Z M L U V A Č. 731P0D-801118
o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu
obnovy dediny (d‘alej len „zmluva“) uzatvorená podl‘a * 9 ods. 6 a * 10 zákona č. 587/2004
Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, podl‘a * 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

Článok I.
Zmluvné strany

1. Poskytovatel‘ dotácie:
Sídlo:

IČo:
DIČ:
‚

‚

Statutarny zastupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu vo formáte mAN:
SWIFT:
(ďalej len „SAŽP“)

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
00626031
2021125821
RNDr. Richard Müller, PhD.
generalny naditel
Štátna pokladnica
SK93 8180 0000 0070 0038 9273
SPSRSKBA
‚

.

.

‚

a

2. Príjemca dotácie:
Sídlo:

IČO:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo samostatného bankového
účtu vo formáte mAN:
SWIFT:
(d‘alej len „príjemca dotácie“)

Obec Margecany
Obchodná 7,
055 01 Margecany
00329347
Ing. Igor Petrik, starosta obce
Prima banka Slovensko, a.s.
SK34 5600 0000 0034 5744 3032
KOMASK2X
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Článok II.
Uvodné ustanovenia
‚

1. Fond bol zriadený zákonom Č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d‘alej len „zákon
o Environmentálnom fonde“) ako štátny fond na uskutočňovanie štátnej podpory
starostlivosti o životné prostredie.
2. V zmysle zmluvy uzatvorenej na zabezpečenie poskytovania podpory z Environmentálneho
fondu formou dotácií obciam a mikroregionálnym združeniam obcí v rámci Programu
obnovy dediny na rok 2018, Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 222/1997 a Uznesenia
vlády Slovenskej republiky č. 486/1999, ako aj Plánu hlavných úloh SAZP na rok 2018,
výkonným, odborným a organizačným garantom, zabezpečujúcim vecnú a finančnú
administráciuposkytovania dotácií v rámci ProgramLl obnovy dediny na rok 2018 bola
poverená SAZP.
3. Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory
formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny číslo
73/POD-80l/18
zo dňa 17. 04. 2018 vydaného podľa * 4 ods. 3 zákona
o Environmentálnom fonde (ďalej len „rozhodnutie“) bola na základe žiadosti príjemcu
dotácie Číslo POD 64 zo dňa 27. 10. 2017 (d‘alej len „žiadosť“) poskytnutá príjemcovi
dotácie podpora vo forme dotácie vo výške 5.000,00 EUR, (slovom: päťtisíc eur) (ďalej len
„dotácia“).
4. Poskytnutá dotácia na predmet podpory podľa tejto zmluvy nie je štátnou pomocou v zmysle
pravidiel o štátnej pomoci podľa zákona č. 358/20 15 Z. z. o štátnej pomoci v znení
neskorších predpisov.
-

Článok III.
Predmet zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára podľa * 9 ods. 6 zákona o Environmentálnom fonde na základe
rozhodnutia špeciflkovaného v Clánku II. bod 2. zmluvy avo väzbe na žiadosť príjemcu
dotácie.
2. Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán
pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie za účelom
spolu5nancovania skutoČne vynaložených oprávnených náldadov na realizáciu projektu
podrobne špeciflkovaného v Clánku W. zmluvy. Podpora sa poskytuje z prostriedkov
fondu; nejedná sa o finanČné prostriedky poskytnuté z Európskej únie.

-

ČlánokIV.

Učel použitia poskytnutej dotácie, predmet projektu a termín realizácie projektu
1. Poskytnutá dotácia sa úČelovo použije na:
a) Účel dotácie (názov projektu):
Miesto realizácie projektu:
Okres:

Využitie dažd‘ovej vody
Obec Margecany
Gelnica
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Stavebné povoienie
povoľujúce realizáciu projektu
C..

-

Zo dňa:
Vydané (kým):
Právoplatné dňa:
b) Relevantná štúdia
vypracovaná (kým):
Zo dňa:

-

-

-

Ing. Jozef Magda
10/2017

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

01/2018

3. Celkové náklady projektu s DPH:

6.735,35 EUR

—

—

10/2018

4. Podrobný opis činností a prác realizovaných v roku 2018:
V rámci poskytnutej dotácie prostredníctvom projektu ‚.Využitie dažd‘ovej vody“ na rok
2018 sa budú v obci Margecany rea]izovať činnosti zamerané na zachytávanie a následné
vvužitie dažďovej vody zo strechy tribúny ajej následné využitie pre zavlažovanie trávnika
športového (futbalového) ihriska. Dažďová voda bude upraveným dažďovým zvodom
a potrubím zvedená do dvoch prepojených podzemných nádrží (každá s objemom 10 m3)
s celkovou kapacitou 20 m3. Následne bude táto voda pomocou čerpadla s frekvenčným
meničom pripojená na eXistujúci rozvod zavlažovania. Na čerpanie vody z akumulačných
nádob bude použité čerpadlo se sacím košom, které bude z dóvodu ochrany pred
odcudzením a poveternostnými vplyvmi umiestnené v technickej miestnosti v budove
tribúny. Cerpadlo bude vybavené frekvenčným meničom pre zabezpcčenie rovnomerného
tlaku a prietoku.
Uvedené činnosti a práce budú realizované v súlade s rozpočom projektu (príloha Č. I
zmluvy).
Opis činností a prác špeciflkovaný v tomto bode bude realizovaný v zmysle relevantnej
štúdie uvedenej v Clánku IV. bod 1. písm. b) zmluvy a v súlade s rozpočtom projektu
(príloha Č. 1 zmluvy).
V prípade akýchkoFvek pochybností zmluvných strán pri výklade rozsahu a opisu činností
a prác, ktoré majú byť vykonané v rámci projektu za rok 2018, flnancovaiňe ktorých
je účelom poskytnutia dotácie podľa tejto zmluvy, sú zm]uvné strany viazané aj
špeciflkáciou projektu uvedenou v žiadosti príjemcu dotácie označenej v Clánku II. bod 2.
zmluvy.
5. Dodávateľ(lia) projektu:
Obchodné meno dodávateľa:
Sídlo:

JČO:
Registrácia:
Oddiel:

Záhradná jednotka s. r. o.
Obchodná 6,
055 01 Margecany
51708507
Obchodný register Okresného
súdu Košice I
Sro
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43893/V
t/2018
15.06.2018

Vložka číslo:
Zmluva odjelo Č.:
Zodňa:

6. Podmienkou poskytnutia dotácie príjemcovi dotácie je okrem mého výber dodávateľa(ov)
realizácie projektu, špecifikovaného(ých) v bode 5. tohto článku zmluvy, ktorýje povinný
zabezpečiť príjemca dotácie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní platnom
a účinnom v čase výberu dodávateľa. Za dodržanie zákonných postupov pri výbere
dodávateľa(ov), upravených zákonom o verejnom obstarávaní platnom a účinnom v čase
výberu dodávatel‘a(ov), zodpovedá príjemca dotácie a porušenie tohto zákona o verejnom
obstarávaní zo strany príjemcu dotácie sa považuje za podstatné porušenie podmienok
zmluvy, ktorého ndsledkom je povinnosť príjemcu dotácie vrátit‘ poskytnutú dotáciu.
7. Príjemca dotácie je povinný poskytnutú dotúciu použiť výlučne na účel realizácie projektu
špecifikovaného v bodoch I. a 4. tohto článku zmluvy a spĎsobom a za podmienok
dohodnutých v zmluve.

Článok V.
Výška poskytnutej dotácie
t. Na realizúciu projektu špeciflkovaného v Článku IV. bodoch 1. a 4. zmluvy sa zaväzuje
SAZP po splnení všetkých podmienok zmluvy príjemcom dotácie poskytnúť príjemcovi
dotácie finančně prostriedky dotáciu maximálne vo výške:
5.000,00 EUR
eur
päťusfc
(slovom:
).
2. Podmienkou poskytnutia dotácie je okrem mého preukázanie, že príjemca dotácie mEi
na financovanie projektu (účelu dotácie) zabezpečených najmenej 5 % nák[adov z mých
zdrojov, teda sumu vo “ýške: 263,16 EUR (slovom: dvestošesťdesiattri eur a šestnásť
centov).
3. Podmienkou poskytnutia dotácieje dodržanie podmienok zmluvy príjemcom dotácie.
4. Za skutočne vynaložené oprávnené náklady na realizáciu projektuje možné považovať len
tie náklady, ktoré súvisia s prácami a dodávkami realizovanými a uhradenými podľa tejto
zmluvy prfjemcom dotácie dodávateľovi(om) uvedenému(ým) v Clánku IV. bod 5. zmluvy
na základe uvedených zmlúv a ich dodatkov ako aj v Prílohe č. I tejto zmluvy,
ato v období príslušného rozpočtového roka, v ktorom sa poskytla dotácia.
5. V prípade, ak oprávnené náklady skutočne vynaložené, odövodnené a riadne preukázané
na realizáciu projektu, špecifikovaného v Clánku IV. zmluvy po jeho ukončení
v rozpočtovom roku, v ktorom sa dotácia poskytla, budú nižšie ako súčet sumy poskytnutej
dotácie uvedenej v bode 1. tohto článku zmluvy a povinnej sumy z mých zdrojov,
zabezpečenej príjemcom dotácie uvedenej v bode 2. tohto článku zm[uvy, príjemcovi
dotácie vznikne nárok na dotáciu len do výšky skutočných a riadne preukázaných
vynaložených nákladov na realizáciu projektu v príslušnom rozpočtovom roku
po odpočítaní pomernej čiastky povinnej sumy z mých zdrojov. SAZPje v takomto prípade
oprávnená bez uzatvorenia dodatku k zmluve znížiť výšku poskytnutej dotácie.
6. Konečná výška poskytnutej dotácie, kwrá bude vyplatená príjemcovi dotácie, sa určí
na základe skutočne vynaložených, odóvodnených a riadne preukázaných nákladov
na realizáciu projektu, špeciflkovaného v Clánku IV. zmluvy. Celková výška poskytnutej
dotácie uvedená v bode 1. tohto článku zmluvy je výška maximálna, nesmie byt‘ prekročená
—
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a nie je možné ju dodatočne navyšovať, okrem prípadu navýšenia poskytnutej dotácie na
základe dodatočného rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky po
uzavretí zmluvy. V prípade navýšenia skutočne vynaložených nákladov súvisiacich
s realizáciou projektu, tiew náklady máša výlučne príjemca dotácie na vlastně náklady.

Článok VL
Lehoty a spbsob čerpania poskytnutej dotácie
1. SAŽP
zabezpečí
čerpanie
poskytnutej
dotácie
príjemcovi
dotácie
bezhotovostným prevodom z účtu fondu na samostatný bankový účel prfjemcu dotácie
špeciflkovaný v Clánku I. bod 2. zmluvy, a to za podrnienok dohodnutých v zmluve.
Príjemca dotácie sa zaväzuje udržiavať účet uvedený v Dánku I. bod 2. zmluvy otvorený
do doby, potdaU nebudú splnené povinnosti ustanovené v Clánku IX. bod 7. tejto zmluvy.
2. Príjemca dotácie je povinný, za účelom čerpania poskytnutej dotácie na základe zmluvy,
predložiť SAZP originály faktúr, prípadne originály mých účtovných dokladov
zodpovedajúcich zákonu č. 43 1/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
ktorými príjemca dotácie hodnoverne a bez akýchkoľvek pochybností preukáže účelovost‘
použitia poskytnutej dotácie (ďalej len „účtovně doklady“), na úhradu oprávnených
nákladov na realizáciu projektu, špecifikovaného vClánku W. zmluvy, ato v príslušnom
rozpočtovom roku, v ktorom sa dotácia poskytla. Učtovné doklady musia byt‘ vystavené
vybraným dodávateľom uvedeným v Clánku IV. bod 5. zmluvy. Príjemca dotácie je tiež
povinný na požiadanie SAZP k čerpaniu dotácie predložiť d‘alšie doklady a písomnosti
vzťahuj úce sa k realizovanému projektu na preukázanie oprávnenosti vynaložených
nákladov. Príjemca dotácie je povinný uvedené doklady doručiť SAZP najneskör v lehote
do 30.10.2018.
3. V prípade zálohových faktúrje príjemca dotácie povinný postupovať v zmysle 19 zákona
č. 523/2004 Z. 2. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskoršfch predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových
pravidlách“).
4. Podmienkou úhrady predložených účtovných dokiadov zo strany SAŽP je dodržanie
všetkých podmienok zmluvy príjemcorn dotácie a preukázanie bezhotovostnej úhrady
týchto predložených účtovných dokladov vo výške najmenej 5 % nákladov z mých zdrojov
príjemcom dotácie dodávateľovi(om). V prípade, že príjemca dotácie podmienku zaplatenia
najmenej 5 % nákladov z mých zdrojov ako podmienku čerpania poskytnutej dotácie
(Clánok V. bod 2. zmluvy) už ku dňu podpisu 2mluvy splnil, ním predložené účtovně
doklady SAZP, v prfpade splnenia ostatných podmienok zmluvy, uhradí do výšky
poskytnutej dotácie uvedenej v Clánku V. bod 1. zniluvy.
5. SAŽP sa zavdzuje, že po splnení všetkých podmienok zmluvy zo strany príjemcu dotácie,
poskytnutá dotáciu príjemcovi dotácie uvoľní a poukáže z bankového účtu SAZP
na základe predložených účtovných doUadov a účtovných dokladov o úhrade najmenej 5 %
nákladov z mých zdrojov v dohodnutých objemoch a lehotách nasledovne:
do 30.11.2018 do výšky 100,00 % poskytnutých flnančných prostriedkov.
DPH uvedená na účtovných dokladoch, predložených SAŽP zo strany príjemcu dotácie
na úhradu, bude uhradená len prfjemcovi doÉácic, ktorý nic je platiteľom DPH.
6. V prípade, ak príjemca dotácie najneskór v lehote uvedenej v bode 2. tohto článku zmluvy
nepredloží SAZP originály účtovných dokiadov na úhradu nákladov na realizáciu projektu
špecifikovaného v Clánku IV. zmluvy, ako aj doklady o úhrade najmenej 5 % nákladov
z mých zdrojov alebo nepredloží doklady a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému
-
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projektu, ktoré od neho vyžiadala SAŽP na preukázasie oprávnenosti vynaložených
nákladov, nedostáva sa tým fond do omeškania s uvoľnením čerpania dotácie.
7. Príjemca dotácie je povinný najneskór ku dňu podpisu zmluvy predložiť SAŽP doklad
o zriadení samostatného bankového účtu. Odo dňa uzatvorenia zmluvy budú všetky
finančně operácie, súvisiace s poskytnutou dotáciou na realizáciu projektu, špeciflkovaného
v Clánku IV. zmluvy (s výnimkou úhrady najmenej 5 % nákladov z mých zdrojov),
uskutočňovaně výlučne prostredníctvom tohto samostatného bankového účtu, ato len
formou bezhotovostných prevodov. Prfjemca dotácie sa zavhzuje, že prostredníctvom tohto
samostatného bankového účtu bude uskutočňovať výlučne len tie finančně operácie, ktoré
súvisia s podporou poskytnutou z prostriedkov Environmentálneho fondu.
dotácie
príjemcovi
pripísané
budú
ktoré
dotácie,
z poskytnutej
8. Úroky
po poukázaní dotácie alebo jej časti na jeho samostatný bankový účet, sú príjmom fondu
a príjemca dotácie je povinný ich vo výške po odpočítaní poplatkov za vedenie tohto účtu
v lehote jedného mesiaca odo dňa ich pripísania na účet príjemcu dotácie odviesť na účet
fondu číslo vo formáte IBAN: 5K09 818000000070 0021 4051, variabilný symbol 2018.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok SAŽP umožniť čerpanie poskytnutej dotácie alebo
jej zostávajúcej nevyčerpanej časti zaniká dňom vstupu príjemcu dotácie do likvidácie, ako
aj dňom vyhlásenia konkurzu alebo povolením reštrukturalizácie na majetok príjemcu
dotácie alebo vstupom do nútenej správy alebo ozdravného režimu, ak k týmto
skutočnostiam došlo v období po rozhodnutí alalebo uzatvorení zmluvy.

Článok VIL
Povinnosti príjemcu dotácie
1. Príjemca dotácie sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu a povinný príspevok najmenej
5 % nákladov z mých zdrojov (Clánok V. bod 1. a bod 2.) výlučne na účel vymedzený
v Článku W. zmluvy a za dodržania podmienok stanovených touto zmluvou.
2. Príjemca dotácie sa zavázuje riadne, v súlade 50 stavebným alebo mým povolením,
s predloženou projektovou alebo inou dokumentáciou, v súlade s termínom realizácie
projektu a rozpočtom projektu (prfloha Č. 1 zmluvy) realizovať projekt špeciflkovaný
v Clánku W. zmluvy prostredníctvom dodávateľa(ľov) uvedenéhoLch) v Clánku IV.
bod 5. zmluvy.
3. Príjemca dotácie sa zaväzuje zabezpečiť hospodárne, efektívne, účinné a účelové
vynakladanie poskytnutej dotácie v súlade so zákonom o rozpočtových pravid]úch.
4. Príjemca dotácie sa zaväzuje počas celej doby platnosti zmluvy majetok nadobudnutý
alebo zhodnotený z prosriedkov poskytnutej dotácie chrániť pred poškodenfm, stratou,
odcudzením alebo zneužitím.
5. Príjemca dotácie sa zaväzuje písomne informovať SAŽP o zmene všetkých skutočností
a podmienok, dohodnutých v tejto zmluve do 10 kalendárnych dní od príslušnej zmeny.
Zmenu dohodnutých podmienok zmluvy možno uskutočniť len na základe písomnej
žiadosu príjemcu dotácie, na základe ktorej SAZP, v prípade, že So zmenou dohodnutých
podmienok bude súhlasiť, uzatvorí s príjemcom dotácie písomný dodatok k zmluve.
6. Pre projekty, ktoré majú termín ukončenia realizácie projektu do 31. 10. 2018
sa príjemca dotácie zaväzuje spolu s poslednými účtovnýrni doldadmi doručenými
a predloženými SAZP na úhradu a s dokladmi uvedenými v Clánku VL bod 2. zmluvy,
predložit‘ aj vyplnené a podpísané tlačivo pre „Záverečné vyhodnotenie plnenia
podmienok zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
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v rámci Programu obnovy dediny na rok 2018“, ktoré tvorí prílohu Č. 2 zmluvy
a záverečnú správu o priebehu realizácie projektu, vrátane všetkých SAZP požadovaných
dokladov preukazujúcich realizáciu projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá.
7. ZávereČná správa o priebehu realizácie projektu musí obsahovat‘ detailný opis
činností/prác realizovaných príjemcom dotácie v roku 2018 za poskytnutú dotáciu a tento
opis musí byt‘ v súlade so zmluvou.
8. V prípade, ak príjemca dotácie v priebehu realizácie projektu zistí, že projekt nebude
schopný zrealizovať v termíne podľa dánku W. bod 2. zmluvy a ide o termín realizácie
projektu v roku 2018, je povinný pred dohodnutým termínom ukončenia realizácie
projektu doničif fondu písomnú žiadosť o predlženie termínu realizácie projektu
s uvedením dóvodov. V prípade závažných skutočností, ktoré nemohol príjemca dotácie
ovplyvnit‘, móže SAZP uzavriet‘ s príjemcom dotácie písomný dodatok k zmluve,
v ktorom dohodne zmenu termínu realizácie projektu.
9. Príjemca dotácie je povinný umožniť zamestnancom SAŽP, fondu, zamestnancom
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ana ich požiadanie
aj zamestnancom Slovenskej inšpekcie životného prostredia, prípadne príslušného úradu
životného prostredia, vykonávať kontrolu použitia poskytnutej dotácie a za tým účelom
umožniť im vstup do priestorov a objektov príjemcu dotácie a na požiadanie predložiť
všetky doklady a písomnosti vzťahujúce sak realizovanému projektu a preukázať
oprávnenosť vynaložených nákladov. Príjemca dotácie Sa zaväzuje vytvorit‘ oprávneným
kontrolným zamestnancom vykonávajúcim kontrolu podmienky na riadne a včasné
vykonanie kontroly a poskytnúť im bezodkladne potrebnú súčinnosť.
10. Príjemca dotácie sa zavUzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu SAŽP a fondu
veci (hnuterné 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 alalebo jeho čast‘ ani prostriedky
poskytnutej dotácie nebudú použité pre účely realizácie akejkoľvek hospodárskej činnosti
a ani nebudú poskytovať neoprávnenú výhodu žiadnemu subjektu (najmä, ale nielen
na základe zmluvného vzťahu s príjemcom), ktorý realizuje hospodársku činnost‘.
12. Príjemca dotácie vyhlasuje, že miesto, kde sú realizované prvky zelenej infraštruktúry
podľa projektu uvedeného v či. IV. bod 1. tejto zrnluvy, ktorý bude realizovaný
z prostriedkov poskytnutej podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v zmysle
tejto zmluvy, má charakter všeobecnej infraštruktúry, ktorá je verejne prístupná bez
obmedzení.
13. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že po dobu piatich rokov odo dňa účinnosti tejto zmluvy
bude SAZP každoročne informovať, a to vždy do konca príslušného kalendárneho roku,
že miesto, kde je realizovaný projekt uvedený v či. IV. bod 1. tejto zmluvy má charakter
všeobecnej infraštruktúry, ktorá je verejne prístupná bez obmedzení. Príjemca dotácie
sa zaväzuje túto oznamovaciu povinnosť plniť aj v prípade, že počas rozhodného obdobia
nedošlo k zmene užívania predmetného miesta.
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Článok VIII.
Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy a kontrola plnenia zmluvných
podmienok
1. Po vyčerpaní poskytnutej dotácie a splnení povinností príjemcom dotácie uvedených
v Dánku Vil. bode 6. alebo 7. zrnluvy fond vypracuje „Záverečné vyhodnotenie plnenia
podmienok zmiuvy“, ato formou protokolu, pričom fond vychádza z podkladov
predložených prfjemcom dotácie a dokladov uvedených v Clánku VH. bod 6. abbo 7.
zmluvy, ako aj zo všetkých ostatných dokladov predložených príjemcom dotácie
v súvislosti s poskytnutím a čerpaním dotácie.
2. