmluvou.
V prípade, ak príjernca dotácie v priebehu rea\izácie projektu zisti, že projekt nebude
schopný ztealizovat'v termíne podl'a Članku IV. bod 2, zm\lvy,pričom sa jedná o tetmín
realizácie projektu v roku 2020, je povinný precl dohodnutým termínom ukončenia
realizácieprojektu doručit'SAŽP písomnúžiadost'o predÍženie termínu realizácieprojektu
s uvedením dóvodu, V prípade závažných skutočností,ktoré nernohol príjemca dotácie
ovplyvniť, móže SAŽP uzavriet' s príjemcom dotácie písomný clodatok k zmluve,
v ktorom dohodne zmenu tennínu rcalízácie projektu. Na zmenu tennínu realizácie
projektu nemá príjernca dotácie právny nárok,

je povinný

umožnit' zamestnancom SAŽP, fondu, zamestnancom
Ministerstva životnéhoprostredia Slovenskej republiky a na ich požiadanie
q zamestnancom Slovenskej inšpekcie životnéhoprostredia, prípadne príslušnéhoúradu
životnéhoprostredia, vykonávať kontrolrt použitia poskytnutej dotácie azatým účelom
umožnit' im vstup do priestorov a objektov prijemcu dotácie a na požiadanie predložit'
všetky doklady a písomnosti vzt'ahujúce sa k realizovanénru projektu apreukázat'
oprávnenosť vynaložených nákladov. Príjemca dotácie sazavázqe vytvorit'oprávnenýn
kontrolným zamestnancom vykonávajúcim kontrolu podmienky na riadne a včasné
vykonanie kontroly a poskytnút'im bezodkladne potrebnú súčinnost'.
10. Príjemcadotácie sazavázuje,žebezpredohádzajúceho písomného súhlasu SAŽP a fondu
veci (hnuteťné a nehnutelné) 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 clňa nadobudnutia veci alalebo veených alalebo majetkových
práv z prostriedkov dotácie v zmysle tejto zrnluvy do svojho vlastníctva.
11. Príjemca dotácie sa zavázuje, že realizovaný projekt týalebo jeho čast' ani prostriedky
poskytnutej dotácie nebudú použitépre írčelyrealizácie akejkoťvek hospodárskej činnosti
a ani nebudú poskytovat' neoprávnenú výhodu žiadnemu subiektu (najmá, ale nielen
nazák|ade zmluvného vzt'ahu s príjemcom), ktorý realizuje hospodársku činnosť.
12. Príjemca dotácie sa zavázuje, že realizovarrý projekt resp. ktorákol'vek jeho čast' v zmysle
tejto zmluvy
a) bude určený pre verejnost' bez obmedzení za rovnakých a nediskriminačných
podmienok,
b) bude mat'povahu všeobecnej infraštruktúry a bude slúžit'naverejnoprospešný účel,
c), bude využívanýv súvislosti s nakladaním s biologicky roz7ožitelnÝmi komunálnymi
odpadmi na zabezpeěenie činnostív zmysle § 81 zák. 79l20I5 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za úěe|om
zabezpeěenia verejnoprospešných služieb obce v zmysle § 4ods. 3 písrn. g) zákona
36911990 Zb. o obecnotn zriadeni v zneni neskorších predpisov,
d) nebude predmetom prenájmu, predaja, výpožičkytretej osobe alebo iného
scudzovacieho úkonu a v prípade kompostérov do domácností obstaraných podl'a

Príjemca dotácie
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e)

f)
g)

čl. IV. tejto zmluvy, bude d'alej

poskytnuté len tým
domácnostiam, ktoré príjemca dotácie ztnluvne zaviaže k využíl,aniuposkytnutých
zariadení výlučne na neho spodársku činnost' - dotnáce koinpo stovani e,
nebude v prípade. obstarania zberných nádob využivaný rra účely,pri ktorých sa
uplatňuje rozšírená zodpovednost' výrobcov v zmysle zákona č. 79l20l5 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorýclr zákonov v znení neskorších predpisov,
bude určený na prehos poznatkov pre verejnosť v rárnci environrnentálnej výchovy,

projektu uvedeného v

vzdeláv ania a pr op agácie a to b ezplatne,
bude využívanývýlučne nA nehospodársku činnost'vo verejnom záu.jme,

