
Obec PoproČ
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč

sp. zn.: OcU-I-205/2019
č.záznamu: 205/2019-002

Zápis v spis e
V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a dophiení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
1.8.2019 na webovom sídle obce Poproč:

y_

zmluvu, sp. zn.: OcU-I-205/2019, č. záznamu: 205/2019-001

uzatvorenú: 23.7.2019

účinnúod: 2.8.2019

zmluvné strany:

l./ Obec Poproč
Školská2,04424Poproč
zastúpená Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, starostkou obce

a

2., Environmentálny fond
Martinská49, 82105 Bmtislava
zastúpená Mgr. Petrom Kalivodom, riaditeľom

Predmet zmluvy:

poskytnutie podpory zfondu formou dotácie pre projekt: "Poproč rozšírenie
vodovodu"

VPoproči, dňa 1.8.2019

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovamm



r
Z M L UVA č. 134076 08U011

o poskytautí podpory z Environmentálneho fbndu formou ďotácie (ďalej len "zmluva")
uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona Č. 587/2Q04 Z. z. o Environméntálnom fonde
aozmene a doplnení_hielrto^ch zákonov vznení neskotíich predpisov, podľa §269
ods.2zakonač. 513/1991 Zb, Obchodný zákonník v znení neskorSích predpisov
^ ^ ^^?Í J8^^!-^^:-.^^5^?^.-?*-^. ľ_roiľo ?y3^1. pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektprých zákonov v znení neskorších predpisov

.+

\

v

Cláhok I.
Zmluvné strany If^

(/

* *

1. Poskytoväteľ dótácie: Environmentálny fond
SMlo: Martinská49, 821 05 Bratislava
IČO: 30 796 491

v t

DIC: 2021925774

Štatutämy zástupca: Mgr. Peter KaUvóda, riaditeľ .
y

Bankové spojenie: Státna pókladnica
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK09 8180 0000 0070 0021 4051
SWIFT: SPSRSKBA

(ďalej len "fond")

a
1

2. Príjemcä dotácie: Obec Popróí
vSídlo: Skolská 2, 044 24 PoproČ, okres
Košice-okolÍe/

V.

ICO;̂ 00324639

Ing. Iveta Komorová Hiľovská,'W

Statutámy zástupca:
starostka obce .

Bankové spojeníe: Prima banka Slovensko, a.s.
v/

CÍslo saniostatného bankového účtu vo formáte f

EBAN: SK95 560Q 0000 0004 0477 5013
1

;

SWIFT: KOMASK2X

(ďalej len "príjemca dotácie")

(ďalej spoločne len "zmluvné strany")

/

>



Zmluva ô. 134076 08U01

f {

y

ClánokIL ^
<*

f
r_

Uvodné ustanovenia ^

t.

1

l.Fond bol zriädený zakonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnôm foňde aozmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon
OEnY!ronnlentfflaom,,fonde").ako štátny &>"d "auskutócnovanie ätátnej poapory
starostlivosti o životié prostredie.ť

Z.Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory
formou dotácie z Envitonmentálneho fondu číslo 134076/BV3AP-73/19 zo dňa 29:03.2019
yydanéhopódľa § 4 ods. 3 zákona o Enviromnentálnom fonde (ďalej len "rozhodnutie")v

bola nazáklade ziadostí príjemcu dptácie číslo 134076 žo dňa 11.10.2018,.podanej vrähici
Špecifíkácie čumostí podpory formou dotácie pre rok 2019, oblasť: Ochrana avyužÍvanie
vôd, cinnosť BV3AP Rozšíréhie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu
(ďalej len ,^iadosť") poskytnutá príjemcovi dotácie podpora vo foríne dotácie vovýške .

200.000,00 EUR, (slovom: dvestotisíc eur) (ďalej len "dotácia").
3.Poskytnutá dotácia^na predmet podporý podľa tejto zmluvy nÍe je štátnoú pomocou

vzmysle pravidiel o štátnej pomoci podľa zákona č. 358/2015 Z. z. o Štátnej' ^pmoci
v znení neskorších predpisov.

y

ClánokIIL
Predmet zmluvy

r

LTjito zmluva sa. uzatvára podľa § 9 ods. 6 zákona o Environmentálnom fúndé nazáklade
v 1

rozhodnutia špecifíkovaného vČlánkuIL bod2. 2mluvy avo väzbe nážiadosť .príjemcu
dotácie. .f

f

2. Predmetom zmluvy je úprava práv apovinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory
z fondu fonňou dotácié príjemcovi dotácie na . účely spolufinancóvania skutočne
vynalozených oprávnených nákladóv na realizáciu prójektu podróbne špecifíkovaného
vČlánku IV. zmluvy; nej'edná sa o fínančné prostnedky poskytnuté ž Éurópskej únie.

<

Yt.
ClánokIV.

r_

Ucel použítía poskytnutej dotácie, predmet projekŕu a termín realizácie projektu

1. Poskytnutá dotácia sa účeloÝo použije na:
r v v r_

a) Učél dotácie (názov projektu): POPROC-ROZSIRENIE YODOVODU

Miestorealizácieprojektu: Poproc
Okres: Košice-okolie

Stavebné povolenie povóľujúce realizáciu /

projektu č.: 2011/015561

Zo dňa: 19.09.2011
s

Vydané: (kym) Obvodný úrad životného prostŕedia Košice -
okolie

Právoplatné dňa: 24.10.2011
.

I-

.

f

I.
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Zmluvač. 134076 08U011

Rozhodňutie predlzujúce platnosť
f

stavebného povolenia č.: OU-KS-OSZPZ/2013/OOOÍ7
Zo dňa: 07.10.2013

;

Vydané: (kým) Okresný úrad Kosice - okolie
Právoplatné dňa: 14.1L2013

Rozhoďnutie predlžujúce plafnosť
. stavebnéhopôvoleniač.: OU-KS-OSZP 2015/010169'.

Zo dňä: 27.10.2015
/

Vydané: (kým) Okresný úrad KoŠice - okolie
'.Právoplatnédňa: 03.12.2015 1

ľRozhodnUtie predlžujúce pl^tňôsť
stavebného povolenia č.: OU-KS-OSZP-2017/01256S
Zo dna: 14,11.2017

Vydané: (kym) Okresný úrad KoŠice - okolie
f

Právoplatne dna: 20.12.2017

s.

b) Projektová dokumeptácia vypračovaná: / ;

(kým) VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁí
v ^ v .t

SPOLOCNOST a.s. KOSÍCE,.f
r_^_

KOMENSKÉHO 50
y z.y. r_ *

Názov: PGPROČ - ROŽŠÍRENIE VODOVODU
.ktí

Císlo zákazky: 62W2007
1

Dátum: 12.2007
f

^

2. Termín realizácie projektu:
(začiatok a ukonôenie - mesiac/rok): 07/2019 -12/2020

f

3. Ppdrobný opis činností a prác reaIÍzovanych v roku 2019:
Dotácia a fmančné prostriedky z Íných zdrojov, budú použité' na rozšírenie vpdovodu
vybudovaním nóvej SMnpstatnej vetvy @ravifa ného systému. Vodovod na ul. Oľšavskej
bude pozpstávať z vystavby novej samostatnej vetvy verejného vodovodu profilu DN 100 v
dl. 875 m. Trasa bud& yedená prevažne v spevnenom okraji ul. Oľsavskej a čiastočne v 1

f

zelenom páse. Na trase budú osadené uzatváracie armatúry a požiame hydranty Hl až H7.
Vodovodné potrubie- sa napojí na jestvujúci verejný-vodovod v mieste existujúcej
vqdoyodnej Šachty, kde sa vybuduje noya armátúma šachta. Križoyanie vodovodného
potmbia s vodným tokom Oľšava sa zrealizuje prekopaním dna koryta a uložením potrubia

\

do betónového blokú. KrÍŽovanie vódovodnétío potmbia s cestou sa zrealizuje pretláčaním
popod cestné teleso s uložením potrubia do oceľovej chráničky. Stavbou dótknuté úseky

1

cestnej komunikácie budú uvedené do pôvodného stavu.
Uvedené Činnosti apráce budú realizované v súlade s rozpočtpm projektu (pnlohá  .. 1
zmíuvy).

f
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\

Ik -.

Opis činností a prac Špecifíkovaný v tomto bode bude realizovariý v'zmysle projektovej
dokumentácie uvedenej v Článku IV. bod 1. písm. b) zmluvy overenej príslušným-orgánóm
povoľujúcim realizáciu projektu azárpveň podľa rozhodnutia úvedenéhô v článku IV..
bod 1. písm. a) zmluvy a v. súlade s rozpočtom projektu (príloha č. 1 zmluvy).

V-

f

V prípade äkýchkbľvek pochybností zmluvných strán pfi výklade rozsahu a opisu Činností
aprác, ktoré majú byť vykonané vrámci projektu za rok 2019, fmancovanie ktorých
jeúčelom poskytnutia dotácie pódľa tejto zmluvy,, sú zmluyné strany viázané aj
špecifíkáciou projektu uvedenou v ziadosti príjemcu dotacie oznacenej v Článku H.bod 2.
zmluyy.

t

J

4, Dodáyateľ(lia)projektu:
Obchodné menq dodávateľa : Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Sídlo: Mokráň.záhon 4, 821 04 Bratíslava

v

ICO: 00896225 /

Registrácia: v óbchodnom ŕegistri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sŕo Vložkač.:307/B
Zmluva o dieló zo dna: 28.05.2019

r-

ť

I.

5. Podmienkdu poskytnutia dotácie príjemcovi dótácie je ókrem mého výber dodávateľa(ov)
realizácie projektu, špecifíkovaného(ých) y bode 4. tohto Článku zmluvy, ktorýje povinny
príjemca dotácie zabezpeíiť prcd uzavretim tejto zmluvy v súlade so zákonom o verejnom
obstarávaní platnom äúčinnom včase výberu dodávateľa. Za dodizanie zákonných
postupov pri výbere dodávateľa(ov), upravených zákônom o verejnom obstarávaní
platnom a účinnom v čase výberu dodávateľa(ov), zodpovedá príjemca dotácie.

6. Príjemc? dotácieje povínný poskytiiutú dotáciu použiť výlučne na účel realizácie proJektu
špecifíkovaného, vbodoch 1. a 3; tohto:článku zmluvy aspôsobom azapodmienok
dohódnutých v zmluve.

s í
*

-\

w

ClánokV.
>

Výška poskytnutej dotácie

v

l.Na realizáciu projektu špecifíkovaného v Článku IV. bodoch 1. a 3, zmluvy sazayäzuje
fond po sphienÍ všeťkých ppdmienoli: zmluvy príjemcom dotacie poskytnúť prijemcovi
dotácie fínančné proštriedky - dotáciu maximálne vo výške: /

200.000,OQEUR
(slovom: dvestotisíc eur)/

, 2. PodmÍenkou poskytnutia dotácie je okrem iného préukázanie, že príjemca dotácie má
na financovanie projektu (účelu dotácie) zabezpečených najmenq. 5 % náklaďov z jhých
zdrojov, teda sumu vo výške: 10.526,32 EUR (älovom: desaťtisícpäťstodvadsaťšesť eur a
ťridsaťdva centov). y

f

t

3.Podmienkouposkytnutiadotáciejedodržaniepodmienók-zmluvypríjemcomdotácie.
4. Za skutočne vynaložené oprávnené náklady na realizáciu projektu je možné považovať len

tie riáklady, ktoré súvisia s prácami a dodávkami rcalizovanými a uhradeňymi podľa tejto
zmluvyprijemcom dotácie dodávateroyi(om) uvedenému(ým) v Článku N. bod4. zmluvy
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.Zrnluva č. 134076 08UOÍ

^azáklade uyedených zmlúv a ich dodatkov ako aj v Prílohe  .1 tejtô zmluvy, a to v obdbbí
pnäútóho rozpočtového roka, v ktorom sa poskytla dotácia.

5. V PríPade> ak opravnené "áklady skutočne vynaJožéné, qdôvodnené a riadne preukázané
íiarealizáciu proJektUi špecifikovaneho v Článku IV. zmluvy pojeho ukončení

Jc?J^Č'ľw<dTnle'jlm' lMI '"ľn ^h^tá^ sl^?u'^ld^ ^^i^°s^^ TS^OS^^^1
z.b.zpecenopnjemcom dotácie-uvedenej vbode-2. tohto éňnku zmluvy. p^mcovi
dot&ie vaiikne luu-ok nadotaciu len -dovysky s^toc^c^ _ari^ne ^preukazan^c;h
vynaloíenych nákladov narealizáoiu projektu vpríslusnom rozpoctovom ^ku
^r^^S^^?^!!ľL^l^^í^y?^i.s^ľj^^íiž"^o^zo^J?..^omtopnpa^e
opráynený bez uzatvorenia dodatku k zmluve zníziť výšku poskytnutej dotácie.

t.

6. Konečná výäka poskytoutej .dotácie, ktorá bude. vyplatená pnjemcovi 'dotácie, saurčí
na ^aklade ^ skut?c^e ^^^enyc^"od^,o^en^ ^,na^^ JKreukázan,ych nákladov
^I^Ílz^d^etaÍo^plcify^^nTl&taf;l^i^^ jT'^Íam^^ď^ i^Íi^"^
ď^aa^^d^^oví!kren^n^enuposk^ .
dotácie na základe dodatočného_ rozhodnutia ministra žjvotného prostredia'Slov'enskej
S^=tÍ..TS^PSMVy5en!a.sk-rtoene,-alož^náuado;
suvisiacich s realizáciou projektu, tíeto náklady znáša výlučne prijemca dotacie na vlastné
náklady.

f f

7 ^^ďí^^^i^ý^i^edoadá^S'o^(o^)d^^'sk^ dT^do^.2^)°ls^^aI^re^^^^
splnenia tejto povinnosti.je pryemca dotácie povumý najneskôr do 31,01.2020'domčiť
fondu výpis z učtu, ktorym preukáže včasnosť a úplnosť týčhto úhrad.

.l

v

ClánokVLJ

Lehoty a spôsob čerpania poskytnutej dotácie
^-/

1 ^^Li^be?^ i S^tľL ?ľ^^^ ^íá^ f5le"^^L^OtS-:?eío!?Jiostny1^
prevodom zúctu fondu nasamostatný bankový účet prijemcu dotácie špecifikovaný
Iaz^^'uj[e ^^ay^l^t ^^n^^'Í^^iL^^^ Tú'u^l^I^le^llró<:^od^^
sphieniapovinností uvedených v Članku V. bod 7. tejto zmluvy.

f

2 ^j^í d^lc^i Je^y^^ ^iíč,!lon?-^s?r!ia -5>^^?uteLŕÍáci.^?_azáicl,ade .z!rilu7Y?
^^^ah^-Í1 ^S^ä[/ Af^1^ p^lp"^e'.x^S^ - _ľÍ účtiovl^c? dokladov
z°dpoveda)ucich zákonu č. 431/200.2 Z.z QÚctovníctve v.znení neskorŠích predpisov,
I^SS?1 P^Í^n^á^!l^Ín^^ ?^ez Í^?J)^ÍÍ?^,^b^stl^^^e-^čeov?s^
^i^^v^^S?<id^^L^ď?Íí^^^é^ľ^"^?^..-1s?- ľ- opr^vľsjlych ^

!!^^J,^lr!?Í^ác,!li^.c?111^ ^ľf!^k?YTéÍ0 vr'^!ánkl?.. .?uvy'at? ypríslušnom
^^^O^^^IV^OiI,^^^t^c^llZ^^a'1,^t?v^l?^aí^r?ľľ.T K^avT!
^^^^^^^"f^^^rpaSuS^tá^ie bp'^ÍoI^l'dvÍšie ^[^a^íso^i^
^Í^CePrí?^Jf^^?fľ^*,, 5e^^^^^^-WJ^_.? rÍ^nosti^.^
nákladov._Pryemca dotácie je poviimy uvedenédoklady doruciť fendu najneskôr v lehote
do29.11.2019;

*

3- V P"Padezálohových fakturje pnjemca dotácie povimý.postiipovať v zmysle § 19 zakona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a p zmene a dophení t

*umi^nfN*p
^
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Zmluvač. 134076 08U01

niektorých zákonóv vznení neskorsích predpisov (ďalej len "zákon orozpočtovýeh
pravidlách").

*w

4. Podmiénkou čerpania poskytnutej dotácie na základé predložených účtovných dokladov
podľa čl, VI bod 2 zmluvy je dodržanie všetkých podmienok zmluvy príjemcom dotácie

T

äpreukázanie bezhotovoštnej úhrady týchto predložených účtovných dokladov vo výske
najmenej 5 %nákladj0v z ioých zdrojov príjemcom dotácie dodávatéFoyi(om). V prípadé;
^í1?:^^ Í!Í!^?<^^^Í^:ZT!Ít??a/^Sľ^n?7 ^!^ir?c!^?^._lm^?^z^? ^- ^°

podtoienla^ ce^ania posl^tmitej dotaiNie (Članok . V. bod2. zmluvy) s^lml "^ 1^ d?1^
podpisu zmluvy, fond umožrií čerpanie poskytnutej dotácie na základe predloženýčh
účtóvných dókladov, v prípade splnenia ostatných podmienok zmluvy, dovýsky
poskytnutej dotácie uvedenej v ČIánku V. bod 1, zmluvy. v

5. Fondsazavazuje^zeposplnemvšetkýčhpodmienok^luvyzostrany^
potrebných pre cerpanie poskytnutej dotácie, poukáže pnjemcovi dotácie na zaklade
predlôžených úctovných dokladoy a úctovných dokladQv oúhrade najmenej 5 % näkladov
z iných zďojov, peňažné prostriedky z titulu poskytnutej dotácÍe - a to najviäc v dvoch
platbách v termíne:

do 16.12.2019 do výšky 100,00 % poskytnutých finančných prostriedkov. *

DPH uvedená na účtovných dokladoch, predložených fondu zp strany príjemcu dotacie
naúhradu, bude uhradená príJemGÔvi dotácie len vprípade, ak tento fondu prcukáže,
ženemá právo tútô DPH odpočítať spôsobom podľa;§ 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 nadmemý
odpočet podl a § 79 tohto zákona.

