
ZM L U v A č. 99lPoD-708l2L
o poskytnutí podpory z E4vironmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu
obnov[dediný (o'átej-ten,,zmluva") uzatvorená podloa § 9 ods.6 a § 10 zákonaó.58712004

Z. z. o Enviionmerrtálnom fonde a o zmene a doptnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov, podl'a § 269 ods.2 zákona č.513/1991, Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších p..dpison a v súlade so zákonom č. 52312004 Z, z. o rozPoČtových
prayidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskOrŠÍch

predpisov

l Článok I. i, Zmluvné strany

1. poskytovatel'dotácie: Slovenská agentúra Životného prostredia

Sídlo: Tajovského 28,975 90 Banská Bystrica

tČo: 00626031

DIČ: 2O2II25821

štatutárny zástupca: $il,Hr;iř,:;: i

Bankové spojeniÓ: Štátna pokladnica

čislo účtu vo formáte IBAN: SK93 8180 0000 0070 0038 9273

SWIFT: SPSRSKBA
(ďalej len,,SAŽP")

2. Príjemca dotácie: Obec Nžný Slavkov

Sídlo: Nižný Slavkov í02,08?,75 Nižný Slavkov

IČo: 00327514

Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Kamenický, starosta obce

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s,

číslo samostatného bankového účtu vo
formáte IBAN: SK81 5600 0000 0088 6065 5011

SWIFT: KOMASK2X
(ďalej len,,príjemca dotácie")

(SAŽP a príjemca dotácie ďalej spolu len ,,zmluvné strany")



Zm|ly a č. 99 lP OD -1 08 l 2I

článok II.
úvodné ustanovenia

1.Environmentálny fond (ďalej len,,fond") bol ztiaďený zákonom č. 58712004 Z.z.
o Environmentálnom ťonde a o zmene a doplnení niekťorých zákonov v zneni neskorších
predpisov (ďalej len ,,zákon o Environmentálnom fonde") ako štátny fond

na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie.

2. Y zmysle zmluvy uzatvorenej na zabezpečenie poskytovania podp ory z Environmentálneho
fondu formou dotácii obciam a mikroregionálnym zdrlženiam obcí v rámcí Programu
obnovy dediny na rok 2021 (ďa\ej len ,,Zmluva o zabezpečení poskýovania podpory"),
Uzneseniavlády Slovenskej republiky ě.22211997 aUzneseniav|ády Slovenskej republiky
ó. 48611999, ako aj Plánu hlavných úloh SAŽP, výkonným, odborným a,organizaěným
garantom, zabezpeěujúcim vecnú a finančnú administráciu poskytovania dotácií v rámci
řrog.u*u obnový deáiny na rok 202I bolapoverená SAŽP.

3. Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory
formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci í programu obnovy dediny číslo
gglPOD-7O8l2021 zo dňa28.07.2O2I vydaného podťa § 4 ods. 4 zákona
o Environmentálnom fonde (ďalej len ,,rozhodnutie") bola na záklaďe žiadosti príjemcu
dotácie číslo POD - 50661202I zo dňa09. inarca 2O2I (ďalej lěn ,,žiadosť") poskytnutá

pdjemcovi dotácie podpora vo forme dotácie vo výške 5.000,00 EUR, (slovom: páttisíc
eur) (ďalej len,,dotácia").

4. Poskytnutá ďotácia na predmet podpory podfa tejto zmluvy nie je poskytovaním Štátnej

pomoci (ani pomoci de miňimis) v zmysle zákona ě. 358l20t5 Z. z. o úprave niektorých
vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o štátnej pomoci), ateda vo vzťahu k tejto dotácii sa neuplatňujú pravidlá
štátnej pomoci (pomoci de minimis), za podmienky, že prijemca dotácie nevykonáva a
počas obdobia realizácíe projektu a v období jeho udržateťnosti nebude vykonávať
hospodársku činnosť. Hospodárskou činnosťou sa rozumie činnosť spočívajúca v ponuke
továrov alalebo služieb na trhu.

V

..|jffiT#I;

1. Táto zmluva sauzatvárapodťa § 9 ods. 6 zákona'o Environmentálnom fonde v spojení s čl.
IV ods. 1 písm. g) Zm|llvy ozabezpeóení poskytovania podpory nazáklade rozhodnutia
špecifikovanOho v Članku II. bod 3. zmlllvy avo vázbe na žiadosť príjemcu dotácie.

2. Predmetom zmluvy je úprava práv apovinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory
z fcindu formou dotácie príjemcovi dotácie na úěely spolufinancovania skutoěne
vynaložených oprávnených nákladov narealizáciu projektu podrobne špecifikovaného
v CláŇu IV. zmluvy. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade dotácie sa nejedná o
finančné prostriedky poskytnuté z fondov Európskej únie.

- / článok IV.
Účel použitia poskytnutej dotácieo predmet projektu a termín realuácie projektu

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

Miesto r ealizácie proj ektu:

Okres:

b) Relevantná študia
vypracovaná (kým):

Názov:

Zo dňa:

Zmluv a č. 9 9 lP OD -7 08 l 21

Malá obecná kompostáreň

Obec Nižný Slavkov
Sabinov

Mgr. Jozef Bogťarský - Grand Vista Slovakia

Malá obecná kompostáreň

3l202I

2. Termín realízácie proj ektu:

(zaóiatoka ukor.rčenie - mesiac/rok): 10.02. 202I - 31.10.202I

3. Podrobný opis činností aprác realtzovaných v roku 202I:

Realizácia prác na projekte "Maiá obecna kompostáreňoo v obci NiŽný Slavkov bude

prebiehať v mesiaci september - november 2021. Práce bude realizovať ANGEL - STAV
s.r.o., 082 76 Torysa 196. Do projektu budú zapojeni aj pracovníci na malých obecných
službách a dobrovoťníci z radov občanov obce vrátane MRk.
Terénne úpravy
V rámci térénnych úprav je potrebné vytvoriť dostatočne spevnenú plochu na vytvorenie
jednotlivých funkčných zón objektu kompostárne. Podklad pod kompostéry zo
zatrávňovacích tvámic vrátane záchytutekutiny z procesu kompostovania a podk|adpre zvoz
a spracovanie biomasy n'a kompostovanie. Vyčlenená časť pozemku je o rozmeroch cca 20 x
50 m.
Oplotenie
V rámci tejto aktivity je potrebné čiastočne obnoviť oplotenie objektu kompostárne,
nakoťko súčasné oplotenie je nevyhowjúce pre zabezpečenie zákazu vstupu nepovolaným
osobám. Oplotenie je potrebné eštp zabezpečiť tkaninou - tieniacou sieťou na zabránenie
znečistenia okqlia. Ňď obnovu oplotenia je potrebné cca.50 m pozinkovaného pletiva a

tieniacej siete.
Obstaranie drevených otvorených kompostérov-boxov
Podstatným vybavením objekfu sú drevené kompostéry - boxy, vyrobené z nehobťovanóho
dreva, impregnovaného máčaním v prostriedku ADOLIT BAQ+. Kompostéry mÓŽu byt'
alternatívne vyrobené aj z ocefových rohových nosníkov a drevených výplní. Do kovovej
konštrukcie sa šikmo vkladajú jednotlivé dosky, ktoré tvoria steny otvoreného kompostéra.
Toto riešenie umožňuje jednoduchý prístup ku kompostu z ktorejkoťvek strany azabezpeČuje
tak rovnomern é prevzd ušneni e a hy dr atáciu komp ostu.
Obstarani e podpomej techniky
Pre efektívne zabeŽpeěenie nakladania s tým to druhom odpadu je potrebný nákup
nevyhnutnej profesionálnej záhradnej techniky. Je potrebný nákup samochodnej kosačky a
dvoch krovinorezov na kosenie plóch ze\ene v areáli základnej školy s materskou škOlou.

