
Obec Poproč
y

Obecnv úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč

Zápis v spise
V súlade s ust. § 5.a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z.z o slobodnom prísh-ipe k infonnáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode infonnácií) v znení neskorších predpisov som
ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa 9.10.2020 na webovom sídle obce
Poproč:

Zmluvu č. 104/POD-806/20

platná: 5.10.2020
účinná: dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CR zmlúv

zmluvné strany

1) Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

v

100:00626031
v

DIC:2021125821

zastúpená generálnym riaditeľom, Mgr. Michalom Macom

2) ObecPoproč
v

Skolská 2

044 24 Poproč
v

ICO: 00 324 639

zastúpená starostkou obce, Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou

Predmet zmluvy: úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory
z fondu formou dotácie.

VPoproči, 9.10.2020

Lucia Molnárová

zamestnanec poverený zverejňovaním
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^^^^^^^Í^^^Í^^^^^^ ^^'^^Í^?^^!^J ^^^^^IÍ^A^^^ .^^^I?^>^^^^^.^L^^_^^^^^^^^>?>t**^?^^^?^^^zákonník vznení neskorších predpisov avsúlade sozákonom č; 523/2004 Z. z.
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ClánokL
Zmluvné strany

1. Poskytovateľ dotácie: SIovenská agentúra životného prostredia
Sídlo: Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

v

ICO: 00626031
v

DIC: 2021125821

Mgr. Michal Macov

Statutámy zástupca:
generálny riaditeľ

Bankové spojenie: Státna pokladnica
v

v

Císlo účtu vo fonnáte IBAN: SK93 8180 0000 0070 0038 9273
SWIFT: SPSRSKBA

v_

(ďalejlen"SAŽP")

2. Príjemca dotácie: Obec Poproc
Sídlo: v

Skolská2,04424Poproc
v

ICO: 00324639

Statutámy zástupca: Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostkav

obce

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
v

Císlo samostatného bankového účtu vo
fonnáte IBAN: SK77 5600 0000 0004 0477 6016
SWIFT: KOMASK2X

(ďalej len "príjemca dotácie")



Zmluva č. 104/POD-806/20

Sŕ

CIánokIL
r

Úvodné ustanovenia

l.Environmentálny fond (ďalej len "fond") bol zriadený zákonom č. 587/2004 Z.z.
o Environmentálnom fonde aozmene a doplnení niektoiých zákonov vznení neskorších
predpisov (ďalej len "zákon o Environmentálnom fonde") ako štátny fond
na uskutocňovanie Štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie.

2. V zmysle zmluvy uzatvorenej na zabezpecenie poskytovania podpory z Enviroiunentálneho
fondu formou dotácií obciam a mikroregionálnym združeniam obcí vrámci Programu
obnovy dediny na rok 2020 (ďalej len "Zmluva o zabezpečení poskytovania podpory"),
Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 222/1997 aUznesenia vlády Slovenskej republiky
Č. 486/1999, ako aj Plánu hlavriých úloh SAŽP, výkonným, odbomým a organizačným
garantom, zabezpečujúcim vecnú a finančnú administraciu poskytovania dotácií v rámci

v

Programu obnovy dediny na rok 2020 bola poverená SAZP.
3.Rozhodnutím mimstra životného prostredia SIovenskej republiky oposkytnutí podpory

formou dotácie z Environmentálneho fondu vrámci Programú obnovy dediny Číslo
104/POD-806/20 zodna04.03.2020 vydaného podľa §4 ods. 3 zákona
oEnvironmentálnom fonde (ďalej len "rozhodnutie") bola nazáklade žiadosti príjemcu
dotácie Číslo POD - 4548/2020 zo dňa 28. novembra 2019 (ďalej len "žiadóst?<ŕ) poskytnutá
príjemcovi dotácie podpora vo fonne dotácie vo výške 4.965,49 EUR, (slovom:
štyritísícdeväťstošesťdesiatpäť eur a štyridsaťdeväť centov) (ďalej len "dotácia").

4. Poskytnutá dotácia na predmet podpory podľa tejto zmluvy nie je Štátnou pomocou
vzmysle pravidiel oštátnej pomoci podľa zákona č. 358/2015 2. z. oštátnej pomoci
v znení neskorších predpisov*

y

CIánokm.
Predmet zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára podľa § 9 ods. 6 zákona o Environmentálnom fonde v spojeoí s čl.
IV ods. 1 písnL g) Zmluvy o zabezpecení poskytovania podpory na základe rozhodnutía

v

špecifikovaného v Clánku IL bod 3. zmluvy a vo väzbe na žiadosť príjemcu dotácie.
2. Predmetom zmluvy je úprava práv apovinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory

z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie na účely spolufinancovania skutočne
vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu podrobne špecifikovaného
v Clánku IV. zmluvy; nejedná sa o finančné prostriedky poskytnuté z Európskej únie.

,v

ClánokIV.
/

Ucel použitia poskytnutej dotácie, predmet projektu a termín reatízácie projektu

1. Poskytnutá dotácia sa účelovo
.^

pouzije na:
/

a) Učel dotácie (názov projektu): Revitalizacia píirku v centre obce Poproč
Miesto reali2ácie projektu: Obec Poproč
Okres: Košice-okolie

^yfclpa/tlUULNUMf. .Klkin uS^Utu/- 111-ll^ .ľiri n^^rr-n rrn-i ^hnji vuA' ť^ťn .:u^hrt^^ t>ť*i-~^1-.^--^ "- - .n mnhiimnnd MNťftf .to<t^. WJ^J<U'*<hj ^UtíaBUUV&t.^aitBtMť

Strana 2 z 14

1 i/



Zmluvač. 104/POD-806/20

b) Relevantiiá štúdia
vypracovaná (kým): Obec Poproč
Názov: Revitalizácia parku v centre obce Poproč
Zo dňa: 11/2019

2. Termín realizácie projektu:
(začiatok a ukončenie - mesiac/rok): 01/2020 -10/2020

3. Podrobný opis činností a prác realizovaných v roku 2020:
Projekt je zameraný na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v zastavanom území obce
Poproc. Predmetom riešenia je najmä revitalizácia zelene v obecnom parku, ktorý sa
nachádza v centráhiej zóne obce. V parku je viacero zelených prvkov, ktoré su už
prerastené a neplnia svoju íunkcíua je potrebné túto zeleň zrevitalizovať, obnoviť a
omladiť. Z trvaďieksú nawhnute phlox pamculata,L^t?.eS^i?..??Í??a^ E.chi^faipur?ľreia'f

Achillea millefolium, Lavaidula angustifolia. Tr^alky budú vysádzané vo väčšíchpočtoch,
aby vynikla ich farebnosť. Voľné plochy vyplnia okrasné trávy kavyľ perovitý (Stipa
tenuisima) a ostricajamá 'The Beatíes' (Carex caryophyllea). Staršie okrasné krovmysa
nahradia najmä bršlenom (Euonymus fortunei Harlequm) a vysadí sa živý plot tvorený
vtáčim^zobom (LÍgustrum vulgare). Plánovaná Je tvorba skalky so'zastúpením
rozchodníkov (Sedum). V rozsiahlom parku sa nachádza aj detské ihrisko, ktoré vyžaduje
výmenu jedného hemého prvkú. Rovnako je potrebné preosiatie trávnika parkovým
osivom.

Uvedené činnosti apráce budú realizované vsúlade srozpoctom projektu (príloha č. 1
zmluvy).

S.'S% Ä ľ;Ä^=};,^'S3
(príloha č. 1 zmluvy).
V prípade akýchkoľvek pochybností zmluvných strán pri výklade rozsahu a opisu činností
aprác, ktoré majú byť vykonmé vrámci projektu za rok 2020, financovanie ktorýoh
je účelom poskytnutia dotácie podľa tejto zmluvy, sú zmluvné strany viazané aj
špecifikáciou projektu uvedenou v žiadosti príjemcu dotácie označenej v Článku II. bod 3.
zmluvy.

4. Dodávateľ(lia) projektu:
Obchodné meno dodávateľa: DORSIS s.r.o.

Sídlo: Ruskov 102, 044 19 Ruskov
v

ICO: 48233552

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Kôšice I
Oddiel: Sro

Vložka číslo: 37645/V

Qbjednávka č.: 58/2020

Zodňa: 24.06.2020

Obchodné meno dodávateFa: PLAYSYSTEM s.r.o.

Sídlo: Rampová4, 040 01 Košice
v

ICO: 36601411

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice I

|W<UUTUWM<hťHľ^>tírto**l"W^,?WtY<Uuťtŕt>u ^.tdUMU^^M1, .ňffUfrtťa** hA ^ťfc^BMHiUdt mu] l"ľ"l IH I'J; Hfl -iľiir ľrrr' r -n-'"r -i -'n-i "iÉ'~ľn iľrtiiľi *T>iirťf.v-.ij:*. --~' --"' r^ ut<>-f. A*tofSwnírľA.iiNŕaw(ri ŕ>'WĽhuwi OÄ, ľďpumu
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Oddiel: STO

Vložka ôíslo: 17494/V

ObjédnávkaČ.: 59/2020

Zodňa: 24.06.2020

Obchodné meno dodávateľa: Lom Drienovec, s.r.o.
Sídlo: Drienovec 136,044 01 Drienovec

v

ICO: 36212016

RegÍstrácia: Obchodný register Okresného súdu KoŠice I
Oddiel: Sro

Vložka číslo: 13043/V

Objednávka č.: 60/2020

Zodňa: 25.06.2Q20

Obchodné meno dodávateľa: BUBI - GOLD stavebniny s.r.o.
v

Sídlo: Buzinská 581, 040 15 KoŠice-Saca
IČO: 46572678

Registrácía: Obchodný register Okresného súdu Košice I
Oddiel: Sro

Vložka ČÍslo: 29526/V

Objednávkač.: 61/2020

Zo dňa: 25.06.2020

5. Podmienkou poskytnutia dotácie príjemcovi dotácie je okrem iného výber dodávateľa(ov)
realizácie projektu, špecifíkovaného(ých) v bode 4 tohto článku zmluvy, ktorý je povinný
príjemca dotácie zabezpečiť pred uzavretím tejto zmluvy v súlade so zákonom o verejnom
obstarávaní platnom a úcinnom v case výberu dodávateľa. Za dodržanie zákonných
postupov pri yýbere dodávateľa(ov), upravených zákonom o verejnom obstarávam platnom
a úcinnom v čase výberu dodávateľa(ov), zodpovedá príjemca dotácie.

6. Príjemca dotácie je povinný poskytnutú dotáciu použiť výluČne na účel realízácie projektu
Špecifikovaného vbodochl. a 3. tohto článku zmluvy aspôsobom azapodmienok
dohodnutých v zmluve.

v

ČlánokV.
VýŠka poskytnutej dotácie

v

1. Na realizáciu projektu Špecifíkôvaného vClánku IV. bodoch 1. až4. zmluvy sazaväzuje
SAZP po spbiení väetkých podmienok zmluvy príjemcom dotácie poskytnúť príjemcovi
dotácie fínančné prostriedky - dotáciu maximálne vo výške:

4.965,49 EURf

(slovom: štyritisícdeväťstošesťdesíatpäť eur a štyridsaťdeväť centov).
2. Podmienkou poskytnutia dotácie je okrem iného preukázanie, že príjemca dotácíe má

nafínancovanie projektu (účelu dotácie) zabezpeéených najmenej 5%nákladov ziných
zdrojov, teda sumu vo výške:

261,35 EUR
(slovom: dvestošesťdesiatjeden eur a tridsaťpäť centov).

">mm" -"< "ft inin nnh^^ťiHi urfV* -a<tot*NflWNUfťr"m-"-^i.rr"wt^MJtrjTtn ... n.im H^fNHI;IHHHVVH. nufr .tortffmuimHfNU .iTVľÉ"-'"- ~ iiiiiT" ""nvir-ni-~'in --; ""^-i-j_.' "r'u .**a.h*uriMU-Cďf u*ťmm'"nrj^*ť
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3. Podmienkou poskytnutia dotácieje dodržanie podmienok zmluvy príjemcom dotácie.
4. Za skutočne vynaložené oprávnené náklady na realizáciu projektu je možné považovať len

tie náklady, ktoré súvisia s prácami a dodávkami realizovanými a uhradenýnú podľa tejto
zmluvy príjemcom dotácie dodávateľovi(om) uvedenému(ým) v Clánku IV. bod 4. zmluvy
na základe uvedených zmlúv a ich dodatkov ako aj v Prílohe č.l tejto zmluvy, a to v období
príslušného rozpočtového roka, v ktorom sa poskytla dotácia.

5. V prípade, ak oprávnené náklady skutočne vynaložené, odôvodnené ariadne preukázané
narealizáciu projektu, špecifikovaného vClánku IV. zmluvy pojeho ukončení
v rozpočtovom roku, v ktorom sa dotácia poskytla, budú nižšie, ako súČet sumy poskytnutej
dotáóie uvedenej vbode 1. tohto článku zmluvy apovinnej sumy ziných zdrojov,
zabezpečenej príjemcom dotácie uvedenej vbode 2. tohto článku zmluvy, príjemcovi
dotácie vznikne nárok nadotáciu len dov^ky skutocne vynaložených, odôvodnených
ariadne preukázaných nákladov narealizácm projektu vpríslušnom rozpočtovom roku

v

po odpočítaní pomemej čiastky povinnej súmy z iných zdrojov. SAŽP je v takomto prípade
oprávnená bez uzatvorenia dodatku k zmluve znížiť výšku poskytnutej dotácie.

6. Konečná výška poskytnutej dotácie, ktorá bude vyplatená príjemcovi dotácie, saurčí
nazáklade skutočne vynaložených, odôvodnených ariadne preukázaných nákladov
narealizáciu projektu, špecifikovaného vČlánkuIV. zmluvy. Celková výška poskytnutej
dotácie uvedená v bode 1 . tohto článku zmluvy je výška maximálna, nesmie byť
prekročená a nie je možné Ju dodatočne navyšovať, okrem prípadu navýšenia poskytautej
dotácie na základe dodatočného rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej
republiky po uzavretí zmluvy. V prípade navýšenia skutočne vynaložených nákladov
súvisiacich s realizáciou projektu, tieto náklady znáša výlučne príjemca dotácie na vlastné
náklady.

7 Príjemca dotácie sa zaväzuje aberie na vedomie, že finančné prostriedky poskytnuté
vzmysle tejto zmluvyje povmný uhradiť dodávateľovl(om) najneskôr do 15.12.2020. Na
preukázanie splnenia tejto povinnostije príjemca dotácie povinný najneskôr do 15.01.2020

v_

domčiť SAŽP výpis z účtu, ktorým preukáže včasnosť a úphiosť týchto úhrad.

v

ČlánokVI.
Lehoty a spôsob ŕerpania poskytnutej dotácie

v_

1. SAŽP zabezpečí čerpanie poskytnutej dotácie príjemcovi dotácie bezhotóvostným
prevodom na samostatný bankový účet príjemcu dotácie špecifikovaný v Clánku I. bod 2.
zmluvy, a to za podmienok dohodnutých v zmluve. .Príjemca dotácie sa zaväzuje udržiavať

v

účet uvedený v Článku I. bod 2. zmluvy zriadený až do doby splnenia ppvinností
v

uvedených v Clánku V. bod 7. tejto zmluvy.
2. Príjemca dotácie je povinný, za úcelom čerpania poskytnutej dotácie na základe zmluvy,

v_

predložiť SAŽP originály faktúr, prípadne originály iných účtovných dokladov
zodpovedajúcich zákonu č. 431/2002 Z. z. oúčtovníctve vznení neskoršÍch predpisov,

r.

ktorými príjemca dotácie hodnoveme abez akýchkoľvek pochybností preukáže účelovosť
použitia poskytnutej dotácie (ďalej len "účtovné doklady"), na úhradu oprá\Tiených
nákladov narealizáciu projektu, špecifikovaného vClánkuIV. zmluvy, ato vpríslušnom

/

rozpočtovom roku, vktorom sa dotácia poskytla. UČtovné doklady musia byť yystavené
v

vybraným dodávateľom uvedeným vClánkuIV. bod4. zmluvy. Príjemca dotácie je tiež
v_

povinný napožiadanie SAŽP kčerpaniu dotácie predložiť ďalšie doklady apísomnosti
vzťahujúce sa k realizovanému projektu na pre^ame oprávnenosti vynaložených
nákladov. Príjemca dotácie je povinný uvedené doklady domčiť SAŽP najneskôr v lehote
do31.10.2020.

** -V* trtmuif^^ ŕlim l . n*t .<ť"Ft>WaWtťOlW"<HUľl H n><W l ^^Bm*<>^W""lll l^M-lhŕ xaťlN^TT mn*.im| i^irriťu^UBW<NLU^*W ^n^ aaht imhifir IN rtnja *nmť*vŕU>C Tttmft^B"" ľ^,- WW,lucyifrWHďt ŕ?ari>3-^'Ufäu^m .-MHf .Vf. .uu
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3- y pnl"de.zálohových faktúrJ.eP"Jemca dotácie povimiý postupovať v zmysle § 19 zákona

SS^^tSS-Í^K ,ä^S
pravidlách").

4 ^^^?^. ^a^m^^^3^^S^^'^L^^i^tc^. ú.c^^ych. ^okladov
S^^r's^Äď";"!--'";-'1""0:"
SS1^"?,ÄÄL z?2Ä;ä^Siných zdrojov príjemcom dotácie dodávateľovi(om). V prípade,
S- ^^1-2^"^' 5%Mk1^ "^^aico
podmienku ie^a poskytnutej dotácie (ČlánokV. bod2. zmluvy) splnil'už'ku dňu
^+íl^^^^^J^P"l^(SÍ> če5)i^Í- !l^?ľ.uÍCÍ dotá<?ie.na základe predložených
^vnyc^^adov^v^^lnenia.ostatn^ pod^k z.lu^ do^ky
poskytnutej dotácie uvedenej v Článku V. bod 1. zmluvy.

v

5 ^^^ns^ávi^uJ^^^s^elľ,lrf^,š,^y^J^^m^Í"^ll^^-??n^-^yemcud?^ci.e'potrebnýchpre cerpanie poskytnutej dotácie, poukáze príjemcovi dotác.na zákÍade
 r^" L^;:,?u-Ľ2I-C.S~ii%n'u-i"^zdrojc^penazné p^striedky z titulu poskytnutej dotáde v dohodnutyA-objemoch
a lehotách:

do 30.11.2020 do výšky 100,00 % poskytnutých fmančných prostriedkov.
^^^e^A^^^tc^^^c^r^ál?ženych.s^zp.zos^s^.pÉGmcll.áoi3iíÄe
:ST  o"^J=;°S,"^<.Amsďľ^>
^<^v<?^°^ra, ^p^toT^POTrób^o^ď'^o4^^5^^k^l 2^^10nazn^toiCT^z

odpočet podľa § 79 tohto zákona,

6 ^C^S^Í ,^^J^,anÍloJ^r,^^k^JolJÍOt^^Í^"Il^^!.2"_tohto,,clfIľu zmll?vy
^oz^o^^ch dokladov na ul^un^ladov na .alizácíup.ojektu
specifikovaného vČlánkuIV._znnuvy,_ako aj dotíady ouhrade na,menq7%Äav
^^ztto^év (^ebi^Rh^ep^^Lf ^IÍÍ ^^^á^^rfÍ^"_^:- ^-! ,_^1^??^e^. ^?rÍ^od neho vyžiadalasAzpnaPrcukázaIúeoPravnenostiv^ialožených
S^fer'prilmip' ^ol^<^[^epľa"^^^ ^^:stó^fao^Jetšok^TwornCTfaieeroMria

cerpamadotácie.

7 ^^?íso^o^tata^o'^A^^Sl^tak'k^^^^^^ l^uá^Is'^ 2do^
^iu^i^rí-ä(^i^^e ^ifJ^ľ1^ ^p^!<^^ ľ^!?^t°T.f-M? l . ^
"^bude "skutocnovať vylufine len tie fínmcné operácie, ktoré súvisia's'podporou
poskytnutou z prostriedkov fondu, a to len fonnou bezhotovostnych prevodov;

^* W^'^^ďIcá7^tÍ^^^^^^?^^1f>hr^^^^^l+l ľt^^^^x on^^^n4n<'?Í?Í^^^^^' .'.K^^T?^^^ dOtSClS
^3-^^^ ^-^^ u^su^fondu
: r^Sď^ Ä=.  ÍÍSS
fondu Číslo vo formáte IBAN: SK09 8180 0000 0070.0021 4051, variabiÍný symbol 2020.

^' ^^^^^^^^^l^V^^^^ÍI'P'f^^^T^^l^^^^n^^^^^'^^^^^^ ^^?^^Ll;^^^ ^^^
{? S!^vaj^TínevyčfrpľeJ čast! ?aniká diíom vstuPU PríJemcu dotácie do'Íikvidácie, ako
aj dňom vyhlásenia konkurzu alebo povolením reštrukturalizácie namajetok príjemcu
f^ti^n^^ ^slT?°^L/Í "ľ^e^JSáYi -ŕbľ-^ozdr^vnéÍ10 režiimu' akk t5Tŕ0
skutočnostiam došlo v období po rozhodnutí a/alebo uzatrorení zmluvy.

.I unMrmuti aif,<nu -...,<*>"..> if> WUto. nkm*rfHľUt*^.n,niHLf.n.. ~T-lT'nrTlfrHl iTmni vTuTw>ť ^* WniNUiŕ|Nt.>B(-ť_>wfL-_-j,;uH-rm ih,n|j 11 , fl>1f;mu<im-unca^ iHHNrFHnuMmuŕUltM*
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Zmluva c. 104/POD-8 06/20

n v

ClánokVH.

Povinnosti príjemcu dotácie
^

1. Príjemca dotácie sa zaväzuje použiť poskytoutú dotáciu (ČlánokV. bod 1.) apeňažné
v

prostriedky predstavujúce najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov (Článok V. bod 2.)
výluČne na účel vymedzený v Článku TV. zmluvy a za dodržania podmienok stanovených
touto zmluvou.

2. Príjemca dotácie sa zaväzuje riadne, v súlade so stavebným alebo ínym povolením,
s predloženou projektovou alebo inou dokumentáciou, v súlade s termínom realizácie

projektu arozpoctom Pro1e^tu ^5r^o^a ^'^,.2a^^v^^r^lzoya^,^r^e^t, s^e^?^ov^
v Clánku W. zmluvy prostredníctvom dodávateľa(ľov) uvedeného(ých) v Článku FV.
bod 4. zmluvy.

3. Príjemca dotácie sa zaväzuje zabezpečiť hospodáme, efektívne, účinné aúčelové
vynakladaníe poskytnutej dotácie v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.

4. Príjemca dotácie sa zaväzuje počas celej doby platnosti zmluvy majetok nadobudnutý
alebo zhodnotený z prostriedkov poskytnutej dotácie chrániť pred poškodemm, stratou,
odcudzením alebo zneužitím.

v_

5. Príjemca dotácie sa zaväzuje písomne mformovať SAŽP o zmene akýchkoľvek
skutočností a podmienok, dohodnutých vtejto zmluve do 10 kalendámych dní od
príslušnej zmeny. Zmenu dohodnutých podmienok zmluvy možno uskutočniť len

H*f

nazáklade pÍsomnej žiadosti príjemcu dotácie, na základe ktorej SAŽP, vprípade,
že so zmenou dohodnutých podmienok bude súhlasiť, uzatvorí s príjemcom dotácie
písomný a očíslovaný dodatok k zmluve v súlade s Článkom XIII. bod 2 tejto zmluvy.

6. Pre projekty, ktoré majú termín ukoncenia realizácie projekhi do 31.10.2020
sapríjemca dotácie zaväzuje spolu sposlednými účtovnymi dokladmi doručenými
a predloženými SAŽP na úhradu a s dokladmi uvedenými v Článku VI. bod 2. zmluvy,
predložiť aj vyplnené a podpísané tlačivo pre "Záverečné vyhodnotenie plnenia
podmienok zmluvy o poskytnutí z Enviroňmentálneho fondu formou dotácie vrámci
Programu obnovy dediny za rok 2020", ktoré tvon prílohu č. 2 zmluvy a záverečnú
správu opriebehu realizácie projektu, vrátane všétkých dokladov, vyžadujúce SÁŽP,
preukazujúcich realizáciu projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá.

7. Záverečná správa o priebehu realizácie projektu musí obsahovať detaibiý opis
činností/prác realizovaných príjemcom dotácie v roku 2020 za poskytnutú dotáciu a tento
opis musí byť v súlade so zmluvou.

8. V prípade, ak príjemca dotácie vpriebehu realizácie projektu zistí, žeprojekt nebude
schopný zrealizovať v termíne podľa Článku IV. bod 2. zmluvy, pričom sajedná o termÍn
^S! STÍ^ Lr^2^04T,je^ľ^T  ľeí^ol!o?"?&-.ter?l^nl" ^ončema
realizácie projektu doručiť SAŽP písomnú žiadosť opredÍžehie termínu realizácie
projektu suvedením dôvodu^V prípade závažných skutočností, ktoré nemohol príjemca
dotácie ovplyvniť, môže SAŽP uzavrieť s príjemcom dotácie písomný dodatok k zmluve,
vktorom dohodne zmenu termínu realizáde projektu. Na zmenu termíriu realizácie
projektu nemá príjemca dotácie právny nárok.

v_

9. Príjemca dotácie je povinný umožniť zamestnancom SAŽP, fondu, zamestnancom
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a na ich požiadanie
aj zamestnancom Slovenskej inšpekcie životného prostredia, prípadne príslušného úradu
zivotného prostredia, vykonávať kontrolu použitia poskytnutej dôtácie a za tým účelom
umožniť im vstup dopriestorov aobjektov príjemcu dotácie a na požiadanie predložiť
všetky doklady a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému projektu a preukázať
oprávnenosť vynaložených nákladov. Príjemca dotácie sazaväzuje vytvoriť oprávneným

í.
/

<rtTU^>- .J.n^ť^rUMdl < NlVUlVU<-WÍ>-kŕ<Wtft'I^WuirW*nn>nwi>uV><ŕ ťnu>A^" l<>HHWUl&uS? <Wfb: 'vmiHWI->H>HW.x<nwyrfMHimifW,lMM ádh^AlŕHU:; /uih<wwitdNWHť+a*HUunrtB->.rfn
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Zmluva č. 104/POD-806/20

kontrolným zamestnancom vykonávajúcim kontrolu podmienky nariadne avčasné
vykonanie kontroly a poskytnúť im bezodkladne potrebnú súčinnosť.

v_

10. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu SAŽP a fondu
veci (hnuteľné a nehnuteľné) a vecné a majetkové práva, ktoré nadobudne z prostriedkov
poskytnutej dotácie v zmysle tejto zmluvy, neprevedie do vlastníctva tretej osoby, a to po
dobu 5 (piatich) rokov odo dňa nadobudnutia veci a/alebo vecných a/alebo majetkových
práv z prostriedkov dotácie v zmysle tejto zmluvy do svojho vlastníctva.

11. Príjemca dotácie sa .zaväzuje, že realizovaný projekt a/alebo jeho časť ani prostriedky
poskytnutej dotácie nebudú použité pre úÉely realizácie akejkoľvek hospodárskej Činnosti
aani nebudú poskytovať neoprávnenú výhodu Žiadnemu subjektu (najmä, ale nielen
na základe zmluvného vzťahu s príjemcom), ktorý realizuje hospodársku činnosť.

12. Príjemcadotáciesazaväzuje,žerealizovanýprojektresp.ktorákoľvekjehočasťvzmysle
tejto zmluvy
a) bude určený pre verejnosť bez obmedzení za roynakých a nediskriminačných

podmienok,
b) bude mať povahu všeobecnej infraštruktúry a bude služiť na verejnoprospešný účel,
c) bude využívaný v súvislosti s nakladaním s biologicky rozložiteľnými komunálnymi

odpadmí na zabezpecenie ČÍnností v zmysle § 81 žák. 79/2015 Z.z. oodpadoch
a o zmene a doplneňí niektorých zákanov v znení neskorších predpisov za úcélom
zabezpecenia verejnoprospešných služieb obce v zmysle § 4ods. 3 písm. g) zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadeaÍ v znení neskorších predpisov,

d) nebude predmetom prenájmu, predaja, výpožičky tretej osobe alebo iného
scudzovacieho úkonu avprípade kompostérov do domácností obstaraných podľa
projektu uvedeného v čl. ľV. tejto zmluvy, bude ďalej poskytnuté len tým
domácnostiam, ktoré príjemca dotácie zmluvne zaviaže k využívaniu poskytnutých
zariadení výlučne na nehospodársku Činnosť - domáee kompostovanie,

e) nebude vprípade obstarania zbemých nádob využívaný na účely, pri ktorých sa
uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov vzmysle zákona č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znem neskorsích predpisov,

f) bude určený na prenos poznatkov pre verejnosť v rámci environmentálnej výchovy,
vzdelávania a propagácie a to bezplatne,

g) bude využívaný výlučne na nehospodársku činnosť vo verejnom záujme.
13. Príjemca dotácieje povinný:

a) zabezpečíť udržateľnosť projektu po dobu najmenej 5 rokov odo dňa ukončenia
realizácie projektu azabezpečíť fínancné prostriedky vo svojom rozpocte na
prevádzku, údržbu a servis realizovaného projektu,

b) zabezpečiť najmenej počas celej doby udržateľnosti projektu nepreträté splnenie
podmienky t.j. aby miesto realizácie projektu / zariadenie zotrvalo vo vlastníctve
alebo v správe príjemcu dotárie,

c) uchovávať všetky doklady (najmä účtovné doklady a pod.), preukazujúce skutocný
úcel predmetu dotácie, zktorých musí byt' zrejmé, Že reatízovaný projekt resp.
ktorákoľvekjeho časť v zmysle tejto zmluvy má povahu všeobecnej infraštuktúry aje
prístupná verejnosti bez obmedzení, ^

d) viesť prehl'adnú evidenciu o spôsobe prevádzky, údržby a využívania realizovaného
pŕojektu, na ktorý mu bola dotácia poskytnutá.

M.Príjemca dotácie sa zaväzuje, Že po dobu udržateľnosti t.j. 5 rokov od ukončenia
v

rcalizácie projekto bude SAŽP každoročne písomne infonnovať, ato vždy najneskôr do
31.01.nasledujúcehokalendámehoroku,žeprojéktuvedenývčl.IV.bod 1 tejto zmluvy
realizovaný z prostriedkov poskytnutej podpory formou dotácie ž fondu má povahu

. Nl ..l|l . ly ŕťl . IU^vMff-wí T>rfťT>ri^>*f|fH-. .m vne^sň- c i~i 1 IH .. I ŕllH.ť- 1 Ntí*awrtukť.'^iuiWfi<uuim^ ., fl^nr*' .HU^i^.jf'itflllKM^-'llin r 1 Bt>iipa<*mi
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Zmluvač. 104/POD-806/20

vseobecnej infŕaštruktúry, ktorá sa využíva výlučne na nehospodársku činnosť aje
verejne prístupná bez obmedzení. Príjemca dotácie sa zaväzuje plniť si oznamovaciu
povinnosť aj vprípade, že počas rozhodného obdobia nedošlo kzmene využívania
projektu.

y

ClánokVm.

Kontrola plnenia zmluvných podmienok
V.

1. SAŽP a/alebo fond je oprávnená/ý podl'a § 5 ods. 7 a § 11 ods. 2 zákona o
Environmentálnom fonde vykonávať fínancnú kontrolu hospodárenia s prostriedkami
fondu a dodržiavania podmienok tejto zmluvy podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "ZoFK").

v

2. Finančnú kontrolu podľa bodu 1 vykonáva SAŽP a/alebo fond ako administratívnu
fínančnú kontrolu a/alebo ako finančnú kontrolu na mieste.

v_

3. SAŽP a/alebo fond je povinná/ý vykonávať administratívnu finanČnú kontrolu súladu
každej fmančnej operácie alebo jej časti s § 6 ods. 4 ZoFK, ak poskytne verejné fmancie s

inej osobe alebo poskytla/poskytol verejné financie inej osobe, alebo ak sa poskytujú v
f

súlade s osobitným predpisom (čl. 4 a čl. 23 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013).
Administratívnu finančaú kontrolu vykonávajú osoby uvedené v § 7 ods. 2 ZoFK. Na
vykonávanie administratívnej finančnej kontroly sa použijú ustanovenia základných
pravidiel finančnej kontroly a auditu podľa § 20 až 27 ZoFK. .^

v_

4. Finančnú operáciu alebo jej časť je SAŽP a/alebo fond oprávnená/ý overovať aj fmančnou
kontrolou namieste. v rámci ktorej získava dôkazy, prevemje a zisťuje skutočnosti, ktoré
považuje za potrebné na účely overeniajej súladu s § 6 ods. 4 ZoFK. Financnú kontrolu na
mieste vykonávajú aspoň dvaja zamestnanci SAZP a/alebo fondu na základe písomného
poverenia vydaného Štatutámym orgánom fondu a /alebo SAŽP alebo nimi písomne
sphiomocnenym vedúcim zamestnancom. Na vykonávaiúe financnej kontroly na mieste sa
použijú ustanovenia základných pravidiel finančnej kontroly a auditu podľa § 20 až 27
ZoFK.

.V

5. SAŽP a fond pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly a/alebo fínančnej kontroly
na mieste sú oprávnení
a) vyžadovať a odoberať od príjemcu dotácie alebo od osoby, ktorá je vo vzt'ahu k

finančnej operácii alebo jej časti dodávateľom výkonov, tovarov, prác alebo služieb,
alebô akejkoľvek inej osoby, ktorá ma infonnácie, doklady alebo iné podklady, ktoré sú
potrebné na výkon fínančnej kontroly alebo auditu, ak ich poskytnutiu nebráni osobitný
predpis (ďalej len "tretia osoba"), v určenej lehote originály alebo úradne osvedčené
kópie dokladov, písomnosti, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov
výpočtovej techniky, ich vypisóv, výstupov, vyjadrema, informácie, dokumenty a iné
podklady súvisiace s admmistratívnou fínaňčnou kontrolou, fínančnou kontrolou na
mieste a auditom a vyhotovovať sí ich kópie a nakladať s nimi,

b) vyžadovať od príjemcu dotácie alebo od tretej osoby súčinnosť v rozsahu oprávnení
podľaZoFK,

c) vyžadovať od príjemcu dotácie predloženié písonmého zoznamu opatrení prijatých na
nápravu nedostatkov a na odstráneme príčm ichvzniku (ďalej len "písomný zoznmn
prijatých opatrení") v lehote urČenej SAŽP a/alebo fondom; ak fond alebo SAŽP
odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov, že prijaté opatrenia nie
sú účinné, vyžadovať prepracovanie písomného zoznamu prijatých opatrení a
predloženie prepracovaného písomného zoznamu prijatých opatrení v lehote určenej

v_

fondom/SAŽP,

^u.* w*^-"l"Th . ju>*n N >**i4*iwttt nuumfflmd m^w ii djifň u*>o,i> ^ i'*btíť-uu^d * nuuď1. '^f. a*rftodjutí*' 1T-T'< NhmdbrtK->~"--^- ^.1
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d) vyžadovať od príjemcu dotácie splňenie prijatých opatrerú v lehote urČenej fondom/
J^

SA2P,
e) vyžadovať od príjemcu dotácie predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie

prijatých opatrem po uplynutí lehoty podľa písmena d),
f) overiť splnenie príjatých opatrení.

^- SAŽP a/alebo fond sú pri vykonávaní fínančnej kontroly na mieste oprávnení v
nevyhnutnom rozsahu za podmienok ustanovených v osobitých predpisoch vstupovať do
objektu, zariadenia, prevádzky, dopravaého prostriedku, na pozemok pnjemcu dotácie
alebo tretej osoby alebo vstupovať do obydlia, ak sa používa aj na podaikanie alebo na
vykonávanie Ínej hospodárskej činnosti.

7. Príjemca dotácie pri vykonávaní administratívnej fínančnej kontroly a/alebo fínančnej
kontroly na míeste je povinný

^T

a) predložíť SAZP a/alebo fondu alebo prizvanej osobe na vyžiadanie výsledky konti'ol
alebo auditov vykonaných inými orgánmi a povínnou osobou, ktoré súvisia s
adminislratívnou finančnou kontrolou a/alebo finančnou kontrolou na núeste,

v

b) predložiť v lehote určenej SAZP a/alebo fondom alebo prizvanou osobou vyžiadané
originály alebo úradne osvedčené kópie dotíadov, písomností, záznamov dát ňa
pamäťových médiách prostríedkov výpočtovej techiúky, ich výpisov, výstupy,
vyjadrenia, informácie, dokumenty a Íné podUady súvisiace s administrätívnou
finančnou kontrolou a/alebo finančnou kpntrolou na mieste a vydať jej na vyžiadanie

w.

písomné potvrdenie o ich úphiosti a umožniť SAZP a/alebo fondu alebo prizvanej
osobe vyhotovovať si kópie týchto podkladov, '.

c) poskytnúť súčinnosť SAZP a/alebo fondu alebo prizvanej osobe,
v

d) prijať v lehote urcenej SAŽP a/alebo fondom opatrenia na nápravu nedostatkov
uvedených v ciastkovej správe alebo v správe a odstrárúť príčiny ich vzniku,

y

e) predložiť SAŽP a/alebo fondu v určenej lehote pisomný zoznam prijatých opaŕrení,
f) prepracovať a predložiť v lehote urcenej SAŽP a/alebo fondom písomný zoznam

prijatých opatrení, ak fond a/alebo SAZP vyžadoval/a jeho prepracovanie a predloženie,
g) splniť prijaté opatreniay lehote určenej SAŽP a/alebo fondom,

v

h) predložiť na výzvu SAŽP a/alebo fondu dokumentáciu preukazujúcu sphienie prijatých
opatrení.

8. Príjemca dotácie pri vykonávaní financnej kontroly na mieste, okrem povinností uvedených
v bode 7, Je povimiý
a) vytvoriť podmienky na vykonanie fínančnej kontroly na mieste a zdržať sa konania,

ktoré by niohlo ohroziťjej začatie a riadny priebeh,
b) oboznámiť pri zacatí fmancnej kontroly na núeste SAŽP a/alebo fond alebo prizvanú

osobu s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na priestory, v ktorých sa
vykonáva finančná kontrola na mieste,

v

c) umozniť SAŽP a/alebo fondu alebo prizvanej osobe vstup do objektu, zariadenia,
prevádzky, dopravného prostriedku, na pozemok alebo vstup do obydlia, ak sa používa
aj na podnikanie alebo na vykonávanie inej hospodárskej Činnosti.

v 1

CIánokK.
Porušeniefínancnej disciplíny

l.Príjemca dotácie berie navedomie, ŽefinanČné prostriedky poskytnuté formou dotácie
na základe tejto zmluvy sa považujú podl'a zákona o rozpočtových pravidlách za verejné
prostriedky.

sHMfffn<Wm<ium HďllP'WVIW;>ni wif?ťn*Tflfl^^^-^nfmimi.i. i . n<*-Hťifluk^<to<c^ Tihlm iK^flhmmaňrnfľ'lfr .nfw>nin->ufvtT>tmmľniiu-'i^hť-.^K<f"aaAwa^rať^|mitawtto|h
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1

2. Príjemca dotácie berie na vedomie, že nedodržanie alebo porušenie ktorejkoľvek
zdohodnutých podmienok uvedených vtejto zmluve, zaktorých sadotácia poskytla,
alebo nehospodáme, neefektívne, neúčinné použitie dotácie príjemcom dotácie a[ebo
použitie dotácie v rozpore s urČeným úČelom, sa považuje okrem iného za porušenie
finančnej disGÍplíny v zmysle §31 ods. 1 zákona o rozpočtoyých pravidlách.

3. Príjemca dotácie berie na vedomie, že ak pri nakladaní s dotáciou poskytnutou na základe
tejto zmluvy nephií alebo poruší dohodnuté zmluvné podmienky alebo postupuje v rozpore
so zákonom o rozpočtových pravidlách, v rozpore so zákonom o verejnom obstarávanÍ
alebo vrozpore siným všeobecne záväzným právnym predpisom, SAŽP a/alebo fond
je oprávnená/ý v ktoromkoľvek štádiu čerpania dotácie čerpanie dotácie zastäviť. O tomtp
SAŽP a/alebo fond bezodkladne infonnuje príjemcu dotácie.

4. Príjemca dotácie berie navedomie, že ak pri nakladaní apoužití dotácie poruší finančnú
ä^sl metosm ^spowbol.we^Jr^^ -zakona^ľzpoctových
pravídlách, porušenie takejto finančnej disciplíny bude SAŽP a/alebo fond yzávislosti
od druhu porušenia sankcionovať v zmysle §31 zákona o rozpočtových pravidlách.

v

ClánokX.

Vyhlásenia zmluvných strán

1. Príjemca dotácie vyhlasuje, že údaje, ktoré sú obsahom žiadosti, ako aj všetky Ínformácie
^^?^^2,í^n^?,1??^ ^ľ.!^^Ttc?íT ^ÍSÍ0^ ^tľ?ntľ?!lla-^?^y-?-a^(3s^' ^°.aJ
udaje uvedené v zmluve sú pravdivé, úplné a taktiež že SAŽP nezamlčal žiadne informácie,
ktoré by mohli mať vplyv na poskytnutie dotácie alebo uzatvorenie zmluvy,

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

3. Príjemca dotácie vyhlasuje, že nie je v likvidácii, že na jeho majetok nie je vyhlásený
konkurz ani povolená jeho reštrukturalizácia podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkuize
a reštrukturalizácii a o zmene a dopkiení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
nie je vnútenej správe ani ozdravnom režime podľa zákona c. 583/2004 Z. z.
o rozpoČtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vznení neskorších predpisov ažemajetok, ktorý je predmetom fínancovania podľa tejto
zmluvy, nie je v exekúcii.

4. Pnjemca dotácie podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že výber dodávíiteľa, uvedeného
v Článku IV. bod 4. tejto zmluvy, zabezpečil v súlade so zákonom o verejnom obstarávanÍ,
platnom a účinnom v čase výberu dodávateľa, a to prostredníctvom otvoreného,
transparentného a nediskriminačného výberového konania.

5. Príjemca dotácie berie na vedomie, že právnym základom spracúvania osobných údajov
príjemcu dotácie je uzatvorenie a následné plnenie predmetu tejto zmluvy, resp. vykonanie
opatrení pred uzatvorením tejto zmluvy na základe žiadosti príjemcu dotácie v zmysle
Článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov ä o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smemica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane.
údajov) (ďalej len "Nariadenie GDPR") a plnenie zákonných poviimostí SAŽP v zmysle
článku 6 ods. I pÍsrn. c) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov príjemcu dotácie,
ako dotknutej osoby, je zmluvnou, ako aj zákonnou požiadavkou, a v prípade ich
neposkytnutia SAŽP nemôže pristúpiť k uzavretiu zmlúvy a nemôže plniť svoje zákonné
povumosti vyplývajúce Jej z príslušnej legislatívy. Príjemca dotácie berie na vedomíe, že
SAZP o ňom spracúva osobné údaje v rozsahu, ktorý vyplýva zuzatvorenej zmluvy

.Th^ < ^KIUWWWh*WU^.**CUutolfTA' jnwi^^^m^m*wrmn-HU^V"i|ľ?> ;.UHUvť. H h"in~n r'iťl'ť >"--. i'rin, ..flťMitouľMĽŕ, '-T . llt ^ľUTť IT r |T HTT ufi ^vrwvw,WTtľ^i'^ ^v
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a v rozsahu, ktorý jej stanovuje príslušná legislatíva. PodrobnejŠie_mformácie o spracúvaní
osobných údajov, vrátane sphienia si infonnaÉných povinností SAŽP, ako prevádzkovateľa
v zmysle Nariadema GDPR, sú obsahom infomiácie týkajúcej sa ochrany osobných údajov,
ktoráje zverejneaá na webovej stránke www.obnovadediny.sk.

y

ClánokXI.
Ukoncenie zmluvy

1. K ukončeniu zmluvy môže dôjsť písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému dňu.
Dohodou možno zmluvný vzťah založený touto zmluvou ukončiť len do dňa, pokiaľ
nedošlo zo strany príjemcu dotácie k čerpaniu dotácie.

2. Kukončeniu zmluvy môže dôjsť aj odstúpením od zmluvy jednou zozmluvných strán,
a to v prípade pomšenia zmluvy podstatným spôsobom druhou zmluvnou stranou.
Odstúpenie odzmluvy jevtakomto prípade účiimé dňom preukázateľného doruČenia
oznámenia oodstúpení odzmluvy druhťg zmluvnej strane alebo dňom odmietnutia
prevzatia dorucovaného oznámenia , o odstúpení od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy
je spojené s povirmosťou príjemcu dotácie vrátiť poskytnutú dotáciu v celom rozsahu.

3. Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa rozunúe:
v v

a) porušenie ktoréhokoľvek z nasledovných ustanovení zmluvy: Clánok FV. bod 6, Článok
V. bod 7, ČlánokVI. bod 2"4. a7, Článok VII. bod 1., 2., 3., 6., 11., 12., 13. a 14.,

v

b) porušenie ustauovenia ClánkuIV. bod 5 tejto zmluvy a/alebo ak sa préhlásenie
w

príjemcu dotácie podľa Článku X. bod 4. tejto zmluvy ukáže kedykorvek po uzavretí
tejto zmluvy ako nepravdivé,

c) ak sa po uzatvorení zmluvy preukáze, že táto bola uzatvorená na základe nepravdivých,
/

nesprávnych alebo neúplných údajov alebo dokumentov predložených zo strany
príjemcu dotácie,

d) ak právoplataý rozsudok súdu alebo zistenie kontrolného orgánu preukáže, že v procese
hodnotenia avýberu projektu došlo kspáchaniu trestnej Éinnosti alebo ktakému
porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov, bez ktorého by k poskytnutiu
dotácie nedošlo.

v

ClánokXBL
Zmlúvné pokuty

1. V prípade, ák príjemca dotácie poruší túto zmluvu podstatným spôsobom - niektorým zo
spôsobov podľa čl. XI. bod 3 písm. a), c) d) tejto anluvy, je príjemca dotácie povinný
zaplatiť SAZP a/alebo fondu zmluvnú pohitu vo výške 20% zo sumy poskytautej dotácie
podl'a čl. V. bod l tejto mluvy, ato za každé Jednotlivé porusenie tejto zmluvy
podstatným spôsobom.

2. V pripade, ak príjemca dotácie porusí tóto zmluvu podstatným spôsobom - spôsobom
v

podľa čl. XI. bod 3 písm. b) tejto zmluvy, je príjemca dotácie povinný zaplatiť SAŽP
a/alebo fondu zmluvnú pokutu v nasledovnej vyške:
a) pri pomšení podmienok zákona o verejnom obstarávaní spôsobom, ktorý mohol mať

vplyv na výsledok verejného obstarávania - vo výške 30% zo sumy poskytnutej
dotácie podľa Čl. V. bod 1 tejto zmluvy, a to za každé takéto jednotlivé porušenie;

b) pri poruäení podmienok zákona o verejnom obstarávaní spôsobom, ktorý mal vplyv na
výsledok verejného obstarávania - vo výške 70% zo sumy poskytnutej dotácie podľa
čl. V bod 1 tejto zmluvy, a to za každé takéto jednotlivé porušenie.

.WWutrtlhn=n.<iHlN ťM.Hl ta u.n ^>ŕ>a"u is^tuim,- INHa.afllH í>ť ^uuuuan^'^urtnmt^^mmn ""-"-T-~-. .---i-^Tirr-i-mm--nn-^nuTirj-i i^j

Strana 12 z 14



Zmluvač. 104/POD-806/20

^

3. Vzávislosti od posúdenia konkrétnych skutočností, týkajúcich sa porušenia povinnosti
v_

zabezpečovanej zmluvnou pokutou v každom jednotlivom prípade je SAŽP a/alebo fond
oprávnená/ý (nie však povinná/ý) požadovať od príjemcu dotácie zaplatenie zmluvnej
pokuty podľa čl. XII. bod 2 písm. a) a/alebo podľa čl. XII. bod 2 písm. b) v rúžšej výške
než akáje uvedená v príslušnom zmluvnom ustanovení - najmenej však:
a) v sume 1% zo sumy poskytnutej dotácie podľa čl. V. bod 1 tejto zmluvy (v prípade

zmluvnej pokuty podľa Čl. XII. bod 2 písm. a) tejto zmluvy);
b) v sume 31% zo sumy poskytnutej dotácie podľa čl. V. bod 1 tejto zmluvy (v prípade

zmluvnej pokuty podľa Čl. XII. bod 2 pÍsm. b) tejto zmluvy).
4. V prípade, ak príjemca dotácie poruší túto zmluvu nepodstatným spôsobom (t.j.

akymkoľvek spôsobom odlišným od spôsobov uvedených v Čl. XI. bod 3 tejto zmluvy).je
príjemca dotácie povinný zaplatiť SAŽP a/alebo fpndu zmluvnú pokutu vo výške 10% zo
sumy poskytnutej dotácie podľa čl. V. bod 1 tejto zmluvy, a to za každé jednotlivé
porušenie tejto zmluvy nepodstatným spôsobom.

5. Zmluvná gokuta podľa tejto zmluvy je splatná do 15 dní odo dňa doručenia písômnej
výzvy SAZP a/alebo fondu najej zaplaíenie príjemcovi dotácie.

v_

6. Zmluvné strany sa dohodli, že príjemca dotácie je povinný zaplatiť SAŽP a/alebo fondu
zmluvnú pokutu podľa čl. XII. bod 1 a/alebo podľa čl. XII. bod 2 a/alebo podl'a čl. XII.
bod 4. tejto zmluvy aj vprípade, ak porušenÍe povinnosti zabezpečovanej zmluvnou
pokutou nezavinil.

7. Okohiosti vylučujúce zodpovednosť (§ 374 Obch. zák.) hemajú vplyv na povinnosť platiť
zmluvnú pokutu. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej
pokuty.

v

ClánokXIIL
Záverecné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonmk v
znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
Ínfonnáciám a o zmene a dophiení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v
znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o slobode infonnácií) dnom nasledujúcim

r

po dni jej zverejnenia v Centrálnoffl registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej
republíky. Príjemca dotácie berie na vedomie, že táto zmlúva je povinne zverejňovanou
znúuvou podľa Zákona o slobode informácií a súhlasí s jej zverejnením v Centrálnom

ŕ

registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
2. Zmluvu je možné meniť alebo dopíňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán

formou očíslovaného písomného dodatku kzmluve, podpísaného oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán. Na uzatvorenie dodatku kzmluve neexistuje.právny
nárok žiadnej zo zmluvných strán.

3. Pri výklade dohodnutých zmluvných podmienok sa pnhliada nažiadosť; vprípade
rozporu medzi ustanoveniami zmluvy a žiadosťou majú prednošť ustanoveiúa zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podl'a tejto zmluvy sa
považuje v konkrétnom pnpade za sphienú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím
túto písomnosť prevziať. Ak sa v prípade domčovania prostredníctvom poštového
podmku vráti doručovaná zásielka ako nedomčená alebo nedoručiteľná (resp. adresát
neznámy), považuje sa takáto zásielka za doručenú dňom vrátenia tejto zásielky
odosielajúcej osobe; pre doručovanie je rozhodné sídlo zapísané v obchodnom registri,

<*HŕtfXŕ.ŕ*.'>u>i><n'uj*iun,'itť;;u,. f^.m t . |T I-|T,^T|--" *Tfn>--< *^,^.-.<_- r->]<>-^-^"i^irt^^iTrttta ťh i .. -\*>u*u*ŕ .^ď*-_u ^IM tín if'ľr ^*uAťATa-*IIUvnUÍb<Uitff>* CftUĽlHMMNf-ffl^S*:- inmf.J-uwuKť;mĽFSŕ!imNm.ue'.tWW*nyWSl^>J <'UNfc*36-U ľff-Uŕ>ť**=ui^ďlTrTc^wnu
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alebo inom príslusnom registri.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa bude riadiť

príslušnými ustanoveniami Obchodiného zákonníka za predpokladu, že psobitné predpisy,
ktoré majú prednosť pred Obchodným zákonníkom, neobsahujú Špeciálnu úpravu.

6. Zmluvaje záväzná aj pre právaych nástupcov zmluvných strán.
7. Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účiimé alebo

neskôr stratia platnosť a/alebo učinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť
ostatných ustanovení zmluvy. NamÍesto neplataých a/alebo neúcinných ustanovení
a na vyphienie medzier sa použije úprava, ktorá, pokial' je to právne možné, sa čo najviac
približuje zmyslu a účelu zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní zmluvy zmluvné strany túto
otázku bralí do úvahy.

8. Osoby podpisujúce zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.
^f

j9. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmicnok. Ďalej vyhlasujú, že si text zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu, právam a
povinnostiam znej vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu
vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo poťvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

>

10. Táto zmluva sa vyhotovuje vtroch rovnopisoch splatnosťou originálu, zktorých jedno
v

vyhotovenie dostane príjemca dotácie a dve vyhotovenia dostane SAŽP.
11. Neoddeliteľnou súČasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

1. Príloha č. l: Položkovitý rozpočet na projekt na rok 2020 do vy^ky schválenej
dotácie a iných zdrojov,

2. Príloha č. 2: Záyerečné vyhodnotenie plnenia podmíenok zmluvy o poskytnutí
podpory z Environmentálneho fondu fonnou dotácie v rámci Programu obnovy
dediny za rok 2020.

V .h^.^<..^....tô..S>:^ňa ľ h0. 2Lolo V Banskej Bystrici, dňa 2 & '09- 2(tM

^

* 4

^

^
*>

.^

1

Hthfl5^h3m>KWM-.vuIf<SL^äl3&*t3ť!Ru.? ť.iad&ŕ".""^-.^ Vf l Nh J(N'I- iv^nrtfr H .>WWT -S^ n- 1K *MtUW>,an>>Ulh, nn |tlllUd>u^T||^wiNUW->t^l'fhf<-'*^*^nUr.-'^dltMMi^<*uu^

Obec PoproČ Slovenská agentúra životného prostredia
v zastúpení Ing. Iveta Komorová Hiľovská v zastúpení Mgr. Michal Maco

starosfka obce generálny riaditeľ
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Polozkovitý rozpocet na projekt na rok 2020
do výšky schválenej dotácie a iných zdrojov

Príjcmca dotácie Obec PoproÍ

Okrcs iKoŠice - okolie

VýSka dotácie ( ) z rozhodnutia 4 965,49 skutočná 4842,24

Výska iných zdrojov ( ) z rozhodnutia I 261,35 I skutočná 254,86
.

Celkové náklady projektu ( ) 5226,84 5 097,10

Merná
Jednotková

P.c. NÁzov položky Mnozstvo jcdnotka (ks, Suma ( )
2 3 cena ( )

m',mď,atď.)

Rudbeckia Fulgida Goldsturm 18 hs 2,50 45,00

2 Phlox Paniculata Flame White Eyes 5 ks 2,50 12,50

3 Phlox PanÍculata Sweet Summer Festival 5 fo 2,50 12,50

4 Echinacea Purparea Magnus 14 ks 2,50 35,00

5 AchiUea Terracotta 14 ks 2,50 35,00
'I-

r

6 AchiHea Dessert Eve Yellovv 14 ks 2,50 35,00f-

7 Lavandula Angustifolia 22 h 3,90 85,80

8 Stipa tenuisima
*

14 ks 2,00s 28,00Ci

9 Carexcaryophyllea 14 ks 2,50 35,00
*

10 iuonymus Fortunei HariequÍn 6 ks 7,90 47,40

11 Ligustrum vulgare 280 ks 3,50 980,00

12 Sedum Herbsfi-eude 18' ks 2.50 45,00

13 inojivo na trávu 50 kg 2,00i 100,00
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14 Záhradnícky substrát 751 20 ks 7,50 150,00'^

15 Trávneosivoparkové 20 kg 8,903 178,00

16 Hnojivo na rastiinv 20 kg 2,00 40,00

1

17 NevÍditePnv plastový obrubník 50 bm 3,60 180,00

18 Geotextília netkaná 75 m2 0,50 37,50

19 K.lince do obrubníkov 40 kg 1,00 40,00

20 I.omový kameň 10 14,34 143,40

21 Dunajskýgtik 16/32 10 31,20 312,00

22 Detský hemý prvok PLS 2M VTátane doprav; ks 2 034,00 2 034,00

^

23 MôntáŽ prv'ku ks 298,80 298,80

1.

24 Stavebné práce hern< prvok ks 187,20 187,20

25

26

27

-.

28

29

30

31

32
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33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

SPOLU 5097,10

UPOZORNENIE:

Názvy položiek, množstvá a merné jednotky jednotlivých položick musia byť zhodné s tými, ktoré boli uvedené
v položkovitom rozpočte predlozenom spolu so žiadosťou o poskytnutie podpory formou dotácie z
EDvironmcntáIneho fondu na rok 2020 v rámci Programu obnovy dcdiny podancj v roku 2019.

^^^^Jil^^^c!í^^^\^^!^^^o^^octu^musia byt* vyplnené "daje vo v^tl^dti^típcoch.
Jcdnotkové ceny ( ) musia byť uvedené s DPH. -/ ó

\

VPoproČi, dna26.06.2020

Spracoval: Ing. Iveta Komorová HiFovská 4.
í^-^CFt-^*u . Ľ la^^,-^- a

Pečiatkáäpo'dpls ^

Pečiatka a podpis
Štatutámeho orgánu dodávateFa

žiadateľa
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DosÍo ďňa (vyplnf SÁŽP)

ZávereČné vyhodnotenie
plneaia podmienok zmluvy

o poskytnutí podppry z Environmentálneho fondu
fonnou dotácie v rámci Programu obnovy dediny za rok

2020

r?! VypÍňajte len hrubo orámované polia!!

Príjemca dotácie Okres
/

Názov projektu
V

Císlo rozhodnutia ministra životného prostredia
Slovenskejrepubliky
Poskytnuté financné prostriedky na projekt na rok
2020 (dotácia vo výške) v zmysle rozhodnutia ministra
zivotného prostredia Slovenskej republiky v EUR
v

Císlo zmluvy o poskytnutí podpory
z Environmentálneho fondu formou dotácie

Den ÚhradaV .<

Císlo Úhradazinýchzdrojovvystavenia Suma účtovného z Envirotimentálneho fonduúctovného
áctovného dokladu/ faktúrydokladu/ Dátum Dátumdokladu/ vEUR Suma v EVR Suma y EURfaktóry uhradenia prijatiafakttíry

Spolu x x

Ja, dolu poďpísaný Štatutárny orgán príjemcu dotácie vyhlasujem, že finančné prostriedky:
'^

z iných zdrojov v sume ............................................................................................... EtfR
z dotácie Environmentálneho fondu v sume EUR

boli, resp. budú použité na úhradu vysšie uvedených účtovných dokladov/ fakŕúr od vybraaého(ých)
dodávateľa(ov) v termíne do 31.10.2020
Meno a priezvisko, titul Statutámeho orgánu
PecÍaťka a podpis Štatutámeho orgánu
Dátum:

Príjemca dotácíeje povmnv k záverečnému vyhodnoteniu priložiť označené doklady:
Q záverecnú správu o priebehu realizácie projektu
Q fotodokumentáciu z priebehu a výsledku realizácie projektu
Q v lehote do dvoch mesiacov odo dňa termínu ukončenia projektu zápis o odovzdaní a prevzatí stavby

Akceptované bude len komplctne yyplnené tlačivo s prísluSnými dokladmi!!!
www.envirofond.sk