1

6. V prípade, ak príjemca dotácie ^aJneskor v lehotfr uvedenej v bode 2. tohto článku zmluvy
nepredloží fondu onginály účtovnýeh dofcladoy na úhradu nákladov na realizáclu projektu
špecifikovaného vČlánkuIV. zmluvy, ako äj.doklady oúhrade najmenej 5%nakladoy
ziných zdrojov alebo nepredloží doklady apíspmnosti vzťahujúce "äak realiz.ovanénm
projektu, ktoré od neho yyžiadal fond na preukázaníe oprávnenosti vynäložených náklad&v,
riedostáva sa tým fond do .omeskania s uyoľnením čerpariia dôtácie.

7.Príjemca dotácie, je povinný najneskôr ku dňu podpisu zmluyy predložiť fondu doklad
o zriadení samostatného bankovéhp účtu. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že prostredníctvom/

tohto samostatného bankového účtu bude uskutočňovať výlučne len tie fuÍančné operacie,
ktoré súvisia š podporou poskytnútóu z prostriedkov Envirpnmentákieho fondú, ato Íen
formou bezhotovostnýchprevodoy.

jr

S.Uroky zposkytnutej dotácie, ktoré budú pripísané príjemcovi dotácie/

popoukázaní dotácie alebo jej časfi najeho samostafaiý bankový účet, súpríjmom fpndu
a prijemca dotácie je poviímý ich vo výške po ódpoČítaní zaplatenej dane z týchto úrokov
v lehote jedného mesiäca odo dňa ich pŕipísania na účet príjemcu dotáčie odviesť na účet ŕ

fondu číslo vo formáte IBAN: SK09 8180 0.000 0070 0021 4051, variabilný symbol
1340769.

/

9. Zmluvné strany sa dohodli, že záväžok fondu umožniť čerpanie poskytnutej dotácie alebo
jéj zostávajúcej nevycerpanej časti zaniká dňom vstupu príjemcu dotácie do likvidáčie,
akô aj dňoiíi vyhlásenia konkurzu alebo povolením reštrukturalizácie na majetok pryemcu
dptácie alebo vstupom do nútenej správy aleba ozdravného .režimu, akktýmto .ľ

skutočnostiam došlp v období po rozhodriutí a/al?bo uzatvorení zmluvy.(.

-U*W-1> tt
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ClánokVIL 1

Povinnosti príjemcu dotácie
1

w*
^

^^^^^:^Ic^^Í^i^'if^/1^^^^!^T^^^;^<^^^^Í^^^..,^^^^^.l^^,^^^-^^/^^^_^'^^^^^^^
^Ä^S^.^^y^^ (Oanok-V.^
ľ,yIÍlčne-ľlúčel vymedzeny v Č.lánku IV. zmluvy a za dodizania podmienok stanovenýcií
touto zmluvou. .r

1

2- prfiemca dotácie sa zaväzuje_riadne, v_súlade so Stavebnym. alebo inym povólením,
sprcďoženoujmiektovpu.alebo mou A*"^°tíci°". vsulade stermmpm reaUzácie
p^iektu arozpoctom projektu (príloha  . 1 zmluvy) realizovať prqjete^pecifíkovany
yCIaíikuIV; .zmluvy .prostrednícfrvom dodávateľa(ľov) uvedenétío(ých).vcľánJkuIV.
bod 4. zmluvy.

* I

^* ^^!^!^^'^lai^^^>^^í~\^^ii+^^^^^^^ť> ^^'^^^Jľ r>^^^^^^^^^SLT^^^^^^^ -^?^^?^ -? ^^R^^RvynakladanÍe poskytnutej dotácie v súlade so zákonom o rozpoétových pravÍdTách.:
4', ]pir.3em^-Ítá.cie.sa zaväzuje počas celei doby platnosti zmluvy majetok nadobudnutý
S^^?^é? ^pro^ PoskYtauteJ dotácie chrániť pred poškodenun,stratou,

odcudzením alebo zneužitím.

5' ?rľ^?^tócJ!i.sa^ža^ä?iJe,plsoTf i"fo"f"oyať fond o zmene všetkých skUtočností
ď^^Ä^ ^ do.lokalendá-ch dní ^-e,-.:
?-dohodmtíých^mle^zm^Jnožno -cn.lennaSde-pT,
Slp&^^^^foníyÄžesozmenoud°h°^podmíenok bude súhlasiť, uzatvorf s prijemcom dotícÍe písomný dodatokkzmiuve:

6 jp-r^Jľ(^kt?'^toré maju térmm ukončenia r^lizácie projektu do 31.12.2019
sa príjemca dotácie zaväzuje:
a> sfŕ^^^dn^\ú^. ^fly?i^?kfad?^ doručenymi a predloženymi fondu na úhradu

a!^ďenymLvctónkuvL.bod2; zml^ ^^ '^ene
WSÄÄÄ .bÄS
^-T, pó?_ad v?lyt;h dokladov prcukazujúcich realizáciu projéktu. naktorý boľa
dotáciá poskytnutá a +

t

b^ ,v,!!Í^i?aJ-n^ôr.do^7°,ch,nľesiacov odo <^atemlínu .ukoncenia realizácie projektu
uv!dené^ov <?lánku Iv-bod 2- zmluvy predložiť a doručiť fondu zápisoodovzdání
a prevzatí stavby. -ŕ

7 ^r?i^ä<3dn^ti^>^?nitér^ÍÍ, uc^JäÍ^r^l,SÍ?.Jľ°Í<ÍÍILJ)? ^1?'2019
^^ď^^of^u^lJj^u^oU^1^^ei^v^M^M^d^bo^nl^^
^S^ne-^e^ CTefaí^ff->azarok2^^
^Z^S2" -"P-.-^ep^-v^e/

^dfcndom_ppzadovaných dokladov preukazujúcich realizáciu prq]ektu:nairtory
bola dotácia poskytnuíá.

8 ^I^^á^?J^L,^JSÍb!^-Jeali?á.cÍ..pro)el?u ,?1,1!?1 obsahovať detailný opis
?-r?^!ÍÍ>rŕLreal^°^an^ch Prl)emcom dotácie v roku 2019 za poskytnutú dotáciu a tento
opis musí byť v súlade so zmluvou.

9 ^?^e' aÍ prl)emca dotácie vpnebehu realizácie projektu zistí, žeprojekt nebude
!ch^p?y zrealizovať v temiíne podľa Čl?ufiku*IV: bod 2. zmÍuvy/pričom sajedná otennín
^^Í^^^ Í^Í^Í^ ^t^^ť ^fíÍ^n^er^^^n^ Í)íreÍ^o^o^o^tu^1^1.iIennm"f^íl, u.-°ll_z-- .realizácie .prqjektu doruŕiť fondu písonmu ziadosť o predfzenie temunu realÍzácie

HW*
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^?Í!?u-s.ľÍ!de^ím;^ 0^0\' v príPa?e závažňých skutočností, ktoré nemohol pnjemca
dotácie ôvplyvniť, môže fond uzavrieť s prijemcom dotácie písóimiý dodatok kzmluve,
v ktorom doho.dne zmenu termínu realizácie projektu.

10. Príjemca dotácie je poviriný umožniť zamestnancom fondu, zamestnancom Mmisterstva
lÍ^n^í í^(^2^ fl^^Íf*1 <^íS?y ^í^^ J!.??T^^?! JL zjameJ?a?c^ t

/

Slovenskej inšpékcie životoého prositredia,, prípadne príslušného úradu ŽÍvotného.
^^Íl^r^^^ť^?ľ^,l^;^ti?^!^?^^^^^a^TúffJ ?^ ?^
ľ!!^^?^fst^!?J"?.°:^e- "pirl?nÍ?u_dotaJ:;ie a riaPoziadanie predložiť všetkyďoklady
^^^^(^^^Í^h n^^^!Í^?^^.mf^^i^i^'^l^^^^l^^^^i^rí;r^<<^^^^n-^ ,^Í^^^-' -- ^?-^!^.^^^ '
^^ozenyctínákladov.PHjemcadotacie sazav^evytvonťoPráynenym kontrolným
?^^^^^rf^^T^^i-^ľ??11u-i-ffÍlJi.enky,,nariadI1 avčasné vylŕonanie
konlrolý a poskytnúť im bezódkladne potrebnú súČinnosť.

11. ]?ríjemca_dotácie sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu fondu veci
/^-

^^n^:a/^?^ľr^,Jllľ^?!l ^JS?fÍkľľf"J"^-i? ^ n?íobl?dne. z Prostriedkov
^^^L^CÍ,Lznl:^le-^TJto,?I?^y? nePrevedie do vlastníctya tretej osoby, a to po
^^5n l^Í!sí^^^fľ,^!Sloí^^?"y.ecL^^i°-v^cn?c!ljl/ale ma)etkovych
práv z prostriedkov dotácie v zmysle.tejto zmluvy do svojho vlastníctva.

12 ^^^t^^7áef.ilan^^^^J^^?^y,^^^ťä^lŕÍol-^ť-^L?r^?i^
^^^^^O^C^^^UJ^^Í^^Ú^/^al^^i??^olÍe?Jlo^pp.d^sJ,m^
aani nebudú poslfytovať neoprávnenú výhodu žiadnemu subjektu (najmä, ale-nielen
na základé zmluvnéhp vzťahu s príjemcom). ktorý realizujehospodársku cinnosť,ŕ

^

!^ Káe^ab^tó':i^it^^l^ ^^ál^^rea^^Í^n^^'riS^n^Í^^,t^v^^1?,^tejtozmluvy.ktorábuderealizovanázpnytriedkovposkytnutejpodpo^
f°^^u d ^ ^f°^lu^äe t^^T11^/,^1,^ arí^L^sf!"ec-^  ̂r--i^^ry

abYde^lúžlLnaposkytovanie služieb koncovym "zívatrfom za'rovnakych a
nediskriminäčných podmienok. ^

14-pnJemca dotacie vyhlasuje, žebudovaná yodovddná sieť ppdraprojektu uvedeného \

^^^i^^^^^?^\^Í^^riG^OZ^^^S^^O^O^^U^^^ podpory
fí^)^(^ci lz S^L?n^Íe^'Lt^z!?lu2Z' ?-? c^-liSTLPril^e^!i° monopolu ajej
^Í^^^^^^^á+^lÍ^I^^^^^^l ^^^^^^^I^I^I'lSaknÍ^n^^^t^^ÍAÍ'^^?Í^^^^.S[1^^^^^>"* ^^^*
?cnJik?n.i ?atmi EuróPskeÍ únie a nenarúša hospod&sku súťaž medzi členskými ätátmi
Európškej úmé.

15 ^1r1l]^?^d^^r^^v^^,le^0 <!,tÍU.5^ti(Íľ?ľľ"01d?1?ľ^?ČÍnpsti,teJt^ zmluvy'
S^e^'Í ^ž^räT 1 int^^l^^v^ Íoreď^o^m^°^o^ä^^^o'sl^rtejz^^^
^^^?^^1 . n^^^^P^a n^P^^^I^Í ŕ*lT^L^^^^Í^'rWt^^^?T r n ^l*nn^Tn -^^^ ..^^^^-^^^' J :^^-^^v_r^ls
^Lli^nJ^skÍS^lJ ^^ ^^S^ ^^^^^T^8^^, lneid^mmacny. /

^ľ^!!I^i^S^T"ÍO^St!.^?ľŕiy!^to_OZJ^OVaciup.o^orfplmťäJV
že počas rozhodného obdobia nedošlo k zmene užívania prpjektu.

1

v

ClánokVin.
Kontrola plneniá zmluvných podmienók

1. Fónd je oprávnený podľa § 5 ods. 7..a § 11 ods. 2 zákona o Envirônmentálnom fonde
vykonávať finančnú kontrolu hpspodárenia s prostriedkami fondu a dodržlavania
podmienok tejto zmluvy podľa žákona č. 357/201'5 Z. z. o fmančnej konfrole a audite
ä ô zmené a doplnení niektorých zákonov (ďalej.ako "ZpFK").

2.Finančnú kontrolu podľa bodu 1 výkonáva fond ako administratívnu fínančnú kontrolu
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a/alebo ako finančnú kontrolu na mÍeste.

3'F?!KĽľ Povimľf vykonáyať admmistratívnu fínančhu kontrolu suladu každej fmančftej
?f^rľ!!-ia!Í?-J Lča^LS ^6 ods'4 ZOFK\ak poskytne verejné fmancíe inej osobe
^S^^J?1 IG^^^^^n^b! \ ^eQnni^sA^?S:!-Z"s?Ladl ^ _^bi^yľpredpisom<a. 4 a íl. 23 riariadenia (EÚ) c: 1299/2013);Administraťívnu fínancnú konbolu

SSS." ^^^3SS<'mmÍUB"Sf~?<^n^°!Í ^aj?^užijú ustanoyema základňých pravidiel fmančnej kontroly a auditu podľa §
20až27ZoFK. .l

/

T

4 ^l"^^, °^r ^^^ ^k^ťdÍ^^Ídir^^?6e^yzi^^vsÍut^lči^?nÍfoiuKko^^iloi^;v ^sj?)r^^^vt?ô.l^^pľ^er?^"zis/uj^.s^ ??_sti'.ktoré POV^UJe
.?.i?ľÍeb-^ aú^ely.overeniajej suladus.§ 6 orfs 4 Finančnú kontrolu na mieste
yzl?^avaju aspoň dv?a zamestnanci fondu Im 'základe písomného poverenia vydsmého
statutámym orgánom fondu alebo ním písomne splnomocnenym vedúcim zamestaancom. t

" ^I^? l!l^!i,fi^TS,-c^rľlľ^l-TÍ?^SST?yúuoyenia 2ákladnych pravidiel
fínančnej kontroly a auditu podľa § 20 až 27 ZoFK.

/-

5'FOILd"pn=vykonavan; admuustratívnei fmančnej kontroly a/alebo finanénej kontroly
namiesteje oprávnený t

^ Pf^ľľ^ a"o_<Ío^r?i.od Pn)emcu dptácle alebo od °soby, .ktorá' je vo vzťaliu
^^^i^^c^^^^^loŕ^^^J^^^^^^p^^eí0.^^
^t^hÍe^o^^nm^^^^r^?aÍ?^^"ľŕ^^lÍ^.:^
^^^^^^q^^^^TOb^^^J^eJ^^^^i^^'^^^^^s^^J
^^^G]^^^ ^ ^s!?ľZL^UP0^ -v? ^iaí mformátíie> dokumenty a iné
Í^?^ osSy^^! <L.^Ínl!!f??I??ľi,S2u. °?-,^ ?ti'olou) fínančnôu kontrolou
na mieste a áuditom a vyhotovpvať si ich kópie a nakladať s nimi,

b^ lS?C^LOd príjemcu dotácie alebô od tretej osoby súčinnosť v rozsahu oprávnení
podľaZoFK,

°^ ^^I?f, ^ÍS^T^ ^t^cti!Lľ?^ž?Sle."p^omné?0 ?SzľiI?u ppatl-elu prijatých
naaápravu nedosta&ov a na odstránenie pričin ich vzniku (ďalej len "písomny zoznäm
^^co^op^en^ávfl^^ot^p^le^,fónÍ L^tfon^^Í^?d -?e p^p^^f
^^^l'^^^? n^^trfl^^i^^^^^^^níJ^^^^^^^^^^^t^^m^^^^^n+.'^^^^T^^-^J^ _ -^- -i?^Í^^^-
: ^Sra=,p".z°T^.^ch. °Patre°í" aPrc"-
p=^^^z=w!ÄatenLvlAote^fondom'

^ ^^^°^dpr^^^o^^(^ln^reil É^d^^^e^tLliA<^e^kcm^te^s^ieme
prijatych opatrení po uplynutí lehoty podľa písmena d),

f) overiť splnenie prijatých opatrení.

6- ^^v S čnq^w'este^nenyv nevyhuutnóm -^-
i^Sok r=ych^bitých ^^^p^^-o^, zanaden.
??ľi^^l^5r^nÍ?,^ros?e?ul,nL-ožfmok^y^u d?t?cie alebo tretej osobya

?lebo-^tuPovať do obydli^ äk sa používa aj na podnikanie alebo na vykonávanie inej
hospódárškej činnosti.

7:Príjemca dotacie pri vykonávaní administratívnej fínaňčnej kontroly a/alebo fmančnej
kontroly na miesteje povinný

;

a) predložiťfóndualebo prizvanej osobe na vyžiadaflíe výsledky kóntról alebo audítov
vykonaných inymi orgánmi a povinnou osobou, ktoré súvísia s admínistratívnou
fínanČnou kontrolou a/alebo financnou kontrolou na mieste,

b) predložiť v lehote urcenej fondom alebo prizvanou ósobou'vyžiadané originály alebo
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^^^\^6^^^fo^^^?{s^n^t^^n^l^in^^^?.vy^méáíach
prostriedkov yypočtovej techmky, ich vypisoy, výstupy, vyjadrenia, informácie,
dokumenty a iué podklady súvisiace s admmistratívnou finan&m kontrolou a^lebo
fínančnou kontrolou na mieste a vydaťjej na Vyžiadanie písômné potvrdenie o ich
úp^osti a .umožniť fondu atebo prizvanej osobe vyhotovovať. si kópie týchtQ
podklad&v;

^ ^54núťTSÍČi!ulos!.fon(?u^ebl0 prizvaneiosobe'
^ ?ll)^Li^"Í^!l*-u^!??'-. ?n^°. oi>^ -?,a na naPravu nedostatkov uvedených

v ciastkovej správe alebo v správe a odstrániť príčiny ich vzniku,
e) predložiť fondu v určenej lehote píspmný zoziíam prijatých opatrení,
f) P^<^^-"^"^^P^zozna.p^op^,

akfond vyžadoval jeho prepracovanie a predlaženÍe,
g) spliíiť, prijaté opatrenia ,v lehote určenej fondom,
h) predlpžiť na výzvu fondu dokumentáciu preukazujúeu spheníe prijatých opatrenÍ.

8 niu<^ra,^^i^vyko"ávanl fulänčne) kontrolyna mleste> okrempovinností uvedených 1

^ S^)^^Si^ŕr-?La:^co?_!flie fínľlčneJ^O?trQly na mieste a zdržať sa konania,
ktoré by mphlo ohrožiťjej zaoatie a riadriy priebeh,

b^ ^^S^^t^^n^r^n;^i?lc^^íkľQn^íl"r??', ^.le!^>J^d ,alÍľ"'f?z^an?.i-o^b111sbezpecnpstnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na pnestory, v ktorých sa vykonáva
fínančná kontrola na mieste,

c) umožniť fondu alebo .PrizvaneJ osobe vstup. da objektu, žariadenia, prevádzky,
dopravneho prostriedku, na pozembk alebo vstup do obydlia, ak sa používa
aj napodnikanie alebo na vykonávanie inej hospodárskej činnosti.

Y

ClánokIX.
t.

Porusenie fmánčnej disciph'hy
f

*.

l.Príjemcadotácie berie navedomie, žefinanéné prostriedky poskytnuté 'formou dotácie
nazáklade tejto zmluvy sapovažújú podľa zákona o rozpočtových. praVidlách žaverejné
prostóedky. ť

/

2 ^nei^^ii^Ífc^I^i^na",I^Í!Í? ,Í!?!d^ä?^e -alÍO_J??rušeI!ie.. ktoreikpľvek
^l^^^^^á^^^^i/^ŕ?S^^eJl^.^^v^L^?o^^_-sado^c\a.;^^
^^+^!h^S>p1?I^'m^^kt<f^l?,e^?ix^ll/^už^il".(!?^Íe J"Íľm(?ľS dotá e _.^el!
^^^j ^^Ím^ ^o^^les§^e^Sa 1 Ú^M^ o ^>^J^)l^dpramid!á°' za porilšénie

3..Príjemca dótácie berie na vedoniie, že ak pri nakladanÍ s dotáciou.poskytnutou nazáklade
S?t?á^ll^J ^ej?TíE?,°JSI^Ld.?ÍiíľÍU.z?uyné po<imienkyalebo P°stupuje v rozpore
^e^m^^^reoT^^vy^eo^^lT^aCT^^^Svn^ál^iI^lii!^efr<l^i>°^!^m<^^S^I^ ^t^ ^S^?"ne ^S^ly?,J)ráTnyr?_?r?dpisoml fon^ Je °právneny1

*

vldoromkoľvek Stádiu cerpania dotácie - íerpani,-dotacie - zastaviť. O'tomto fond
bezodkladne informuje príjemcu dotácie.

4' ^lS^,d<Lt?^Se ľ? ľ?ŕľ-T^e'. že_.a^_P^.IlakladTLa P?užltí dotácie poruší fin^ičnu
^lä{ľ^i ^^^ť^S^^L^^S^ J.j"^-lÄds-^:^?^ ^o.r?žpočt°Jyc

1

prayidláchi porušenie; täk^to fmančnej discipÍíny bude fond v závislQsti ód dmhu porušenia
sankcionovať v zmysle § 31 zákona p rozpočtových pravidlách.

tf

/-t N
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*

v

ClánokX. .

Vyhlásenia zmluvných strán
.^

l'^?Ía^o^T^V5?i?sáe?^.údaje? kÍoré ?ú. ?bsahom žiädosti, ako aj vsetky informácie
n.

ktore by mohli mať vplyv na poskytnutie dotácie alebo uzatvorenie zmluvy.
2' ^ÍJiT,T Í^ie.^lTSSe'že ku dň?. PodPisu teJto zmluvy nemá fmančné záväzky

po lehote splaínosti voci štátnemu ŕozpočtu a rozpočtu fondu. /

1

3 ^^rlä fldnoi^l^!!ŕ& že^l^Ll^^ci^Jtn!.J,e-ho I?aľ^lLnÍJe vyhlaseny s

^nŕLaru..p?volená JehQ reštrukturalizácia podľa zácona.Č. 7/2005Ž. z.okonÍcuEzé
ďrS ". ~.;Slmto ^-MM^

'Doč^o^'vcÍ^nra^^^Íi i^^m^?^i^^^rá^^^^'>^l^<^^n ^^^?^^_ŕ^l;-^^^^^^'i
:SÄ^SÄ;=S :ÄSmajetok, ktorý je predmetom fínancovania podľa tejto.

zmluvy nie je v exekúcií.
í

4'^.eJIl.ca ^l?t?ci! .podpisom. tejto ?mluv?" vyhlaslye) žev^ber dodávateľa, uvédeného

^^^TJ^^mm^^av^^^zv^0^'^^ ^^í^^^äotao^^ &o,
trarisparentného a íiediskriminacného výberového konania.

5,Prfjemca dotácie podpísaním zmluvy udeľuje fondu vzmysle zákona c. 18/2018 Z. z.

poch^ asobnych uda,ov , a ozn^e - a doplnení niektoo.h-zákonov--suhla; {

=^^^svw^cb^wav-ssve-osobró ^na

príjemcu dotácie sa poskytnú v súlade so všeobecne zaväzn^mi práynymi predpismi.
f

to

+

v

ClánokXI.
.ŕ

UkonČeni^ zmluvy
1*. r

1 ^0^"OČJ"^O^U^^^d^^í^^vdot^^u^^y^^klÍ'h^'Ít"ém?-.Í?ľpä^,z^.to!tozmluvouukonciť .en d0^ ^nedošlo 20 strany príjemcu dotácie k čerpaniu dotácie.
2'^°!SLm^zmíuv?môže d?Jsť aj odstúpením od zmluvyjedhôu žozmluvných strán,

a.to;.prfpade.porušenia Tl"vy P°dstataym spésobom' druhou zmluvnou"strano~u:
.°Sie odstej-takomto we úímltó dňom ^atemeho^ia
oznamema. °odstúpení odzmluvy .d"Aej zmluvnej stmne. Odstúpenie odzmluvy
je spojené s povinnosťou príjemcu dotácie vrátiť poskytnutú dotáciu v celom rozsahu.

3.Zaporušenie zmluvy podstatným spôsobom sa rozumie:
a) poruseme_'ktoréhokoľvek_z nasledovných ustanovení zmiuvy: Čláaok V. bod 7,
. < ^^.ä^^-^^itejto zmluvy a/ajebo ,ak sa prehlásenie

Sl^I^"d.?^.ie_p.odľaÍl?lku. bod 4' teJto zmluvy ukázekedykoľvek po uzavretí
tejto zmluvy ako nepravdivé, ;

b) .ak sapo uzatvôrení.zmluvypreukáže, že táto bola uzatvôrená na základe nepravdivých,
nrapravnych,alébo neúPl"ych "^J°v alebo'dokumentov predložených zo strany
príjemcu dotácie,

simnum
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1

c^ ^^^^^^)T^d<^i^l'taal^lT^^á^^lnS^fáS^^Tl^e Íc ^^/

poruäenÍu.vseobecne záväzných Právnych PredPÍSOV' bez ktorého.bykposkytautiu
dotácie nedošlo.

1
.^v

t

;
v

OánokXIL
Zmlúvné pokuty
<>

1
/

1

1 ^DÍ^^Íi^oii^cHi^^Í^v^^^^i°Í^^l,^l^^ti^^^^táí:í!^^^
^^l^ti^^^^^^li^^^^^^Y^^^^2^)^^^sim^p^k^tnitíq^d^it^ró^podľa^čl^V.1 tejto zmluvy, a to za každé jednotlivé porusenie tejtozmluvy podstatnym'spôsobóm.

2 ^o ?^leX? b^rdJe3"lp?si^o^i?ej^r^Í^, ^°^^fl^ls^^ ^J^"Lptal!ľ?S^S t

zmluvnú pokutu v nasledóvnej výske: 1.

^ -^rltp^ľiš^ ^o^lei^í!i/z^ľ^l,ľi,Ier?^^-o?fSrávan.^ SPÔ.SJ?boII^J?or^moh01
^>Ay^^ ďSáe^ÍäpäÍé^eÍeJSlld°l ^a^la^, atov^a kS^ t^ >je^^Í

v

porušenie;

b^ ^ ^I^'k ^^^kol^l^ľn^reJ^'^sllT^^n^I^?,O^S^i.^aÍ,^!?Z
Sd^S =a^J^O^^ÄUtq dotáciepodl tgto zmluvy, ato zakaždétakétojednotíivépomšenie.

3 ^bÍ^fS^L^ ^1si^J^an^^^ä^tol^^:.^JÍľí^-P^Je-má-._pov1^
sw2=^Sďs?^."ía'd'-;?~m'-?-j-'a")°'"~fs"1

ss&v^SK y^w^
v prislušnom zmluvnom ustanovetí - najmenej však:

^ ^J^ll:°t^^L]^SÍ^^Gl ^ot?<; r. pod}'ä c?' v' l?ôd ? tejto zmluvy (v PríPade
zmluvnejpokutypodľa cl. XII. bód 2 písm. a) tejto zmluvy);<

b) v smne 31% zp sumyposkytnutej dotácie pbdľa'íl. V. boď ľtejto zmluvy (v prípade
zmluvnej pôkuty pódľa čl. XII. bod ^ písm. b) tejto zmluvy).

4 ^i ľi^^^Í^ľS^a>/i^^le"^lľ"ŠL^Q..-^íl^u_. J?e?^d?ta^l?m spôsobom
ít'l'"EÍymkohľ^spôsobom odlišnymodsPôsobovuvedéných v čl. XI. bod 3 tejto zmluvy),
?^^^-^?p^ď^, vz^tllťt^^ll^u^ ^^é^dl^kró^mš^iestl^°
zmluvypodstathým spôsobom. * ŕ

^' b^^v^i.^o^Í^i^^as^1a^Í^'d^0^ ^f1^ale^° J^i^at^/!(^?I' <^^>-^näía!e^"?^lai,c^^?:tejto zmluvy je splatná do 15 dní odo dna .doruČenia písomnej výzvy fondu najej
zaplatenie prfjemcovi dotácie.

6 ^Íll^li!.JSntosdl ld^hak^o ^5Í'lliT^lÍOÍ)aSe211'^i^)^?fläi^n^dz^lto^j^lit^
aj v prípade, ak porušeiye poviimosti zabezpečpvanej zmluvnou pokutou nezavmil.

7' ^^fi"V^UJÚ^e.z.c?dpovedn?sť ^374 obch-zák;)'nemajúvpiyv na povinnosť platiť
zmluvnú pokutu. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka'nároku na zaplateniŕzmluvnej
pokuty.

\

^

Strana 12 z 14

*



Zmluvač. 134076 08Ú01
f

t.
yt
ClánokXIILí

a

Záverečné ústanovenia
f

1. Zmluvá nadobúda platnosť dňom jej podpísariia oboma zmluvnymi stran^ni a úéiimosť
podľa §47a ods. 1 Obcianskeho zďsonníka cffiom nasledujúcim po dni jej zveŕejnenia
v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

/

2. Zmluvu Je možné meriiť alebo doplňať len na základe vzájomriej dohody zmluvných strán
formou ocíslovaného písomriého -dodatku kzml.ve. p6dpísaného oprívaenymi

*

za.sT.camÍol'pch,zmluvnychs<Iáň-Na uzatvoreme dodatku k zmluve n^t"je právny
nárok žiadnej^zo zmluvných strán.

3. Privýklade_dohodnutých zmluyných podmienok sa prihliada nažiadosť; vprípade
rozpôru medzi ustanoveniami zmluvy a žiaäosťóu májú prednosť ustanovenia zmluvy.

4; Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť dohičiť písomnosť podľa tejto. zmluvy
sapovažuje y konkretnom prípade za splhenú dňom prevzatia písomnosti alebo
odmietnutím tútq písomnosť prevžiať. Ak sa v prípade ^orucovanÍa pro.stredníctvom
poštového podniku vráti doruôovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná. (resp.
adresát neznámy), považnje satakáto zasielka za doručenú dňom vrátenia tejto žásielky

(?i <Ísie.l-a!ÚCCL°ľÍe; pre doručovanie Je rozhodné sídlo zapísané v obchodňom registn,
alebo inom pnslušnom registri.

5. Zmluvné strany sa dohodli,,že zmluvný vzťah založený touto žmluvou sabude riadiť
^s^n^[us^ovewmlobch^^oz^om^z&pwdpo^aá^^
ktoré majú prednosť pred Obchódným zákormíkom. neobsahujú Špeeiálnu úpravu.

6. Zmluva je záväzná aj pre právifiych nástupcov zmluvných stráň.
7. Ak niektoré ustano.venia zmluvy nie sú celkoni alebo sčasti platné a/alebo účinne alebb

néskôr stratia platnôsť a/alebo úcinnosť, nie Je tym dotknutá platnosť a/alebo účinnpsť
ostatných ustaňovení zmluvy. Namiestó líeplatných a/alebo neúčinných ustanovení
a na yyplnenie medzier Ba použije uprava, ktorá, pokiaľ Je to právn? možhé, sa Čo ňajviac
p"bližuje.,zmyslu..ä ÚGelu zmluvy.,Pokiaľ Pri uzatváraní zmluvy zmluvné stranytúto
otázku brali do úvahy. +

>

1

1

>

//
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Zmluvaí. 134076 08U01/ .

8. Osoby podpisujúce zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvnýchstrátí.
#

9. Zmluvné stran^ vyhlasujú, že zmluvu neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevyhodných
<J

podmienok: Ďalej vyhlasujú, žé sí text zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu,
právam a povumostiam z nej vypIýÝajúcim porožumeli a že tentp vyjadruje ich slobodnú a
vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými
podpisnú.

lO.Táto žmluva sa vyh&tovuje v troch nyvnópisoch splatnósťou originálu, z ktorých jedno>

vyhotoveníe dostane príjemca dotácie a dve vyhptovenia dostane fond.
11. Neodd^lÍteľnou súčasťou tejtó zmluvy sú naslédovné prílohy: f

1. Príloha c. 1 : Rozpočet projektu,
2. Príloha č. 2: Záverečný odpocet čerpania za rok 2019.Ľ

i í

s

V Poproči, dňa Zí-.'^ Q^o i^ ^, ' VBratislaYe,dňa '23. 07.. 2019
>

y^ ~f 1 <í < 1 ť ^ .Ir > .*

/ ť^I n <. s

^l-
fr

-1-
>

zwT^T^\n"*."-> '.>^-!\auniiMEm
I"t

f

Obeč Poproč, inv^ronmentálny fond
v zastúpení Ing. Iveta Komorôvá HÍľovská vza í Mgr. Peter Kalivoda

starostka óbce riaditeľ\

s

j knihy č..^.;Í.laa.{l.'. podpisalJŕôďfa osvcdfiovacej

<!lwl.."APOWt< s:tHi'oA/

^*

mtf, č. J

>

fssIgtom Ďc, ^-* ^-

pDd obcou Poprôí ^

TEttoÍnps ázaná preukazom totožnosti, ŕ <tŕ* t

tí v1 *

R.
^Bn Z^Z"^TZ^^.tm hod. "<

podpis

<*r. Tnť'> rim'a^.-'

^f

Obecny úrctd Poproč
/.

< mw.>M taM"' . Uv
r

/^- ^f../Úťíľfi.'
I.

< * h
-'f. ^vn^Mfs'f ^..Hr.H.ll^trf4-^'.

w.ími wl. \oy7^^
ť

CÍSÍO Sf^Wtíítif '.^ííi Spi.fy:
r^-

/t,

íL ^-
Prílohyi í^ibavu/e:

2-2. ^4- ^W^d^i
\

/f

J
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Prflohač.1
/

^KAPITULACIA STAVBY
f.í 150120194^

Stavba: PoproČ - rozéírenje v.odovodu

JKSO: KS:r
Miesto: Dátum: 3.5.2019

.I

Objednávater; ICO:'
Ič DPH:

'Zholoviter: I&O:
F^

00896225
Swiete)sky-Stovakia spol. s ŕ.o. IČ DPH: SK2020294144

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovater:' ICO:
/

IČ DPH:
>T

Poznám)(EĽ

Cena bez DPH 132 715,871

Sadzba dáne Základ dane Výska dane.1

DPH základná 20,00% 0,00 0,001

znfžená 20,00% 132 715,87 26543,17
.r

Cena s DPH y EUR 159 259,04

J

>

f

*

Projektant SpracovateF
*

*

Dátum a podpis: Peôiatka Dátum a podpis: Pečiatka

'r

Objednávatel ZhotovlteF

*

Dátum a podpis: Pečiatka Dátúm a podpis; Pečiatka
*

^

T

Stranalz?



^

f
*.9

^KAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY
\~-

150120194
ť̂^-'-
.V--

^tavba: Poproé - rozšírenie vodovodu

títesto: Dátum: 3.5.2019

Objednávater: Projektant:
ZhotoviteF:- Suietelsky-Slovakia spol. s r.o. Spracovater:

\
\

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] ^ Cena s DPH [EUR]

Náklády z rozpočtov 132 715,87 159 259,04
01 SO 01 Vodovodné pptrubie u. OISavská 132715.87 159259,04

i

f

*

/^
ŕ

t

\

*

f

^*

<

<

s

,- 1
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KRYCI LIST ROZPOČTU +

Stavba:

Poproé - rozéírenie .vodovodu
Objekť

Ik

01 - SO 01 Vodovodné potrubie li. Oléavská

JKSO: 1

KS:
Miesto Dátum: 3. 5. 2019>

Objednávate.r: ICÓ:
^

10 DPH:
1

Zhotóvítef: IČO: 00896225
Swjetelsky-Slovakia spol. s r.o. Ič DPH: SK2020294144

f

PTOjektant: ICO:
IČ DPH:

Sprgcovateľ: IČO:.f

*

10 DPH:
^

Poznämka:
f

*

*Cena bez DPH 132 715,87

Základ dane Sadzba dáne Výéka dane
ĎPH základná 0,00 20,00% 0,00/

znížená 132 715,87 20.00% .26543,17/

Cena s DPH v EUR 159 259,04
j

*

J

Projektant SpracovateF J

.I

f

Dátuma.poctois: Pečfatka Dátum a podpis: Pečiatka
>

Objednávatef ZhotoviteF
T

.

/

Dátum a podpís^ Pečiatka Dátum a podpis: Peôiatka

*
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SITULACIA ROZPOČTU

<
<

poproé - rozšfrenie vodovodu
tí: t

01 - SO 01 Vodovodné potrubie u. OIéavská

^sto: Dátum: 3. 5. 2019
ľ.<

(gjednávatér: Projektant:ť
?Rotoviter: Swietefsky-SIovakia spo). s r.o. Spracovater:

/

K6d dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 132 715,87^

HSV- Práce a dodávky HSV 123404,72
I

I-- Zemnépráce .r

4261.1,75t1

4 - Vodoŕovné konštrukcie 4 576,53\

5- Komunikáde 43499,88,ť

8 - Rúrové vedenie 21436,76
* T

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 11 165,33^

99- Presurí hmôt HSV \/
114.47

PSV- Prácea dodávky PSV 139,44.t F
*

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 139,44
1

M - Práce a dódávky M 9171.71
y

23-M- Montáže-potrubia 9171,711

s

>

+

/

ŕ

jŕ

>
* <.

*
/
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OZPOCETL 11

gtavba:
1.

PoproÔ - rozšfrenie vodovodu
Obielit: /

01 - SQ 01 Vodovodné potrubie y. Olšavská
Miesto: Dátum: 3.5.2019
Objednávater: Projektant:
ZhotoviteF: Swietelsky-Slovakia spol. r.o.

.t1

SpracováteF:ŕ

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.oena [EURJ Cena celkóm [EURJ
Nákladyz rozpočtu > 132715,87

D HSV Práce a dodávky HSV 123404.72f

T> Zemné práce /

42611,75ll..t Odstránenie kryt'u y ploche nad 200 m2 z kamenivaK 113107223 m2hmbého drveného. hr. 200 do 300nrL^Oi40tíOOt 806.30 2,0 1 620.6Í
Odstränenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónuf K 113107^32ŕ

prostého. hr. vrsh/v 150 do 300 mm. -0.5000'Ot 806,30 7,9 6410,0m2

K 113107242 Odstränenie krytu asfaltpvého v ploche nad 200 m2, hf

m2nad50do100mm.-0.18l OOt 806,30 1.4 1 144,91

4 K 115001105 Odyedenie vody potmbím pri priémere potmbia DN na
300 dp. 600 12,OQ 4.4 53.6mr

<; K 115101200 Cerpanie vodyna doprejvnú výSku dp 10 m s
hod</

priemernÝm prítokom litrov za mínútu do 100 40,00 1,4 56,0
6 -K 90014 DoSasné zalstenie podzemného.potrubia DN'do 200 m 3,00( 14,2 42.8

19001422 Doéasné zaistenie káblov a káblúvých tratf do 6 káblov m 3,00( 11,1
^

33 fl

istenie koryta vodotoku äírky'dna 5m hlbka do 2, 5m8 K 129203101 ^

hominaS m3 4,463 37,5 167,67
rfplatok k oenám za sfaženie výkopu v blfzkosti

9 K 130001101 pódzemného vedenla alebo výbušbnfn - pre väetky m3 10,798 18,41 199,44triedy T
\

ýkop ryhy šfrky60p-2000mm hom,3 od 100 do 1000u10 K 132201202
m3 m3 340,911 10,6 3620,47ŕ\ *.

IA

Iplatok k cenám za tepivosf pri hfbenf rýh š. nad 600
11 K 32201209 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnanlm dna m3 103,273 1,0 109,43{

vhornine 3 \

K 32301202 ťýkop ryhy šírky 600-200Ómm hor4 100^1000 m3 , m3 795,458 11,52 9 163,68
13 K 51101102 aženie a rožopretíe stien rýh pré podzemné vedenie,

prfloižné dó 4 m m2 2 843,368 0,56 1 592,29
14 K 511011,11 Odstränenie paženia rýh pre podzemné vpdenie,

riložné hfbky do 2 m 2 843,368 0,22 625,54m2f

15 K 61101501 Zvislé premiéstnenie výkopku z hominy 1 až^lV,
m3 1 136,369osenfm za každé 3.m'vŕšky 0.06 68,18

odorovné premiestnenie výkopu do 5000 m hom. tr. I-16 K 626Ď1102 ks 502,057 8,05 4041,56I* s

17 K 71203211 lóženie netried. sypanfn zhomŕn 1 až 4, bež
m3 4,463hutnenia s prfmesou ílovei hlínv do 20 % obiemi 2,79 12,45

8 K 74101002 Zásyp sypaninou'so zhutnením jám, šachiet, rýh,
árezov alebo ókolo objektov nad 100 do 1000 m3- 658,419 3,44 2264,96m3

9 w 83441590 rwna príroštritodrva 0-22 Z-zäsypový 20,427- 1f.18 998.37
20 K 75101101 bsyp potmbia fiypahinou z vhodných homín 1 až 4

m3 382,360ez prehodenia svpaninY 16.64 6 362,47
M 83311750 'amenivo ťažené flrobné fraktía 0-4 mm, S7WEŇ

2620 +A1 m3 382,360 11,18 4274.78*

2 K 8040121.1 aloíenie frávnrka lúéneho vŕsevom v rovine alebo na
vahudo 1:5 m2 149,600 0,34 50,86

3 v 05720000800 sivá tráv - lipnica lúčna kg 5,498 6.86 37.72
4 81101102 prava pláne v zár^zoch v homine 1-4 so zhutnenfm m2 955.900 0.45 430,16

1

D 4 Vodorovné konštrukcíe 4 576.53
25 K 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a dŕobné objekty, v

m3 95,590otvorenom výkope z piesku a StrkoDiesku do 63 mm 39,91 3815,DO*
/

26 K 452311131 Doslv. bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr; C
12/15 m3 3,795 105,52. 400,45

27 K 462512270 Zahádzka z Ipmového kameňa s preštrkovanfm z
m3 3,600terénu, hmotnosti |ednotlÍvÝch kameňov do 200 ka 46,64 16^,90r^

28 K 462519002 Pnplatokza urovnanie víditerných plôch zahádzky z
m2 .3,600kameňa; s hmof. kameňov do 200kg 53,66 193,18

f

t

D 5 Komunikácie
43 499,88

/
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Kód ŕ

 Popis MJ Množsfvo J.oena [EUR] Cena eelkom [EUR]*

-K 564871111 Podklad zo fitrkodrviny s rozprestretím a žhutnením, po m2zhutnénf hr. 250 mm 806,300 s.ai 7 103,50
4

ť

^ 567141125 PodkladzbetúnuprostéhotrC12/15.hr.250mm m2 806,300 27, n 21 858.79
Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. dó 3 mK 577174411 m2 806,300z nemodifik. asfaltu tr. I; pb zhutnenf hr. 80 mm 18,03 14 537,59J

v,_ ka
f^

D 8 Rúrôvé vedenie (-,
f

1 21 436,76
^ýrezqlebo výs-ek na potmbfz rór Itatinových tlakových f

32 K 850265121 ks 2,00 128,2DN 100 256,
p<

.sä3 K 857242121 Montäž liatinovej tvarovky jiednopsovej na potrubl z rúr ksprffubových DN 80 .5,00 23,0 115,4
34 M 552Q4Í100 rvaroMfraprfrubov^ FF dl. 1mDN8Ó IfS 5.05( 74,1 374, &
35 K 857244121 Montáž'liatinoveJ tvarovky odbočnej na potrubl z rúr ks <;@T[rubových DN 80 7,00 27,3 191!<'

36 M552557:200 Koleno prfmbové pätlfa DN 80{n) .7,07<  76,6m 39,1
37 K 857262121 Montáž llatínovej hrarovky Jednoosovej na.potrubí z rúr /

ks 4.00prfrubovŕch ĎN 100 25,0 100,1
38 M5525211001 UKragnp-DN 100 ks. 2.02 46.9 94,8
39 M552541120 Tvarovka prfrubováTFdf. ImDNIQO ks 1,01 95,0 95,9
40 M552558120 Prímba zaslepovacia DN 100(x) ks 1.01 45,54 46.31
41 K 857264121 Montážl iatinovej tvarovky.odbočnej na potrúbi z rór ks 1,00prfrubovŕch DN 100 30,04 -30.04
42 M'552504880 Kus -T prfrubový DN 100/100 ks 1,01 109.56<

110.66
43 K 877791217 Montáž elektroh/aroviék MB objímka so zarážkou *

ks 7,00 I-

PE100 SDR11. rúrv vonk. pr: D90mm 23,4 164,36
44 M2862863A0308 Olylmka so zaráifcou MB - 612687 d90 ks 7,105 12.8S 91.3 ?

45 K 877791218 Montáž elelctroh/arovek MB objímka so zarážkou Ik

ks 30,00PE100 SDR11. rúrv vonk; pr.D1 IQmm 23,4 704,4([.

46 M2862863A0621 Objíka so saräíkou MB - 612688 d110 ks 30,450 1S.6<ľ J"47S.54 v^

Montáž elektroh/aroviekW45°koteno PE100SDR147 K 877791518 ks tDHOmm 4,00 23,48 93.92
.48 M2863A0621 Koleno etektmtvarovkové W11st616139 d110 :frs W10 47,5? 675.12
49 M2863A0707 Koteno elektrotvamvkové W45st.6161.04 d110 ks 4,060 41.2̂ 167.46

Montáž etektroh/aroviekW90° koleno.PEIOO SDR1150 K 877791618
DHOmm .k? 3,000 24,60 73,80

51 M2863A0808 Koleno elektrotvarovkové W90st. 61.210^ d 110 ks 3.Ó4ÍR 50,31 1S3.19
Montáž EFL -Integrovaný tem. näkružok s.prirubov52 K 8777965620 ksPE100 SDR11 D90mm 7,000 26.83 187,8^

53 M 2863A5302 Nákružok Lemový E 800 266 d 90 As 7,105 29,83 210,52
54 M 2863A5408 fírfn/Ďa po/yprepytónová Fí. 470908010 d 90 ks 7,105 15,6fl 111.19

Montáž EFL - Integrovaný lem. nákmžok s prfmbou55 K 877795625 f

kusPE100.SDR11 DHOmm 4,000 13,42 53,68
^

56 M 2963A53Ô3 Nékmžok Lemový E BOO 2G7 d 110 ks 4,060 16.77 68,09
57 M 2863A5409 Príruba polypropylénpvá FL 471108010 d11Q ks 4,060 16.77 65,09

Montáž BTR T-kus.redukovaný PE100 SDR1158 K 877796723 ks ^

D110/90mm 7,000 1,84 12.88t-
s

59 M2863A4908 T-kus BTR 90st. wSuk. 800 120d 110/90 ks 7,070 62.61 442,65
60 K 891241111 Montáž vodovodnétio posúvača s osadením zemnej ks 7,000súpravy fbez. DoktopovyDN 80 25,06 175,42
61 M 422236260 Posúvač typ 002 DN 80 ks 7,070 117.39 829.95
62 M422912A016 Zefinná sóprava pre posúvač, tefeskoplcká DN 80 ks 7,070 27.55 197,61
63 K 891247111 Montáž vodovodnej armatúry na potmbí, hydrant ks 1,000podzemný (bez osadenia DokloDov) DN'80 11,46 11.46
64 M422422735950 Hydrant podzemný SUPRA ks 1,010 279,49 282,28*

,65 K 891247211 Montáž vodovódnej armatúryna potrubí, hydrant
nädzemný DN 80 6,000 24,79 148,74ks

66 M422736050 Hydraht nadžemhý DN 80 NOVA *s 6.060 1 101.20 6 673,27
67 K 891261111 Montáž posúvaôa s osadením zemnej súpravy (bez

kspoklQDOv) DN 100 1,000 .. 31,53 31,53
6B M 422236290 posúvač typ 002 DN 100 ks 1,010 135,27 136.62t*

69 M 422912AÔ20 Zemná súprava preposúvač, teleskopická D.N 100 ks 1,010 31.30 31,61
70 K 891261221 Montáž vodovbdhej armatúiy na p(rtrut?f, posúvač v

ks 3,000šachte s mčňým kolteskom DN 100 23,62 70,86
71 M422236480 Posúvač 002 s ruč. fcolíeskom DN 100 ks 3.030 Í67.69 505,10
72 K 891264121 Montáž vodoyQdného kompenzátora upchávkového a

ks .1,000gumóvého alebo montážnei vložky DN 100 21,30 21,30
73 M 422738630 Vtožka moníážaa MOA/TYD/VÍOO ks 1,010 187,82 189,70
74 K 892271111 Ostatné práoe ná rórovom vedenf, tlakové skúšky

m 875,000vodovodného potrubia DN 100 alebo 125 0,56 490,00J

s,
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rtí Typ . Kód Popis MJ Mnažstvo J.cena.[EURJ Cena celkom fEUR]
ll

t
I

Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN ody

ts K 892273111 m 875,000 0,39 341,2580 do 125*

Zabezpeäenie koncov vodovodného potŕubiá pŕÍ76 K 892372111 ,1 ks 1,000 27,95 ' 27,95tlako'vych skúškach DN do 300 mm
Sachta armatúma z prostého betónu so stropom z ^

77 K 893232111 ks 1,000 1,695,68 1 695,68áielcoy vnútor. pĎdorys. plochy nad 2,50 do 3,fi0 m2
78 M5S3470110 Rebrik oceľový te 1.010 307,44 310,51
79 M59321S100 >! Pre/r/aď žétezobetónový RZP 3-120 ks 4,040 46.95 189,68
80 Y 593215110 Prekfad železobetónový RZP 3-150 ks 10,100 64.84 654.88t

Obetónovanie šachiet betónom vodostavebným81 K 894911111 m3 0,072 135,27 9.74hr.150mm
Osadenié poklopu liatinového a oceFového vrätane82 K 899104111 ks 1,000 32,14 32,14rámu hmotn; nad .Í50 kg

33 M553400250 Pofrtop oceľový ťažký 60x60 cm ks .1.000 505,32 505,32
84 K 899401112 Osadenie poklopu liatinového posúvaäového .ks S.,000 23,39 187.12
85 MSS2410000100 Póklop posóvaSový ks 9,000 14.71 117.66
86 K 899401113 Osadénie poklopu liatinového hydrantového ks 1,000 f 46,69 .46,69ť.

87 M552410000700 Polftop hydrantový ks 1,000 33,81 33,87t

Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom88 K 899623141 m3 1,080 99,52 107,48prostým tr. C-12/15v otvorenom výkope
Orientačná tabuFka na vodovodných a kanalizačných <

89 K. 899712111 ks 8,000. 6,90 55,20radoch na murive
90 K 899721111 Vyhfadávacl vodiä na potmbí PVC DN do 150 mm m 875,000 1,11 971,25

Označenie vodovodného potrubia bielqu výstražnou91 K 899721131 m 875,000 0,82 717,50.I

fólíou
Výstražná PVC-P f011a'hr.0,2mfn..256m bezpotľá^92 M283230321 m 833,750 0.11 97,21bielSHvodovochŕ '
Osadenie acef. súčastf pre potrubia na mostoch,93 K 8̂99911111 ks. 9,000 8,81 .79,29konštmkciách a pod. hmotnostl do 5 ka

/94 M2831S0120. Klzná objfmka RACI G 60 mm kg 9,090 1,12 .10,18

D 9 Ostatné konštrukae a práoe-búranie 11 165,33
Vodorovná doprava'sutiny so žložením áhmbým95 K 979082213 871,610 1,72 1 499,17urovnanfm na vzdialenosf do 1 km
ľnpiaioK K cene za Kazuý ayiyi äj zacaiy 'i mn riau i96 K 979082219 t 4 358,050 0,37 1 612,48km f

Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovňú97 K 979087212 871,610 4,77 4 157,38
1

dopravu sutinv
Ppplatok za ulož. a znešk. stav.sute na urč.skládku. z98 K 979131410 871,610 .4,47 3896,10demol.vozoyiek "O" -ost. odpad

s

D 99 PresunhmôtHSV 114,47t ť.J
1

Presun hmôt pre rúrové vedenie híbené z rúrz plasl,99 K 998276101 1 907,763 0.06 114,47f

hmOt alebo sklolamin. v otvorenom výkope<
.r

D PSV Práce a dodávky PSV 139,44t

*

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 139,44J

Izoláciä.proti tíakovej vode vodorovná 2x hydrobitlx100 K. 711421 m2 9,500 4<37 41,52T

NAP1x NA

izoäcia proti.tlakovej vode zvislá 2x Hydrobit 1x NAP 1x101 K 711422 m2 22,000 3,94 86,68MA
Presun hmôt pre izoláciu proti vode vobjektochvýSky102 K 998711101 0,354 31,74 11,24^

dó6m i

D M Práče a dodávky M . 9171,71
f

D 23-M Montáže potrubia 9171,71
Momaz poftupiaz piasn&Kycn'mr ľh, PH u xi.'nu x103 K 230180028 m 875,000 3,16 1 2 765,00fi-2
Potrubue vodovodné HDPE-110x6,6x12000-104 M2861 D0108 m 888,125 5,70 5 062,3?2010110

105 K 230200038 Montáž plýnovodov D x 1273 x 8 m 15,000 16,23 243,45
Rúra ocefíová bezšvová hladká 11453.0 d273, hr.steny106 M 142265000 m 15,150 72,67 1 100.958,0mm

<
f

ŕ
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