13. Príjernca dotácie je povinný:

a)

b)
c)

d)

zabezpečiť udržatel'nost' projektu po dobu najmenej 5 rokov odo dňa ukončenia
realizácie projektu azabezpečit' finančnéprostriedky vo svojom rozpočte na

prevádzku, údržbua servis realizovaného projektu,
zabezpeěit' najmenej počas celej dclby uclržatefnosti projektu nepretržitésplnenie
podmienky tj, aby miesto realizácieprojektu l zariadenie zotrvalo vo vlastníctve alebo
v správe príjemcu dotácie,
uchovávať všetky doklady (najmá účtovnédoklady a pod,), preukazujúee skutočný
Úěel predmetu dotácie, zktorých musí byt' zrejmé, že rcalizovaný projekt resp.
ktoráko|vek jeho čast'v zmysle tejto zmluvy rná povahu všeobecnej infraštuktúry a je
prístupná verejnosti bez obmedzení,
viest'prehťadnú eviclenciu o spósobe prevádzky, údržbyavyužívaniarealizovaného
projektu, na ktorý mu bola clotácia poskytrrutá.

t j, 5 rokov od ukončeniareaLízácíe
projektu bude SAŽP každoročnepísomne informovat;, ato vždy najneskór do 31.01.
nasledujúceho kalendárneho roku, že projekt uvedený v čl. IV. bocl 1 tejto zmluvy
realizovaný z prostriedkov poskytnutej podpory formou dotácie z fondu má povahu
vŠeobecnej infi,aštruktúry, ktorá sa využívavýlučrre na nehospodársku činnost' a j e verejne
prístupná bez obmedzení. Príjemca dotácie sazavázuje plniť si oznalnovaciu povinnost'aj
v prípade, že počas rozhodného obdobia nedošlo k zmene využivaniaprojektu.

14. Príjemca dotácie sa zavázuje, že po dobu udržatel'nosti

V

Clánok VIII.

Kontrola plnenia zmluvných podmienok

SAŽP a/alebo fond je oprávnená/ý podl'a § 5 ods. 7 a § ll ods. 2 zákona o
Environmentálnom fonde vykonávat'ťrnančnúkontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu
aďodtŽiavania podmienok tejto zmluvy podl'a zákonač.357l20I5 Z, z. o finančnej kontrole
a audite a o zmene a cloplnení niektorých zákonov (ďalej ako ,,ZoFK''),
2. FinanČnúkontrolu podťa bodu 1 vykonáva SAŽP alalebo fond ako administratírlnu finančnú
kontrolu a/alebo ako finančnúkontrolu na mieste.
3. SAŽP alalebo fond je povinná/ý vykonávat' administratívnu ťtnančnúkontrolu súladu
kaŽdej finančnej operácie alebo jej časti s § 6 ods. 4 ZoFIš, ak poskytne verejné íinancie
inej osobe alebo poskytla/poskytol verejné financie inej osobe, alebo ak sa poskytujú v
súlade s osobitným predpisom (čI.4 aě1.23 nariadenia (EO č. 129912013), Aclministratívnu
f,rnaněnú kontrolu vykonávajú osoby uvedené v § 7 ods. 2 ZoFK, Na vykonávanie
administratívnej firrančnej kontroly sa použijútustanoveniazákladných pr.avidiel finančnej
kontroly a auditu podl'a § 20 až27 ZoFK.
4. FinanČnúoperáciu alebo jej čast' je SAŽP ala|ebo fond oprávnenálý overovat' aj finančnou
kontrolou na mieste, v rámci ktorej získava d}kazy, preveruje a zisťuje skutočnosti, ktoré
1.
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považuje za potrebné na účelyoverenia jej súladu s § 6 ods, 4 ZoFK. Finančnúkontrolu na
mieste vykonávajú aspoň dvaja zamestnanci SAŽP alalebo fondu na základ,e písomného
poverenia vydaného štatutárnym orgánom fondu a lalebo SAŽP alebo nimi písomne
splnomocneným vedúcim zamestnancom. Na vykonávanie finančnej kontroly na mieste sa
použijúustanovenia základných pravidiel ťrnančnejkontroly a auditu podťa § 20 až 27

ZoFK.
5. SAŽP a fond pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly
na mieste sú oprávnení

a)

b)
c)

d)
e)

f;

aJalebo finančnej kontroly

vyžadovat' a odoberat' od príjemcu dotácie alebo od osoby, ktorá je vo vzt'ahu k
finančnej operácii alebo jej časti dodávatefom výkonov, tovarov, prác alebo služieb,
alebo akejkoťvek inej osoby, ktorá má informácie, doklady alebo iné podklady, ktoré sú
potrebné na výkon finančnej kontroly alebo auditu, ak ich poskytnutiu nebráni osobitný
predpis (ďalej len ,,tretia osoba"), v určenej lehote originály alebo úradne osvedčené
kópie dokladov, písomnosti, záznamy délt na památ'ových médiách prostriedkov
výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné
podklady súvisiace s administratívnou finančnou kontrolou, finančnou kontrolou na
mieste a auditom a vyhotovovat'si ich kópie a nakladať s nimi,
vyŽadovať od príjemcu clotácie alebo od tretej osoby súčinnost' v rozsahu oprávnení
podťa ZoFK,
vyŽadovat'od príjemcu dotácie predloženie písomného zoznamu opatrení ptijatýchna
nápravu nedostatkov a na odstránenie príčinich vzniku (d'alej len ,,písomný zoznam
prijatých opatrení") v lehote určenej SAŽP a/alebo fondom; ak fond alebo SAŽP
odóvodnene predpokladá vzhl'adom na závažnost' nedostatkov, že pijaté opatrenia nie
sú ÚČinné, vyžadovaťprepracovanie písomnéhozoznamu prijatých opatrení a
predloŽenie prepracovaného písomného zoznamu prijatých opatrení v lehote určenej
fondom/SAŽP,
vyŽadovat'od príjemcu dotácie splnenie prijatých opatlení v lehote určenej fondom/

SAŽP,

vyŽadovat' od príjemcu dotácie predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie
prijatých opatrení po uplynutí lehoty podťa písmena d),
overit' splnenie prijatých opatrení,

6,SeŽP

alalebo fond sú pri vykonávaní finančnej kontroly na mieste oprávnení v
nevyhnutnom rozsahu za podmienok ustanovených v osobitých predpisoch vstupovať do
objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, \a pozemók príjemcu dotácie
alebo tretej osoby alebo vstupovat' do obydlia, ak sa používaaj 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' 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) predložit' v lehote určenej SAŽP alalebo fondom alebo plizvanou osobou vyžiadané
originály alebo úradne osvedčenékópie dokladov, písomností,záznamov dát na
Pamáťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupy,
vYjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s adrninistratívnou
finanČnou kontrolou a/alebo finančnou kontrolou na mieste avyd,ať jej na vyžiadanie
' písomnépotvrdenie o ich úplnosti aumožnit'SAŽP alalebo
fondu alebo prizvanei osobe
vyhotovovať si kópie týchto podkladov,
c) poskytnúťsúčinnosťsAžp a/alebo fondu alebo prizvanej osobe,
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d)

prijať v lehote určenej SAŽP alalebo fondom opatrenia na nápravu nedostatkov
uvedených v čiastkovej správe alebo v správe a odstránit'príčiny ich vzniku,

predložit'SAŽP alalebo fondu v určenej lehote písornný Žornamprrjatých opatrení,
D Prepracovať a predložiťv lehote určenej SAŽP alalebofondom písomný zoznam
prijatých opatrení, ak fond a/alebo SAŽP vyžadovalla jeho pr.p.u.orrunie a prédloženie,
g) splnit'prijaté opatrenia v lehote určenej SAŽP a/alebo fondom,
h) PredloŽiť navýzvu SAŽP alalebo ťondu doktrmentáciu preukazujúcu splnenie prijatých
e)

opatrení.

8. Príjemca dotácie pri vykonávaní finančnej lrontroly na mieste, okrem povinností uvedených

v bode 7, je povinný

a)

b)

c)

vytvorit' podmierrky na vykonanie íinančrrejkontroly na mieste a zdržaí'sakonania,
ktoré by mohlo ohrozit' jej začatie a riadny priebeh,
oboznámit' prí zaěatí íinančnejkontroly na mieste SAŽP alalebo fond alebo prizvanú
osobu s bezpeČnostnými predpismi, ktoré sa vzt'ahujú na priestory, v ktorých sa
vykonáva finančná kontrola na mieste,
umoŽnit'SAŽP alalebo fondu alebo prizvanej osobe vstup clo ob.iektu, zatiadenia,
Prevádzky, dopravného prostriedku, napozemok alebo vstup do obydlia, ak sa používa
aj na podnikanie alebo na vykonávanie inej hospodárskej činnosti,

Clánok IX.

Porušenie finančnej disciplíny
1.

Príjemca dotácie berie na vedomie, že finančnéprostriedky poskytnuté formou dotácie
nazáklade tejto zmluvy sapovažujúpodťa zákona o rozpočtových pravidlách zaverejné

prostriedky,

Z.PÚjemca dotácie berie na vedomie, ženedodržaniealebo porušenie ktorejkoťvek
z dohodnutých podmienok uvedených v tejto zmluve, zaktorých sa dotácia poskytlp,
alebo nehospodáme, neefektívne, neúěinnépoužitie dotácie príjemcom dotácie alebo
PouŽitie dotácie v rozpore s určeným účelom,sa považuje okrem iného za porušenie
finančnej disciplíny v zmysle § 31 octs. I zákonao rozpočtových pravidlách.
3. Príjemca dotácie berie na vedomie, že ak pri nakladaní s dotáciou poskytnuto u na zákIade
tejto zmluvY neplní alebo poruší dohodnuté zmluvné podmienky alébo postupuje v rczpore
so zákonom o rozpočtových pravidlách, v rozpore so zákonom o veiejnom obstarávaní
alebo v rozpore s iným všeobecne závazným právnym predpisom, SÁŽp a/alebo fond

oPrávnen álý v ktoromkoťvek štádiu čerpania dotácie čerpanie dotácie zastaviť , O tomto
alalebo fond bezodkladne informuje príjenrcu dotáció.
4. Príjemca dotácie berie na vedomie, že ak pri nakladaní a použitídotácie porušífinaněnú
1e

sAzp

disciPlÍnu niektorým zo spósobov uvedených v § 31 ods, I zákona o rozpoětových
Pravidlách, PoruŠenie takejto finančnej disciplíny bude SAžp a/alebo fond v závislosti
od druhu PoruŠeniasankcionovať v zmysle § 31 zákona o rozpočtových pravidlách,

článok X.

Vyhlásenia zmluvnýeh strán
1.

Príjemca dotácie vyhlasuje, že údaje; ktoré sú obsahom žiadosti, ako aj všetky informácie
obsiahnuté v sPrievodných dokumentoch a dokladoch, ktoré tvoria prilóhy žiádosti, ako aj
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zmluve sú pravdivé, úplnéa taktiež že SAŽP nezamlčal žiadne informácie,
ktoré by mohli mat' vplyv na poskytnutie dotácie alebo uzatvorenie zm|wy.
Z.Príjemca dotácie vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy nemá finanČnézávázky
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 reštruktura|izácia pocllla zákonaě, 712005 Z. z. okonkurze
a reštrukturalízácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov,
nie je v nútenej správe ani ozdravnom režime poclla zákona č. 58312004 Z, z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v zneni neskoršíoh predpisov ažemajetok, ktorý je prednretom ťtnancovania podl'a tejto
zm\uvy,nie je v exekúcii,
4, Príjemca dotácie podpisom tejto zmluvy vyhlasuj e, že výber dodávateťa, uvedeného
v Článku IV, bod 4. tejto zmluvy, zabezpeěi|v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,
platnom aúčinnomvčase výberu dodávateťa, ato prostredníctvom otvoreného,
transparentného a nediskriminačnéhovýberového konania.
5. Príjemca dotácie berie na vedomie, že právnym zák|adom spracúvania osobných údajov
príjemcu dotácie je uzatvorenie a následrré plnenie predmetrr tejto zmluvy, fesp. vykonanie
opatrení pred uzatvorením tejto zmluvy na zák|ade žiadosti,príjemcuclotácie v zmysle
článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 20161679 z27.
apríIa20l6 o ochrane fyzickýeh osób pri spracúvaní osobnýclr údajov a o voťnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95l46lES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) (ďalej len ,,Ňariadenie GDPR") a plnenie zákonných povinností SAŽP v zmysle
článku 6 ods. 1 písm, c) Nariaclenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov príjerncu dotáeie,
ako dotknutej osoby, je zmluvnou, ako aj zákonnou požiadavkotl, a v prípade ich
neposkytnutia SAŽP nemóže pristúpit'k uzavretiu zmluvy a nemóže plnit' svoje zákonné
povinnosti vyplývajúce jej z príslušnej iegislatívy. Príjernca dotácie berie na vedomie, že
SAZP o ňom spracúva osobné údaje v rozsahu, ktorý vyplýva zuzatvorenej zmluvy
a v rozsahu, ktorý jej stanovuje príslušnálegislatíva. Poclrobnejšie iníbmráeie o spracúvaní
osobných údajov, vrátane splnenia si informačnýclr povinností SAZF, ako prevádzkovateťa
v zmysle Nariadenia GDPR, sú obsalrom informácie týkajúcej sa ochrany osobnýeh údajov,
ktorá je zverejnená na webovej stránke www.obnovadediny,sk.
údaj e uvedené v

Clánok XI.

Ukončenie zmluvy
1.

K ukoněeniu zmluvy móže dójsť písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému dňu.
Dohodou možno zmluvný vzťah založený touto zmluvou ukončiťlen do dňa, pokiať
nedošlo zo strany príjemcu dotácie k čerpaniu dotácie.

2.

K ukončeniu zmluvy m6že dójsť aj odstúpenímod zmluvy jednou zo zmIwných strán,
a to v prípade porušenia zmluvy podstatným spósobom druhou zmluvnou stranou,
Odstúpenie od zmluvy je v takomto prípade účinnédňom preukázateťného doručenia
oznámenia o odstúpeníod zmluvy druhej zmluvnej strane alebo dňom odmietnutia
ptevzatia doručovaného oznámenia o odstúpení od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy

je spojené s povinnosťou príjemcu dotácie vrátiť poskytnutú dotáciu v celom rozsahu,
3.

za porušenie zmluvy podstatným spósoborn sa rozumie:

a)

porušenie ktoréhokoťvek z nasledovných ustanovení zmluvy: Článok IV. bod 6, Článok
V, bod 7, Článok VL bod 2.,4, a7., Článok VII. bod L,2,,3,,6., 11., I2,, 13. a 14.,
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b) poruŠenie ustanovenia Článku IV. bod 5 tejto zmluvy alalebo ak sa prehlásenie príjemcu
dotácie podťa Čta*u X. bod 4. tejtozmluvy ukáže kedykoťvek po uzavretí tej6 zm|wy
ako nepravdivé,
ak sa po uzatvoreni zmluvy preukáže, žetáto bola uzatvorenána záklaďenepravdivých,

nesPrávnych alebo neúplných údajov alebo dokumentov predložených zostrany
príjemcu dotácie,
ak Právoplatný rozsudok súdu alebo zistenie kontrolného orgánu preukáže,žev procese

hodnotenia a výberu projektu došlo k spáchaniu trestnej činnosti alebo k takému
PoruŠeniu vŠeobecne závázných právnych predpisov, bez ktorého by k poskytnutiu
dotácie nedošlo.

Clánok XII.

mluvné pokuty

1. V

PríPade, ak príjemca dotácie porušítúto zmluw podstatným spósobom - niektorým zo
sPÓsobov podl'a čl. XI. bod 3 písm. a), c) d) tejto zmluvy, je príjemca dotácie povinný
zaplatiť SAŽP alalebo fondu zmluvnú pokutu vo výške 206/o zo-sumv poskytnutej aotaci!
Podťa Čl. V. bod 1 tejto zmluvy, ato za každéjednotlivé porušenie tejto zmluvy
podstatným spósobom.

V

J.

4.

5.
6,

PríPade, ak príjemca dotácie porušítúto zmluvu podstatným spósobom - spósobom
Po!ťa Čl, XI. bod 3 písrn. b) tejto zmluvy, je príjemca dotácie povinný zaplaiit'SAžp
alalebo fondu ztnluvnú pokutu v nasleclovnej výške:
a) Pri PoruŠenípodmienok zákona o verejnom obstarávaní spósobom, ktorý mohol mat'
VPIYV na výsledok verejného obstarávania- vo výške 3O%ozo surnyposkytnutej dotácie
podťa čl. v. bod 1 tejto zmluvy, ato zakaždétakéto jednotlivé porušenie;
b) Pri PoruŠenípodmienok zákona o verejnom obstarávaní spósobom, ktorý mal vplyv na
výsledok verejného obstarávania - vovýške 7TYo zo sumy poskytnutej dotácié
iodl'a
čl, v bod 1 tejto zmluvy, ato zakaždétakéto jednotlivé porušenie.
V závislosti od posúdenia konkrétnych skutočností,týkajúcich sa porušenia povinnosti
zabezpeČovanej zmluvnou pokutou v každom jednotlivom prípade,;Ó saŽe a/alebo fond
oPrávnena/ý (nie však povinná/ý) požadovat' od príjemcu dotáció zaplatenie zmluvnej
PokutY Podfa Čl, Xil. bod 2 písm. a) alalebo podl'a čl. Xil, bod 2 písm. b) v nižšejvýškě
než aká je uvedená v príslušnom zmluvnom ustanovení najrnenej však:
a) v sume IYo zo sumy poskytnutej dotácie podťa čl. V, bod 1 tejto zmluvy (v prípade
zmluvnej pokuty podl'a čl, XII. bod 2 písm. a) tejto zmluvy);
b) V sume 3IYo zo sumy poskytnutej dotácie podl'a čl. V. bod l te.lto zmluvy (v prípade
zmluvnej pokuty podl'a čl, XII. bod2 písm. b) tejto zmluvy).
V PríPade, ak príjemca dotácie porušítúto zmluw nepoclstatným spósobom (tj,
akýmkol'vek spósobom odlišným od spósobov uvedených v či. XI. boá 3 tejto zmluvy), je
Príjemca dotácie povinný zaplatit'SAŽP a/alebo fondu zmluvnú pokuttr vo výške IOoÁ zo
sumY PoskYtnutej dotácie podl'a čl. V. bod 1 tejto zmluvy, a to za každ,éjednotlivé
porušenie tejto zmluvy nepodstatným spósobom.
podfa tejto znrluvy je splatná do 15 dní oclo dňa doručenia písomnej výzvy
7^!:"?
ryku?
SAZP alalebo fondu na jej zapIatenie príjemcovi dotácie.
Zmluvné strany sa dohodli, že príjemca dotácie je povinný zaplatit'SAžp ala|ebo fondu
zmluvnú Pokutu podl'a Čl. XIL bod 1 aJaIebo pocll'a čl. XII. bod2 alalebo podl'a čl. XII.
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bod 4. tejto zmluvy aj v prípade, ak porušenie povinno sti zabezpečovanej zmluvnou

7.

pokutou nezavinil,

Okolnosti vYluČujúcezodpovednosť (§ 374 Obch. zák,) nemajú vplyv na povinnost'platiť
zmluvnú Pokutu. OdstúPenie od zmluvy sa nedotýka nároku ná ,aplitenie zmluvnej

pokuty.

Clánok XIII.

záverečnéustanovenia

1, Táto

,

2,

3,

zmblva nadobúda platnost' dňom jej podpisu oprávnenými zástupcarni oboch
zmluvných strán a účinnost'v súlade s § a7a'rakoná č. 4011964 Zb. občiansky zákonník
v
znení neskorŠÍchPredPisov a § 5a záI<ona č. 2IIl2000 Z. z, o slobodnom prístupe
k
informáciá* u Zmene a doplnení niektorých zákonov (zil<on o slobode informácií)
v
9
znenÍ neskorŠÍchPredPisov (d'alej |en,,Zákon o slobode informácií) dňorn
naslectujúcim
Po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradánr vlády Slovenskej
rePublikY. Príjernca dotácie berie na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou
zmluvou Podl'a Zákona o slobode informácií a súhlasís jej zveiejnením v Cerrtrálnom
regist,i zmlúv vedenom Úradorn vlády slovenskej republiky.
Zmluvu je moŽné menit' alebo dopíňat' len na základe vzájomnej dohody zrnluvných
strán
formou oČÍslovanéhoPÍsomnéhododatku k zmluve, podpísanéhó op.árrrren
zásíupcami
ými
oboch zmluvných strán, Na uzatvorenie dodatku k zmluve neexistuje práviy
nárok žiadnej
zo zmluvných strán.

Pri výklade dohodnutýchzmluvných podrnienok sa prihli ad,anažiaclost';
v prípade rozporu
medzi ustanoveniami zmluvy a žiadost'ou majú pre-dnost'ustanoverria
zmluvy.
4, Zmluvné stranY sa dohodli, že povinnost' doručit' písomnost' podl'a tejto zmluvy sa
PovaŽuje v konkrétnom PríPade za splnenú dňom prevzatiapísomnosti alebo odmietnutím
túto PÍsomnost'Prevziat', Ak sa v prípade doručovánia prostredníctvom
poštovéhopodniku
vráti doruČovaná zásielka ako nedoručená alebo nedóručitel'riá (resp. adresát
neznámy),
PovaŽuje sa takáto zásielka za doručenúdňonr vr,átenia tejto zásielky odosielaitrc.j oroúÓ;
Pre doruČovanie je rozhodrré sídlo zapísanév clbchoclnom registri, alebo inom príslušnom
registri.

5,
6.

Zmluvné stranY sa dohodli, že zmluvný vzt'ah založený touto zmluvou
sa bude riadit,
PrísluŠnýmiustanoveniami Obchodného zákonníka za pródpokladu, že osobitné predpisy,
ktoré majú Prednost'pred Obchodným zákonníkom, ,."bbrďhu.lťr špeciálnu
úpravu.
zmlwa je závázná aj pre právnych nástupcov zrnluvných

7, Ak

8,
9,

strárr.

niektoré ustanovenia zrnluvy nie sťr celkom alebo sčasti platrré a/alebo účinné
alebo
neskól sÍratia Platnost' a/alebo ÚČinnost', nie je týrn dotkntrtá platnost'
a/alebo účinnost,
ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto nóplairrých a/alebá neúčinných
ustanovení
a na vYPlnenie medzier sa
Použije úprava, ktorá, poi.iul' je to právn e možÁé,sačo najviac
PribliŽuj e zmYslu a ÚČelu zmluvy ,pokial' pri uzatiáraní zmluvy zmluvné strany túto otázku
brali do úvahy.
OsobY PodPisujúce zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konat'v
mene zmluvných strán.
Zm|uuné stranY vYhlasujÚ, Že zm\uvu neuzatvorili v tiesni ani
zanápadnenevýhodných
Pgdmienok, Ďdej vYhlasujú, že si text zmluvy riadne prečítali,jelro obsahu, právam a
Povinnostiam z nYi.vYPlývajúcim porozum eli a že tentď vyjaclru;Ó ich slobodnú a vážnu
vÓťu zbavenú akýchkol'vek omylov, čo potvr dzuj ú svoj imi'vlastnoručnými
podpisrni,
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,

zktorýchjedno

10.

Táto zmiuvasa vyhotovuje v troch rovnopisoch

11.

Neoddelitel'nou súěasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
1. Príloha č, 1: Položkoviťýrozpočet na projekt na rok 202a do výšky schválenej
dotácie a iných zdtojov,
2, Príloha č. 2: Záverečnévyhodnotenie plnenia podrnienok zmluvy o poskytnutí
podpory z Environmentálneho fondu fotmou dotácie v rámci Programu obnovy
dediny zarok2020.

s platnost'ou originálu

vyhotovenie dosta-ne príjemca dotácie a dvé vyhotovenia dostane

V Banskej Bystrici,

dňa

17,

§ffi

|,

V Banskej Bystrici, dňa

?

§ "0g'

ji

Obec Bolrdanovce

v zastúpeniMartaGa
starostka obce

@

SAŽP.

Slovenská agentúra životného prostredia
v zastúperrí Mgr. Michal Maco
generálny riaditel'
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Poiož}<ovitý rozpočet na pro.jekll na nok 2020
clo vyšt<y sc}rváierrej dotácie a irrý,cla zdrojov
Príjemca dotácie

lrec Bohdanovce

Okres

ošice .okolie

Výška dotácie (€)

z t,ozhoclrruiia

iI.: 1lq!a-q_-,]l

skutočná

Výška iných zdrojov (€)

z rozhoclnutia

ii_

skutočná

._ _'i.*']'

Celkové náklady projektu (€)

P. č.

__, :,-.j:_

Niáztiv položky

]]

i

l-{erná

ň,lnožst1,o

jetlnotka (ks, Jetlnotl<ová
m], m3 atcl'.)

cena (€)

l

avor ntliečny 'Crinrsotr Kirig- (Acer olatanoicles)

4

ks

99,00

2

Ial,or rrrliečny'Ct,iInsoIt Centry' (Acer platanoicles)

4

lcs

57,20

Suma (€)

3c.,il.i )()

ll

rrt
|-,.,.,
l

l

l i0

l
i

3

Kalina obyčajrrti'RoseLtIrr' (Vibtrrntrrrl opulus)

lI

ks

J,JU

1i ).l)

4

Ruža šípová'Kiese' (Rtrsa carrina)

5

t,r

)ó )o

i 2 i.(}()

_5

iuža sivti tnravolisiá

5

L,,

55,00

]7_5,(]

6

Jlgován obyěirjný'Red pixie'(Syringua vulgaris)

,)

k.r

6,60

33.00

7

Borievktr otly,čajrlii
;oIntntrnis)

4

ks

2,65

l0,ť]0

l0

k.l

4,40

-i.{.()i)

1O

ks

6,38

ó3,ijo

_5

ks

1

ks

15,40

;,i.f}i.]

20

ks

3,30

66.(}(j

i

ks

1,20

?

8

( Rosa glauca)

'Gt>l<.l

Cone ' (Jurriperus

Flox nretliuatý 'Eally Pirik Canrly'(Phl<;x
lanictrlara)

-'Eally

9

[,-lox nretl irlatý

l()

Horterrzia kalinolis
ntactophylla)

Whi te'(Phl ox pirn ictrlatil)

tír 1fo'hite

i

n

Rťd'(Hyclrangea

ll

lIortenzi a kirlinoi i stá'S nor.v

12

-ev,arrdul'a lekárska (Lar.antlula angustifolia)

lJ

t{ttlčovacia kóra pre rtrže 50l

nacrophylla)

B al

l'(LIydrangea
_5

1,00

-i

j.l){.]

1r)

{}

I
I

I
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l l.(Xl

2

ks

5,50

-avička clrevo/betórr i5Ox ó0 x 83 cm

10

ks

l80,00

i

st}i).t)()

I6

)clpactkový kóš kov/drevo 39x i00 cm

l0

k,l

l55,00

l

550_()()

Kvetináč pieskovec

4

ks

58,00

j_] 2.()(

1,1

l8

Kvetrirráč pieskovec okrúhly 32 x 30 cm

2

ks

51,00

}0],00

l+

\Lulčovacia kóLa 70

15

L9

20

2I

22

23

111

25

26

21

28

29

30

3l

32

l

'/| x20 x

19 crn

}

Pt,íloha č. l zmluvy
!

34

35

jo

31

38

39

40

4l

42

4_j

,l,,1

:!f
s]iPoí-U

5 08§.(,0

[JFOZORNEF{[E:
Nlázvy poloŽieku rnnoŽst,yá a nrernó je,dnotky jednoltlivých poiožiek rnusia hyt' zlrodnó s týrni, ktoré boli uvedenó

v

poloŽkovitorrrr rozpočte pnedioženona spolu

so

žia,ďost'otl

o

poslrytnutie podpory forrnou dotácie z

Environim|Bíltálrneho í'otndu na rolt 2020 v rámci F1,ograralu obnol.y ciediny podanej v roku 20n9.

lraždý riadols t, tahul'ke p,iltir,žkovitóFro rozpočtu :in,,usia byt'";1,,plnenó úelaje vo všetkých stípcoch.
.íednotikovó ceny (€) nrulsia hl,t'tlt
}Fre

; -l

eí] ll

v l]ohcianovciach
tóo;

Spracor,,al: Titul, metto a pliez,,,isťpg

Marta Gairrt,átor,á

\*

Pečiatka a poripis
štatLrtárneho orgánu

žiadatel'a

DARIEN s.r.o.

gukovecká

íJpH:

Pečiatka a podpis
dorlávatefa

Ó

04o 12 Košice

PLíloha

č.2 zmluvy

Došlo tlňa (vyplní SAŽP;

eč n é vyh o dnotenie
plnenia podmienok zmluvy
o póskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny za rok

Záv er

202a

VypÍna.ite len ltrubo oI,ámované

Príjemca dotácie

Okres

Názov projektu

čí*torózhodnutiu -

SJovgnsle_i rypubtiky

Poskytnuté finančnéprostrierlky na projekt na rok
2020 (dotácia vo výške) v zmysie rozhocltlutia mirristra
životného p199tr9§ia Sloverrskej republiky v EUR
Číslozmluvy o poskytnutí podpory
z Environmentálpeho fondu formou dotácie

číslo

účtovného

dokladť
faktúry

Deň

vystavenia
účtovrrého

dokladu/
faktúrv

surna účtovného
dokladu/ faktúry
v EUR

Úhrada z iných zdrojov
Suma v EUI{.

Spolu

Dátum
uhraclenia

Uhrada

z Environnrentálneho fondu

Suma v

x

EUR

Dátum

priíatia

Xt

Ja, dolu PodPÍsaný Štatutárny orgán príjemcu dotácie vylrlasujem, že finančnéprostriedky:
- z iných zdrojov v sume
.,.,,.,,,...,,...... EUR
- z dotície Environmentálneho fondu v sume
..,....,........... E{JR
boli, resP. budú PouŽité na Íthradu vyŠŠieuvedených účtovnýchdolrladov/ faktúr od vybraného(ých)
dodávatel'a(ov) v termíne do 31.10.2020
Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu
Dátum:
e povinnÝ k záv er ečnérnuvyho dnoteni u pri ložit' označenédoklad
záverečnúsprávu o priebehu realizácie projektu

Príj emca dotácie

E
E
D

j

y

:

fotodokumentáciu z priebehu a výsledku realizácie projektu
v lehote do dvoch mesiacov oclo dňa termínu ukončenia projektu zápis o odovzdaní a prevzatístavby
Akceptované butle len kompletne vyplnené tlačivo s príslušnými dokladmi !l!
wr*.w.envirofgnd.sk