Nákup náradia
Pre opátovné využitie kompostu a manipuláciu s ním je potrebné ešte naradie - lopaty 2 ks,

hrable 2 ks, 1 ks vidly,l ks furik, preosievač rešp. preosievacia rošta na kompost 1 ks.

Uvedené činnosti apráce budú realizované v súlade s rozpočtom projektu (príloha č. 1
zmluvy).
Opis činností a prác špecifikovaný v tomto bode bude reaLizovaný v zmystre relevantnej
študie uvedenej v Článku IV. bod 1. písm. b) zmluvy a v súlade s rozpočtom projektu (príloha
č. 1 zmluvy).
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V pripade akýchkollvek pochybností zmluvných strán pri výklade rozsahu a opisu činností

aprác, ktoré majú byť vykonanó vrámci ilrojektu za rok 2021, financovanie ktorých
je účelom poskytnutia dotácie podťa tejto zmluvy, sú zmluvné strany víazané aj špecifikáciou
projektu uÝedenou v žiadpsti príjemcu dotácie označenej v Čtann II. bod 3. zmluvy.

4. Dodávateť(lia) projektu:

Obchodné meno dodávateťa:

Sídlo:
tČo: '
Registrácia:' 
Číslo živnostenského registra:

Zm|uva o dielo č.:

Zo dňa;

ANGEL - STAV s.r.o.

Torysa 196, OB2 76 Torysa

52558487

Živnostenský register Okresný úrad Prešov

750-53409

3Il08l202l
31.08.2O2l

5. PodmieŇou poskytnutia dotácie príjemcovi dotácie 3" ok ern iného výber dodávateťa(ov)
rea|izácie projektu, špecifikovaného(ých) v bode 4 tohto článku zmluvy, ktoný je povinný

,príjemca dotácie zabezpečiť pred uzavretím tejto zmluuy v súlade so zákonom o verejnom
obstarávaní platnom aúčinnom,včase výberu dodávateťa. Za ďodržanie zákonných
postupov pri výbere dodávateťa(ov), upravených zákonom o verejnom obstarávaní platnom

a účinnom v čase výberu dodávateťa(ov), zodpovedá príjemca dotácie.

6. Pdjemca dotácie je povinný poskytnutú dotáciu použiť výlučne na účel rea|izácie projektu
špecifikovaného vbodoch1. a 3. tohto článku zmluvy aspósobom azapodmienok
dohodnutých v zmluve.

článotr V.
Výška poskytnutej dotácie

l

l. Na realizáciu projektu špecifikovaného v Článku IV. bodoch I. až4. zmluvy sazavázuje
SnŽP po splnení všetkých podmienok zmluvy príjemcom dotácie poskytnúť príjemCovi
dot{cie íinančné prostriedky - aotaciu;53ffi výške: 

,

(slovom: páťtisíc eur),

2. Podmienkou poskytnutia dgtácie je okrem iného ptevkázanie, že ptíjemca dotácie má
na íinancovanie projektu (účelu dotácie) zabezpečených najmenej 5 oÁnákladov z iných
zdrojov, teda sumu vo výške:

263,16 EUR
(slovom: dvestošesťdesiattri eur a šestnásť centoÝ).

3. Podmienkou poskýnutia dotácie je dodržanie podmienok zmluvy príjemcom dotácie.

4. Za sklltočne vynaložené oprávnené náklady na realizáciuprojektu je možné považovať len
tie náklady, ktoré súvisia s prácami a dodávkamí realizovanýni ?uhradenými podla tejto
zmluvy prí.l"rrr.o- dotácie dodávateťovi(om) uvedenému(ý*) ,, Čtanm IV. bod 4. zm|avy
nazáklade uvedených zmlúv a ich dodatkov ako aj v Pfilohe č.1 tejto zmluvy, ,

ato v období príslušného rozpočtového roka, v ktorom sa poskytla dotácia.

5. V pdpade, ak oprávnené náklady skutočne vynaložené, odóvodnené ariadne preukázané
narealizáciu projeklu, špecifikovaného v Clánku IV. zmluvy po jeho ' ukoněení
v rozpoětovom roku, v ktorom sa dotácia posk;rtla, budú nižšie, ako súčet sumy poskýnutej
dotácie uvedenej vbode 1. tohto článku zmluvy apovinnej sumy. ziných ždrojov,
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zabezpečenej príjemcom dotácie uvedenej vbode 2. tohto článku zmluvy,.príj.emcovi

dotácie vznikne nárok na dotáciu 1en do ulrst,y skutoěne vyna|ožených, odóvodnených

ariadne preukázaných nákladov na rea|izáófu projektu vpríslušnom rozpočtovom roku

po odpočítaní pomernej čiastky povinnej sumy z iných zdrojov, SAŽP je v takomto pdpade

ipraá"na be)uzatvoienia aoaatku k zmluve znížiť v}šku poskytnutej d:ta:ie

6. Konečná výška poskytnutej dotácie, ktorá bude v;platená pdjemcovi dotácie, sa urěí
" 

;;;;řň.''rr."toon"'vynaiožených, odóvodnených- ariadne preukázaných nákladov

garealizáaiu projektu, špecifikovaneiro u čtann iV. zmluvy. Celková výlka poskytnutej

dotácie uvedená v bode i. tohto článku zmluvy je výška maximálna, nesmie byt'prekročená

u ni. :. možné ju dodatočne navyšovať, okÍém pripadu navýšenia poskytnutej dotácie na

záklaďe dodatočného rozhodnutia ministra živoiného prostredia slovenskej republiky.po

uzavretí zmluvy. v pdpade navýšenia skutoěne vynaložených . nákladov súvisiacich

s r:ealizáciou projekto, ti"io nákladý znášavýlučne príjemca dotácie na vlastné nákladY,

7. Pdjemca dotácie sa zavázuje a berie na vedomi 
":^ 

ž? .ťrnančné 
prgstriedky poskytnuté

v áysle tejto zmluvy;e povinny uhradiť dodávateťovi(om) najneskór ďo |5,12,2021, Na

pr"iŘáruniě splneniai"lto po"in"osti je pdjemca dotácie povinný najneskór do 1,5,01,2022

á;;iršÁžp výpis 
" 

,ičtu ktorým pr.ukaz. včasnosť a úplnosť týchto úhrad

čHnokVI. ,

Leho§ a sp6sob čerpania poskytnutej dotácie

1.SAžp zabezpečí čerpanie poskýnutej dotácie príjemcovi_.dotácie bezhotovostným

prevodom na samostatiý bankový účet príjemcu dotácie špeciíikovaný v Clánku L bod 2,

zmluvy, ato zapodmienok dohodnuiýcliul*t.ro". Pdjemóa dotácie sazavázujeudtŽiavať'

účetuvedenýv čianr." r. il od2.zmlivy ztiadený až do doby splneniapovinností uvedených

v Člank, V. bod 7. tejto zmluvy.

2.PÁjemcadotácie je povinný , z9iňelomčerp,ania poskytnutej dotácie na základe zmlavy,

predložiť SAZp, originatý' faktur, prípadne óriginály iných účtovných dokladov

zodpovedajúcich'zákŠru i. +zttzoo2^Z.'z. o účtovníctve,v znení neskorŠÍch predpisov,

, ktorými pfijemca dotácie hodnovem e abezak.ýchkoťvek pochybností PreukáŽe ÚČeloYosť

použitia poskytnutej dotácie (ďalej len ,,účtovné dokladY"), il& úhradu oprávnených

nákladov íarea'1izááíu projektu, špecifikovaného včlánkuIV, zmluvy, ato vpdslušnom

,, rozpočtovo^ .oku, ,, t to.o- sa dotaci.a poskýla.,Účtovné doklady musia !rť.v.rslav3n9
vybraným dodávateťom uvedeným u čtánnriv. bod 4. zmluvy. príjemca dotácie je tiež

povinný nu poziJuri. 
-SÁŽp 

řrerpaniu dotácie predložiť dlalšie doklady a Písomnosti

vzťahujúce sa k realizovanému prolektu napr,eukázanie oprávnenosti vynaložených

nákladov. pdjemca dotácie j" pouin rý uvedené doklady doručiť sažp najneskór v lehote

do 31.10.2021.

3. v prípade zálohorlých faktúr je príjemca dotácie povinný postupovať v zmysle § 19 zákona

ě.52312004 Z. z, Š rozpočtových pravidlách verejnej správy ao.Zmana , a doplnení,

niektorych ,úno, i rn"ni .r.rňÁí.h predpisov (d,"l"J len ,,zákon o rozpoětových

pravidlách"),

4. podmienkou čerpania poskytnutej dotacie na záklaďe predložených účtovných dokladov

podťa ě1. VI. aiii r^iuwj" aoď.zunie všetkých podmienok zmluvy príjemcom dotácie a

preukázanie be"hotorrortá.j ,it ruav iý"t to pieďóžených účtovných dokladov vo výške

najmenej s y,iat<laaov z iň;pch zaioláv príjámcom dqtacie dodávateťovi(om). V pdpade,

žepÁjemca dotácie podmienku ,upix"Áii 91j-9n9l 5oÁnáld,adov ztných zdrojov ako

podmienku čerpania'poskytnutej áotácie 1ČtánokV. bod 2, zmluvy) splnil už ku dňu

podpisu 
"*r"uÍ,-'ŠÁ 

Žř";;;;;i u"Óuni. poskytnutej dotácie na záklaďe Predložených
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, Zmluva č. 99/POD-'708/2|

účtovných dokladov, v pdpade splnenia ostatných. podmienok zmluvy, do výšky
poskytnutej dotácie uvedenej v Článku V. bod 1. zmluvy.

5. SAŽP sazavázuje, že po splnení všetkých podmienok zmluvy zo sttany príjemcu dotácie,
potrebných pre čerpanie poskytnutej dotácie, poukáže príjemcovi dotácie nazáklade
predložených účtovných dokladov a dokladov o úhrade najmenej 5 oÁ náklaďov ziných
Ždrojov, peňažné prostriedky z titulu posk}tnutej dotácie v dohodnutých objemoch
a lehotách:
- do 30.1,1,.2021, do výšlry 100,00,7o poskytnut/ch finanČných prostriedkov.

DPH uvedená na účtovných dokladoch, predložených SAŽP zostrany pjrjemcu dotácie
na úhradu, bude uhradená pdjemcovi dotácie len v prípade, ak tento SAZP preukáže, že
nemá právo túto DPH odpočítať spósobom podfa § 49 až 55e zák. ě.22212004 Z.z. o dani
zpridanej hodnoty, a že mu ani v súvislosti touto DPH nevznikol nárok na riadmerný
odpočet podl'a § 79 tohto zákona,

6. V pdpade, ak qdjemca dotácie najneskór v lehote uvedenej v bode 2. tohto článku zmluvy
nepredloží SAZP originály účtovných dokladov na úhradu nákladov narealizáciu projektu
špecifikovaného vČtanmlV. zmluvy, ako aj doklady oúhrade najmenej SoÁnák|adgv
ziných zdrojov alebo nepreďIoží doklady apísomností vďahujúce sakrealizovanému
projei<tu, ktoré od neho vyžiadala SAŽP napreukázanie oprávnenosti vynaložených
nákladov, SAZP nie je povinná poukénať dotácie podťa tejto zniluvy na účet príjemcu
dotácie, pričom v takomto prípade sa SAŽP nedo.stáva do omeškania s uvoťnením čerpania
dotácie.

7. Príjemca dotácie je povinný najneskór ku dňu podpisu zmluvy predložiť SaŽP doklad
o ziadeni samostatného bankového účtu, ktorý je špecifikovan;ii v Čla*u I. bod 2. tejto
zmluvy. Príjemca dotácie sa zavázuje, že prostre{níctvom tohto samostatného bankového
účtu bude uskutočňovať výlučne len tie finančné operácie, ktoré súvisia s podporou
poskytnutou z prostriedkov fondu, a to len formou bezhotovostných prevodov.

8. Úroky z poskytnutej dotácie, ktoré budú pripísané pdjemcovi , dotácie
, po poukázaní dotácie alebo jej časti na jeho samostatný bankový účet, sú pdjmom fondu

apijemca dotácie je povirrrrý ich vo výške po odpočítaní zaplatenej dane ztýchto úrokov
v lehote jedného mesiaca odo dňa ich pripísania na účet príjemcu dotácie odviest' na účet
fondu číslo vo formáte IBAN: SK09 8180-0000 0070 002i 4)Sl,variabilný symbol 202I.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že závázok SAŽP umožniť čerpanie poskytnutej dotácie alebo
jej zostávajúcej nevyčerpanej časti zaniká dňom vstupu príjemcu dotácie do likvidácie, ako
aj dňom vyhlásenia konkurzu, alebo povolením reštrukturaljzácie na majetok pdjemcu

, dotácie alebo vstupom do nútenej správy alebo ozdravného rcžimu, ak k týmto
skutočnostiam došlo v období po rozhodnutí a/alebo uzatvorení zmluvy.

V

Čtánok,VII.
Povinnosti príjemcu dotácie

l

1. Príjemca dotácie sa zavázuje použiť poskytnutú dotáciu (ČlánokV. bod 1.),apeňažné
prostriedky predstavujúce najmenej 5% nákladov ziných zdrojov (Článok V. bod2.)

. výlučne n'a účel vymedzený v Čbnku IV. zmluvy a za dodtžania podmienok sianovených
, touto zmluvou.

2.] .Pdjemca dotácie sa zavázuje riadne, v súlade so stavebným alebo iným povolením,
s predloženou projektovou alebo inou dokumentáciou, v súlade s termínom realizácie
projektu a rozpočtom projektu (prítoha č. 1 zmluvy) realizovať projekt špecifikovaný
v Clánku IV. zmluvy prostredníctvom dodávateťa(ťov) uvedeného(ých) v Čta*u ry.
bod 4. zmluvy.

Strarra 6 z 15



Zmluv a č, 9 9 lP OD -7 08 l 2I

3. Príjemca dotácie sa zavázuje zabezpečiť hospodárne, efektívne, účinné a ÚČelové

vynakladanie poskytnutej dotácie v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.

4. Príjemca dotácie sa zavázuje počas celej doby platnosti zmluvy majetok nadobudnutý
alebo zhodnotený z prostriedkov poskýnutej dotácie chrániť pred poškodením, stratou,

odcudzením alebo zneu žitim.

5. Príjemca dotácie sa zavázuje písomne informovať SAŽP o zmene akýchkoťvek
, skutočností a podmienok, dohodnutých v tejto zmluve do 10 kalendámych dní od

príslušnej zrneny. Zmenu dohodnutých podmienok zmluvy, rnoŤn9. uskutoČniť len
: nazák|ade písomnej žiadosti príjemcu dotácie, na zák|ade ktorej SAZP, vPdPade,

že so zmenou dohodnuqich podmienok bude súhlasiť, uzatvorí s pdjemcom dotácie

písomný a očíslovaný dodatoř k zmluve v súlade s Článkom XIV. bod 2 tejto zmluvy.

6. Pre projekty, ktoré majú termín ukončenia rea|wácie projektu do 31,.10.2021

.1p.i1.^.a dotácie zav*zuje spolu s poslednými účtovnými dokladmi doručenými
a'piedioženými SAžp na úhrádu á s dokiadmi uvedenými v Članh VI. bod 2. zmluvy,
piedložiť aj vypinené a podpísané tlačivo pre ,,Záverečné vyhodnotenie plnenia
podmienok zmluvy o poskytnutí z F-nvironmentálneho fondu formou dotácie v rámci

Prog.uro., obnovy dediny zarok2O27", ktoré tvorí prílohu č. 2 zmhxy a závereČnú sPrávu

oprTebehu rea!ízácie projektu, ,rátun" všetkých dokladov, vyžadujúce SAŽP,
preukazujú cich realízáciu proj ektu, na ktorý boia dotácia poskytnutá.

/. Layerecna správa o priebehu rcalizácie projektu musí obsahovať detailný oPis

činností/prácrcalizovaných príjemcom dotácie v roku 2021 zaposkytnutú dotáciu a tento

opis musí bť v súlade so zmluvou

8. V pdpade, ak pdjemca dotáaíe vpriebehu rea\izácie projektu zistí, žeprojekt nebude

schopny zrealizovať v termíne podfa ČláŇu IV. bod 2. zmlulry,pričom sa jedná o termín

realizácie projektu v roku 2027, je povinný pred dol.rodnutým termínom ukonČenia

realizáciepro3 Ót<tu doručiť SAŽr pisomnri žiadosť o predíženie termínu r ealizácie proj ektu
s uvedením dóvodu. V prípade iávažných skutoěnóstí, ktoré nernohol príjemca dotácie

ovplyvniť, móže SAŽP uzavríeť s pfijemcom dotácie písomný, dodatok k zmluve,
v ktorom dohodne zmenu termínu realrizácie projektu. Na zmenu tetmínu realizácíe
projektu nemá pdje, mca dotácie právny nárok.

9. príjemca dotácie je povinný umožniť zamestnancom S.A.ŽP, fondu, zamestnancom

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a na ich poŽiadanie

aj zamestnancom Slovenskej inšpekcie životného prostiedia, prípadne prísluŠného Úradu

životného prostredia, vykonávaf kontrolu použitia poskytnutej dotácie azatým ÚČelom

, umožniť im vstup do priestorov a objektov pdjemcu dotácie anapožiadanie predloŽit'

všetky doklady a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému projektu apreukázať

óprávnenosť vynaložených nákladov. Príjemca dotácie sazavázuje vytvoriť oprávnenýnt

, kóntroiným zamestnancom vykonávajúcim kontrolu podmienky na riadne a vČasné

vykonanie kontroly a poskytnúť im bezodkladne potrebnú súčinnosť.

10. pdjemca dotácie sazavázuje, žebezpteďchádzajúceho písomného súhlasu SAŽP a fondu

,r"Ói 1horrt"ťné a nehnuteťné) a vecné a majetkové práva, ktoré nadobudne z prostriedkov

posk}tnutej dotácie v zmysle tejto zmluvy, neprevedie do vlastníctva tretej osoby, a to Po
dobu s (piátich) rokov odo dňa nadobudnutia veci ala|ebo vecných a/alebo majetkových
práv zpr^ostriejkov dotácie v zmysle tejto zmluvy do svojho vlastníctva.

11.príjemca dotácie sa zavázuje, že rea|izovaný projekt a/alebo jeho Časť ani prostriedky

poŠkynutej dotácie nebudú použité pre účely rea\ízácie akejkol'vek hospodárskej Činnosti

a ani- nebu-dú poskýovať neoprávnenú výhodu žiadnemu subjektu (najmá, ale nielen

nazák|ade zmiuvného vzťahlls príjemcom), ktorý realizuje hospodársku činnosť.
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12, Pújemca dotácie sazavázuje, žercalizovaný projekt resp. ktorákoltek jeho ěasť v zmysle
tejto zmluvy:
a) bude určený pre verejnosť bez obmedzeni za rovnakých anediskriminačných

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

odpadmi na zabezpečenie činností v zmyste § 81 zák. č. 79l20I5 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov za účelom
zabezpečenia verejnoprospešných služieb obce v zmysle § 4ods. 3 písm. g) zákona č.
3 69 l I 9 9 0 Zb . o ob ecnom zriaden i v zneníneskoršíc}r predpi sov,

d) nebude predmetom prenájmu, predaja, výpožičky tretej osobe alebo iného
scudzovacieho úkonu a v pdpade kompostérov do domácností obstaraných podťa
projektu uvedeného v čl. IV, tejto zmluvy, bude ďalej poskytnuté len tým
domácnostiam, ktoré príjemca dotácie zmluvne zavíaže kvyužívaniu poskytnutých
zaiaďení výlučne na nehospodársku činnosť - domáce kompostovanie,

e) nebude v pdpade obstarania zberných nádob vylžívaný na úěely, pri ktorých sa
uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov v zmysle zákona č. 79l20I5 Z.z.

, o odpadoch a o zmenl a doplnení niektorých zákonov v zneníneskorších predpisov,
0 bude určený na prenos poznatkov pre verejnosť v rámci environmentálnej výchovy,

vzdelávania apropagácie a to bezplatne,
g) bude využívaný výlučne na nehospodársku činnost'vo verejnom záujme.

1 3. Pfijemca dotácie je povinný:
a) zabezpečíť udržatelhost' projektu po dobu najmenej 5 rokov odo dňa ukončenia

realizácie projektu azabezpečiť finančné prostriedky vo svojom rozpočte rla
prevádzku, údržbu a servis realizovaného projektu,

b) zabezpeóiť najmenej počas eelej doby udržateťnosti projektu nepretržité splnenie
podmienky tj. aby miesto realizácie projektu l zariadenie zatrvalo vo vlastníctve alebo
v správe pdjemcu dotácie,

c) uchovávať'všetky doklady (najmá účtovné doklaáy a pod.), preukazujúce skutočný
účel predmetu dotácie, z ktorých musí byt' ztejmé, že realizollaný projekt resp.
ktorákoťvek jeho časť v zmysle tejto zmluvy má povahu všeobecnej infraštruktúry a je
pdstupná verej no sti b ez obmedŽeni,

d) viesť prehťadnú evidenciu o spósobe ptevádzky, idržby avyužívania realizovaného

. projektu, na ktorý mu bola dotácia poskytnutá

14. Pdjemca dotácie sa,,zavázuje, žepo dobu udržateťnosti tj. 5 rokov od ukončeniareahzácie
projektu bude SAŽP každoročne písomne informovať, ab vždy najneskór do 31.01.
nasledujúceho kalendámeho roku, že projekt uvedený v čl. IV. bod 1 tejto zmluvy
realizoNaný z prostriedkov poskytnutej podpory formou dotácie z fondu má povahu
všeobecnej infraštruktúry, ktorá sa využíva výlučne na nehospodársku ěinnosť a je verejne
prístupnábez obmedzeni. Príjemca dotácie sa zavázuje plniť si oznamovaciu povinnosť aj
v prípade, že počas rozhodného obdobia nedošlo k zmene uyužívaniaprojektu.

15. Príjemca dotácie sa zavázuje, že nebude požadovat' dotáciu, príspevok, grant alebo inú
formu pomoci na tú časť projektu, ktorá bude financovaná z poskytnutej dotácie v zmysle
tejto zmlirvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie tých istých výdavkoÝ zo
zdrojov iných rozpočto,4ých kapitol štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, štátnych
fondov, z iných, verejných zdrojov alebo zdrojov Európskej únie

16. Príjemca dotácie sa zavázuje, že pri výbere dodávateťa a uzatvorení dodávatel'sko-
odberateťskej zmluvy postupoval v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a výber
dodávateťa realizoval otvoreným, transparentným a nedisĚriminačným výberovým
konaním v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní apdslušnými právnymi predpismi.
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17. príjemca dotácie sa zavázuje, že akékoťvek zmeny dodávatefsko-odberateťskej zmluvY

budú realizované v súlade so _zákonom o verejnom'obst4rávaní a PdďuŠnýni PrávnYmi
predpismi.

článok VIII,
Kontrola plnenia zmluvných podmienok

!, nnÁ1)o A § nds 2 zákon'a o1.SAŽP a/alebo fond je oprávnená/ý podl'a § 5 ods, 7 a § 11 ods,
^ 

Ě";ir""*""ánom fonde v/konávať irnánonú kóntrolu hospodárenia s Prostriedklli fon{u

;il#;;ň|oa*i"not iejto zmluvypodťa zákonaó.357l20I5 Z.,r,:o finančnej kontrole

a audite uo r^"n" idoplnení niektoýcň zákonov (ďalej ako ,,ZoFK"). i _
2. Finaněnú kontrolu podťa bodu 1 vykonáva SAŽP ala|ebo fond ako administratívnu finanČnú

kontrolu alalebo ako finaněnú kontrolu na mieste,

3. SAžp a/a|ebo fond je povinnaiý vykonávať administratívnu finanČnú kontrolu sÚladu

každej finančnej op..a.ii alebo jej časti s § 6 ods. 4 ZoFK, { ro;\rtne. verejné financie

inej osobe alebo poskytla/poskýól vereine íinanci9 inej. osobe, alebo ak sa poskytujú v

súlade s osobitnýÁ p."áptá- 1ět. + aól.ž3 nariadenia (EO č. I299lz013)._Administratívnu

finančnú kontrolu vykánávajú osoby uvedené v § 7 ods. 2 ZoFK, Na vykonávanie

administratívnej finančnej kontroly sá použijú. ustanovenia základných Pravidiel finanČnej

kontroly a auditu podťa § 20 až27 ZoFK.

4. Finančnú operáciu alebo jej časť je sažp alalebo fond oprávnenalý 91erolať 
aj finančnou

kontrolou na mieste, u ,ď*.i ktoiej získava ď6kazy, preveruje a zisťqje skutoČnosti,,ktoré

;;;;ňř;potreune na účely oveienia jej súladu;_§ 6,9dr. 4 ZoFK. Finančnú kontrolu na

mieste vykonávajú aspoň dvaJa ,u^"rinán"i SAŽP ala|ebo fondu na základe PÍsomného

poverenia vydaného štututá*y- orgánom fondu a lalebo SAžp alebo nimi písomne

splnomo".,".ry- vedúcim zamestnanJom. Na vykonávanie finanČnej kontrolY na mieste sa

použijú ustanovenia zák|adných pravidiel finančnej kontroly a auditu podťa § 20 až 27

ZoFK.
5. SAžp aiondpri vykonávaní administratívnej íinančnej kontroly a/alebo,finanČnej kontrolY

na mieste sú oprávnení
a) vyžadovat'-, oaoi"*r od príjemcu dotácie alebo od osoby, ktorá je vo vzťahu k

finančnej operácii alebo jej časti dodávateťom výkonov, tovarov, Prác alebo sluŽieb,

alebo akejkóťvek inej o.o"bý, ktorá má informácie, doklady alebo iné podkladY, ktoré sú

, potrebné na výkon ťrnanonój kontroly alebo auditu, ak ich poskytnutiu nebráni osobitný

pi"api, (ďalej len ,,tretia osobď'), v určenej lehote originály alebo Ú,radne osvedČené

|opi". do6adov, pi.omnosti, záznamy' détt na. pamáťovýeh médiách prostriedkov

výpočtovej tecúty, i"r, výpisov, výstupov, vyjadrenia, |nfonlácie, 
dokumenty a iné

podklady súvisiace s ad-inistratirrnou finaněnou kontrolou, finanČnou kontrolou na

mieste u uoaito* a vyhotovovať si ich kópie anakladať s niníi,

b) vyžadovať Ú príjeácu dotácie alebo od tretej osoby súčinnosť v rozsahu oPrávnení

podťa ZoFK,
c) vyžadovať od p.í.lem"., dotácie predloženie. písomného zoznamu opatrení prijatých na
' 

.ruprur.o nedosiatlov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len .písomni ̂ ::+:
prijatých opatrení") v lehote určenej ŠnŽp a/alebo fondom; ak fond alebo SAZP

odóvodnene pr.aponua ávzhíadomňazávažnosť nedostatkov, Že Prijaté oPatrenia nie

sú účinné, vyzádovať prepracovanie písomného zoznamlJ prijatých opatrení a

predloženiá prepra"ovaného písomného žornu^u prijatých opatrení v 1ehote určenej

iondom/SAŽP,
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d) vyžadovať od príjemcu dotácie splnenie prijatých opatrení v lehote urČenej fondom/

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

prijatých opatrení po uplynutí lehoty podťa písmena d),

f) overiť splnenie prijatých opatrení.

e .ádzp yut.uo fond sú pri vykonávaní finančnej kontroly na mieste oprávnení v
nevyhnutnom rozsahu za podmienok ustanovených v osobitých predpisoch vstupovať do

objektu, zaiaďenia, ptevádzky, dopravného prostriedku, na požemok pdjemcu dotácie

alÓbo tretej osoby ďábo vstupovať do obydlia, ak sa pollžíva aj na podnikanie alebo na

vykonávanie inej hospodárskej činnosti,

7. príjemca dotácie pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly a/alebo finanČnej

kontroly na mieste je povinný
a) p..áloziť snŽp ala\ebo fondu alebo prizvanej osobe na vyžíadanie výsledky kontrol

ul"bo auditov vykonaných inými orgánmi a povinnou osobou, ktoré súvisia s
' administratívnou ťtnančnou kontrolou alalebo finančnou kontrolou na mieste,

b) predložiť v lehote určenej SAŽP a/alebo fondom alebo prizvanou osobou vyŽiadané
originály alebo úradne osvedčenó kópie dokladov, písomností, záznatnov ďát na

pur.ratorryi"t médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupy,

vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s administratívnou
finančnou kontrolou a/alebo finančnou kontrolou na mieste a vydať jej na vyžiadanie
písomné potvrdenie o ich úplnosti a umožnit? SAŽP ala|ebo fondu alebo prizvanej osobe

vyhotovovať si kópie týc]rto podkladov,
poskytnúť súčinnosť SAŽP alalebo fondu alebo prizvanej osobe,

prijai v lehote určenej SAŽP alalebo fondom opatrenia na nápraw nedostatkov

uvódenYch v čiastkovej správe alebo v správe a odstrániť príčiny ich vzniku,
predložiť S1'ŽP a/alebo fondu v určenej lehote písomný zoznamprijatých opatrenÍ,

prepracovať a predložiť v lehote určenej SAŽP a/alebofondom písomný zoznam
pri3atycn opatrení, ak fond a/alebo SAŽP vyžadovalla jeho prepťacovanie a predloženie,

splniř prijáte opatrenia v lehote určenej SAŽP alalebo fondom,
predlozitinurýruusAŽP ala\ebo fondu dokumentácitr preukazujúcu splnenie prijatých

c)
d)

e)
í)

g)
h),

opatrení.

8. Príjemca dotácie pri vykonávaní finančnej kontroly na mieste, okrem povinností uvedených'
v bode 7, je povinný
a) vytvoriť podmienky na vykonanie finančnej kontroly na mieste a zdržať sa konania,

ktoré by mohlo ohroziť jej začatíe a riadny priebeh,
b) oboznimiť pri začatí finančnej kontroly na mieste SAŽP ala\ebo fond alebo prizvanú

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

c) umožniť SAŽP a/alebo fondu alebo prizvanej osobe vstup do objektu, zariadenia,' 
prevádzky, dopravného prostriedku, na.pozemok alebo vstup do obydiia, ak sa používa
aj napodnikanie alebo na vykonávanie inej hospodárskej činnosti.
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článot IX,
Porušenie finančnej disciplíny

1.pdjemca dotácie berie navedomie, žefinančné prostriedky poskýnuté formou dotácie

nazíkladetejto zmluvy sa považujú podťa zákoia o rozpočtových pravid|ách zaverejné

prostriedky

Z.pijemca dotácie berie na vedomie, že nedodržanie alebo porušenie ktorejkoťvek
,z dohpdnlrtir.t p"a-i""or. *.o.nycť v tejto zmJuve., zaktoých sa dotácia poskýla,

alebo nehospodáme, neef,ektívn., n.rioi*e 
"použitie dotácie príjemcom dotácie alebo

použitie dotácie-rrro"|o."'9urflÝm účelÓm, sapovažuje Ók"* iného z'aporušenie

finančnej disciplíny vzmysle §31 ods. ! zákona ó, 521,12004 Z,,z, orozpočtových

pravidlách verejnej správy u o ,r.r"n" a doplnení {ekt9ďch zákonoÝ , zneni rÍeskorších

fi ap i;;;iď ;1 ej ie;,bauáno ro zp o čtových ppvidlách"),

3. pdjemca dotácie berie na vedomie, že akpri nakladaní s dotáciou poskytnutou na základe

tejto zmluvy neplní álebo poruší dohodnuté zmluvrré rodlienk1"1:b:T:T:uje v rozpore

so zákonom o rozpočtových pravidl ách, v rozporo so zákonom o vele]l1n obstarávaní

alebo v rozpore s iným všeobecne závázným právnym predpisom,, ?Ažp a:]"F, fold

ie oorávnená/ý v ktoromkoťvek štádiú čerpánia botácie čerpanie ďoíácie,zastaviť, o tomto

'šÉi J^leuo fond bezodkladne informuje príjemcu dotácie,

4. pdjemoa dotácie berie na vedomie, že akpri nakladaní a použití dotácie poruší finančnú

disciplínu niektorym zospósobov ou"a*y,ch ,v 5:1 Óds, 1 zákona o,rozpočtových

pravidlách, por,rš"rri" takejto nrrunorr"3-áir^"^inliry uuae sažp a/alebo fond v závislosti

od druhu porušenia saŇciónovur u ,rrrýrt" 5 l^r zátona o rozpoětových pravidlách,

5, Pdjemca dotácie berie navedomie, že vprípade, ak.fond alebo ktorýkoťvek oprávnený

kontrolný orgán nazák|aderelevantnfá siňI"";tízístí,že poskytnutie a použitie dotácie

jelbolo nehospodáme, neefektívne, neúčinné, príjemca dotácie použil dotáciu v rozpore

. s urěeným úěelom alebo pri.;"*.u--J oia"ié'norus]r. ustanovenia zákona o verejnom

obstarávani, j" rorJ opravneny p ožadovať vrátenie celej poskýnutej dotácie,

u*,u. *ŤjxiiÍř;.h str án

e, ktoré sú obsahom žiadosti, ako aj vŠetky informácie
1. Príjemca dotáeie vyhlasuje, že údaj

obsiahhuté v sprievodných dokumň;h ; dokladoch, ktoré tvoria qlíl9h' žiadosti, ako aj

údajeuvedenévzmluvesúpravdivj;úpfu afuktbžžeSAžpnezamlčal žiadleinformácie,

ktoré by mohli *i;upryu rru po.r.ýnuiie dotácie alebo uzatvorenie zmluvy,

2. Príjemca dotácie vyhlasujg, že ku dňu podpisu tejto zmluvy nemá ťrnančné záv'azky
- 

p"i"t 
"te 

splatnosti voči šiátnemu rozpočtu a rozpoětu fondu,

3. príjemca dotácie vyhlasuje, že n\éje v likvidácii, že na jeho *1919\_"ie je vyhiásený

konkurz ani povolená jeho ,"st ot t*utizáeía podťa ,ákonuó,712005 Z, z, o konkurze

a reštruktur a1izácíia ó zmene u aopi"""ini"ttorir"t zékonov v zneníneskoršíchg9drjsov,

,ř"i"--"-.í'á": správe ani o"dru.oro* ,"ii_" podťa zákona ě. 58312004 Z, z,

o rozpočtových pravidláoh územnej samosprávy a o zmene a doplnení niekto4ich zákonov

v znenineskorších predpisov uz""^ui"tii, kt;rý je predmetom financovania podťa tejto

zmluvy, nie je v exelócii,

4.Príjemcadotáciepodpisomtejtozmluvyvyhlasuje,,",yb?,1o-11Y"'u,uvedenéhc
v článku IV. bod 4. tejto zmluvy, ,ua"r|"élv sfiadó so zákonom o verejnom obstarávaní
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platnom aúčinnom včase výberu ďodávateía, ato prostredníctvom otvoreného,

transparentného a nediskriminačného výberového konania.

5. Príjemca dotácie vyhlasuje, že kaž,dil zmenu dodávateťsko-odberateťskej zmluvy počas

doby jej trvania, vykonával/vykoná v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, v sÚlade

s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky aprávom Európskej únie.

6. Príjemca dotácie berie na vedomie, že fond spracováva v nevyhnutriom rozsahu osobné

ridáje fyzických osób pdjemcu dotácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EO č. 20161679 z27.4.2016 o ochrane fyzických osób pri spracúvaní osobných údajov a

o voťnom pohybe takýchto údajov (ďalej |en ,§ariadenie ě. 20161679o') a v súlade s

ustanoveniami zákonač. 18/2018 Z. z',. o oóhrurr. osobných údajov nazáklade čláŇu 6 ods.

1 písm. c) Nariadenia ě. 20161679, keďy je spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej

povinnosii fondu podťa zákona o Environmentálnom fonde.

7.Príjemcadotácie sazavázujeinformovať svojich zamestnancov alebo iné osoby, ktorých sa
zrnluvadotýka o tom, že ichosobné údaje budú v rozsahu meno, priezvisko, zamestnávateť,

údaje,o finančných prevodoch a ďalšie nevyhnutné údaje poskytnuté fondu za úČelom
plnenia jeho zákonnej povinnosti na overelie plnenia tejto zmluvy.

Clánok XI.
Ukončenie zmluvy

1. K ukončeniu zmluvy móže dójst'písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému dňu.

Dohodou možno zmluvný vďah založený touto zmluvou ukončiť len do dňa, pokiať
nedošlo zo strany pdjemcu dotácie k čerpaniu dotácie.

2. K ukončeniu zmluv} móže dójsť aj odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán,

a to v pdpade porušenia zmluvy podstatným spósobom druhou zmluvnou stranou.

Odstupenie od zmluvy je v takomto prípade účinné dňom preukázateťného doručenia
oznátmenia o odstupení od zmluvy druhej zmluvnej strane alebo dňom odmietnutia
ptevzatia doručovaného oznámenia o odstúpení od zmluvy. Odstupenie od zmluvy
je spojené,s povinnosťou príjemcu dotácie vrátiť poskytnutú dotáciu v colom rozsahu.

3. za porušenie zmluvy podstatným spósobom sa rozumie:
a) porušenie ktoréhoLol'vek znaslědovných ustanovení zmluvy: Článok IV. bod 6, Článok

V. bod7,Článok VI. bod 2.,4. a7., Článok VII. bod I.,2.,3.,6.,7L,I2.,73.,14. a 15.,

16., L7.,
b) porušenie,ustanovenia Článku IV. bod 5 tejto zmluvy a]aleboak sa prehlásenie pdjemcu

dotácie podťa,Čtank, X. bod 4. a5. tejto zmluvy ukáže kedykoťvek po uzavretí tejto
zmluvy ako nepravdivé,

c) ak sa po uzatvorení zmluvy pre ukéňe, že táto bola uzatvo rcná na základ,enepravdivýc.h,

nespfávnych alebo neúplných údajov alebo dokumentov predložených zo strany

, pdjemcu dotácie,
d) ak právoplatný rozsudok súdu alebo zistenie kontrolného orgánu preukáže, že v procese

hodnotenia a výberu projektu došlo k spáchaniu trestnej činnosti alebo k takému

porušeniu všeobecne závázných právnych predpisov, bez ktorého by k poskytnutiu
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"íl*"",-.Ťil;
V pdpade, ak pdjemca dotácie poruší túto zmluvu podstatným spósobom - niektorym zo
spósobov podťa čl. XI. bod 3 písm. a), c) d) tejto zmluvy, je pdjemca dotácie povinný
zaplatíť SAŽP a/alebo fondu zmluvnú pokutu vo qýške I5Yo zo sumy poskýnutej dotácie
podťa č1. V. Ůod 1 tejto zmluy!, e-to za každé jednotlivé porušenie tejto zmluvy
podstatným spósobom.

V pdpadg ak pdjemca dotácie poruší túto zmluvu podstatn}rn spÓsobom - spósobom
podťa č1. XI. bod 3 písm. b) tejto. zmluvy, je príjemca dotácie povinný zaplatiť SAZP
a/alebo fondu zmluvnú pokutu v nasledovnej výške: i

a) pri porušení podmienok zákona o verejnom obstarávaní spósobom, ktoý mohol mať
vplyv na výsledok verejného obstarávania - vo výške I5o/o zo sumy poskytnutej dotácie
podl'a č1. V. bod 1 tejto zmluvy, ato zakaždétakéto jednotlivé porušenie;

b) pri porušení podmienok zákonao verejnom obstarávaní spósobom, ktorymal vplyv na

výsledok verejného obstarávania - vo v}ške 30%o'zo sumy poskytn-utej dotácie Podťa
čl. V bod 1 tejto zmluvy, ato zakaždétakéto jednotlivé porušenie.

V závislosti od posúdenia konkrétnych skutočností, týkajúcich sa porušenia povinnosti
zabezpeěovanej zmluvnou pokutou v každom jednotlivom prípade je SAZP a/alebo fond
oprávnená/ý (nie však povinna/ý) požadovať od príjemcu dotácie zaplatenie zmluvnej
pokuty podťa č1. XII. bod2 písm. a) alalebo podla č1. XII. bod2 písm. b) v nižšej výške
než akáleuvedená,v pdslušnom zmluvnom ustanovení - najmenej však:

a) v sume TYo zo sumy poskytnutej dotácie podťa čl. V. bod 1 tejto zmluvy (v prípade

zmluvnej pokuty podťa č1. XII. bod2 písm. a) tejto zmluvy);
b) v sume l5Yo zo sumy poskýnutej dotácie podťa čl. V. bod 1 tejto zmluvy (v prípade

zmluvnej pokuty podťa č1. XII. bod} písm. b) tejto zmluvy).

V pdpade, ak pdjemca dotácie poruší tuto zmluvu nepodstatným spósobom (tj.
akýmkoťvek spósobom odlišným od spósobov uvedených v č1. XI. bod 3 tejto zmluvy), je
pdjemca dotácie povinný zaplatiť SAŽP alalebo fondu zmluvnú pokutu Ýo qýŠke 50Á zo
sumy poskytnutej dotácie podťa 91. V. bod 1 tejto zmluvy, a to za každé jednotlivé
porušenie tejto zmluvy nepodstatným spósobom;

Zm\lvnápokutapodťatejto zmlulyje splatnádo 15 dní odo dňadoručeniapísomnej výzvy
SAŽP alalebo fondu najej zaplatenie príjemcovi dotácie.

Zmluvné strany sa dohodli, že ptíjemcadotácie je povinný zap\atiť SaŽP alalebo fondu
zmluvnú pokutu podťa č1. XII. bod 1 a/.a\ebo podťa čl. XII. bod2 ala\ebo podfa čl. XII.
bod 4. tejto zmluvy aj vprípadg, ak porušeňie povinnosti zabezpeČovanej zmluvnou
pokutou nezavin1l.

okolnosti vyluěujúce zodpovednosť (§ 374 Obch. zák.) nemajú vplyv na povinnost'.platit'

zmluvnú pokutu. Odstupenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zap|atenie zmluvnej
pokuty. :

Clánok XIll., Protikorupčné ustanovenia

V súvislosti . u"uur"tím a plnení m závázkov na zák|ade tejto zmluvy sa príjemca dotácie

zavázuje, že:
a) WŽaa osoba konajúca v jeho mene sa zdrží akejkolŤek činnosti, ktorá má povahu

korupcie alebo. korupěného správania alebo poskýovania darov ktorémukoťvek

zaméstnancovi alebo štatutámemu,zástupcovi SAŽP alebo im spriazneným osobám s

2.

4,

5,

6.

7.

1.
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cieťom dojednať výhody pr" ,!bu alebo inú osobu, ktorá sa podieťa na uzavreííalebo
r eahzácii t ej to zml uvy,
v prípade dóvodnóho podozrenia, že ktorákoťvek fyzická osoba alebo právnická osoba
konajúca v jeho mene sa priamo alebo cez sprostredkovatela podieťala na korupcii
alebo korupčnom správaní alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím
alebo plnením tejto ,zm\uvy alebo prisťúbila, ponúkla alebo poskytla dar alebo inú
neláležitu výhodu, v očakávaní výhody pri získavaní, zachovávaní či realizácii
zmluvných vzťahov so SAŽP, príjemca dotácie bezodkladne oznámi túto skutočnosť
pfislušnému orgánu,
v prípade, ak SAZP príjemcu dotácie upozomí, že má dóvodné podozrenie o porušení
ktoréhokoťvek ustanovenia tohto článku, je príjemca dotácie povinný poskytnúť
potrebnú súčinnosť pri objasňovaní podozrenia, vrátane všetkých potrebných
dokumentov. SAŽP móže prijať potrebné opatrenia na ochranu svojho dobrého mena.
Neposkytnulie súčinnosti na odstránenie tohto dóvodného podozrenia v lehote určenej
SAŽP je podstatným porušením tejto zmluvy a dóvodom na odstúpenie od tejto
zmluvy,
v prípade, ak sa preukáže, že príjemca dotácie sa priamo alebo cez sprostredkovateta
podieťal na korupcii alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo
plnením tejto zmluvy, SAŽP je oprávnená aj bez predchádzajúcého upozomenia
odstúpit' od tejto zmluvy bez toho, aby príjemcovi dotácie vznikol voči SAŽP
akýkoťvek nárok zo zodpovednosti za odstúpenie od tejto zmluvy.

článok xtv.
záverečné ustanovenia

1. Táúo'zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných stián a účinnosť v súlade s § 47a zákonaó. 40l1964 Zb. Oběiansky zákonník v
znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 2IIl2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciárn a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v
znení neskorších predpisov (dialej len ,,Zákon o slobode informácií) dňom nasledujúcim
po dni jej zverejtenia v Centrálnom registri zmliN vedenom Úradom vlády Slovenskej
republiky. Pdjemca dotácie berie na vedomie, že táto zmluvaje poviryre zverejňovanou
zmluvou podťa Zákona o slobode informácií a súhlasí s jej zverejnením v Centrálnom
registri zmlvv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

2. Zmluvu je možnémeniť alebo dopíňat'len nazáklaďevzájomnej dohody zmluvných strán
formou očíslovaného písomného dodatku k zmluve, podpísaného oprávnenými zástupcami
oboch zmluvnýchstrán. Na uzatvorenie dodatku k zmluve neexistuje právny nárok žiadnej
zo'zmluvných strán.

Pri výklade dohodnutých zmluvných podmienok sa prihliada na žiadosť; v prípade rozporu
medzi ustanoveniami zmluvy a žiadost'ou majú prednosť ustanovenia zmluvy.
Zm|uvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podťa tejto zmluvy sa
považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatiapísomnosti alebo odmietnutím
túto písomnosť prevziat'. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku
vráti doručovaná zásielka akó nedoručená alebo nedoručiteťná (resp. adresát neznámy),
považuje sa takáto zásielka za doručenú dňom vtátenia tejto zásielky odosielajricej osobe;
pre doručovanie je rozhodné sídlo zapísané v obchodnom registri, alebo inom príslušnom
registri.

b)

c)

d)

4.
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Zmiuvné 9trany sa dohodli, že zmluvný vďah za|ožený toy1o 
.zml_uvou.Tb,ld" 

riadiť

pdslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka za predpokladu, Že osobitné PredPisY,

iltore má;ri prednost2 pred Obchodným zákonníkom, neobsahujú špeciálnu úpravu,

zmluva je záváznáaj pre právnych nástupcov zmluvných strán.

Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alóo sčasti Platné alalebo ÚČinné alebo

n"rt á. štratia platnosť ala|ebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alalebo ÚČinnosť

ostatných ustánovení zmluvy. Namiesto neplatných, a/alebo neúčinných ustanoÝení

u nu uýptn.nie medzie, ,u použij. úprava, ktorá, pokiať je.to právne možné, sa čo najviac

priblizúje zmyslu aúč.lr, 
"*l,ruý, 

pokiať priuzatiáranízmluvy zmluvné stranY túto otázku

brali do úvahy.

Osoby podpisujúce zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvný,ch strán,

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvuneuzatvorili v tiesni ani za náPadne nevýhodných

poa*i.not . Ďár"Í vyhlasujú, že si text zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu, právam a

povinnosti am ziej ryprývájucim porozumelí a že tento vyjadruje ich slobodnú a véům,l

,ró1,.r rbuu"nri atyórrt|rv"k omylo", čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi"

10. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, zktorych jedno

vyhotovenie dostane pdjemga dotácie a dve vyhotovenia dostane sAzp.

11. Neoddeliteťnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:^' - --i:- 
irirr"rr" č. 1: položřoviqi rozpočet na projekt na rok 2021 do výškY schválenej

dotácie a iných zdrojov,
2. príloha č. Ž: Záveróene vyhodnotenie plnenia podmienok zm\uvy o PoskYtnutí

podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie,v rámci Programu obnovY

dediny zarck2O2L

v 4!*irl:::t..:!.:(..!.:1*. , dňa 1 4, ]t], 21121 V Banskej Bystrici, dT ___2 1 "íli" 2fi?
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§

6,

7.

8.

9,



do výšky schválenej dotácie a iných zdrojov

Obec Nižný Slavkov

Sabinov

Príloha č. l nnl xy

Položkovitý rozpočet na projekt na rok2O2t

Príjemca dotácie

Okres

Výška dotácie (€)

Výška iných zdrojov (€)

Celkové náktady projektu (€)

z r ozhodnutiu l--666p-6]l
z rozhodnutía ,6 339,

6

P. č. Názov položky Množstvo
Merná

jednotka (ks,

m2, m3, atd'.)

Jednotková
cena (€)

Suma (€)

1
'l'er,ónnc tilrravy 100 ttl2 21,000 2 l00,0t

2 Cplotenie alcálrr 50 bm 8,800 440,0C

_, Jbstatanie dlcvených kornposlérov 5 ks 120,000 600,0c

4 Obstat,anic podporrrej techniky 3 ks 650,000 l 950i0f,

5 Nákrtp náta<lia 7 l{s 35,700 249,9a

6

,7

8

9

l0

ll

l2



Pr'íloha č. l zrl



Prílolra č. 1 znllLwy

ENlE:

Názvy položiek, množstvá a merné jednotky jeclnotlivých položiek musia byt' zhodné s tými, ktoré boli uvedeni v
položkovitonr roz;ročte predloženom spolu so žiadost'ďu o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálnlho
fondu na rok 2021 v rámci Programú obnovy dediny podanej v loku 2021.

Pre každý riadok v tabul'ke položkovitého rozpočtu musia byt'vyplnené údaje vo všetkých stípcoch.
I^,lh^+l,^r,á ňóňr, /€\ mrrcio lrrl+' ,,,,arl--Á . nDtr /,!---.'- sli
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Príloha č.2 rttluvy

Došlo dňa (vyplní SAZP)

l

l
I,l
l

l

I

l
I

!

l

lL-

)|
Záverečné vyhodnotenie

plnenia podmienok zmluvy
o poskytnuti podpory z Environmentálneho fondu

form^ou aótácie v rámci Programu obnovy dediny za rok

202I

!ll Vvpíňaitc len hrubo orámované pJh,
-'::- !r., !- ,

Názov projektu

i P".ňotnuie 
'n"a"rné 

prostriedky na projekt na rok

l ZOZL"Gotacia vo výške) v zmysle rozhodnutia ministra

i_životnehoprostrediL§lovenskgir_e1ylit§_vJU&__,__
i Či*to zmluvy o poskytnutí podpory

Úhrada z iných zdrojov
Úhrada.

z Environmentálneho ťondučísto
účtovného
dokladu/
faktúry

Deň
vystavenia
účtovného
dokladu/
faktúry

suma účtovného
dokladu/ faktúry

v EUR Suma v EU-R
Dátum

uhradenia
Suma v EUR Dátrm

prijrtia

Spolu
x l. -(

príjemca dotácie je povinný k záverečnému vyhodnoteniu priložitl oznaěené doklady:

E záverečnú správu o priebehu realizácie projektu

E fotodokumentáčiu z priebehu a výsledku realizácie projektu

D v lehoto do dvoch mesiacov odo dňa termínu ukončenia projektu zápis o odovzdaní a prevzatí stavby

Akceptovanébůdelenkompletnevyplnenétlačivospríslušnýmidokladmi!!!
rvww.envirolbrid,sk

Príjemca dotácie


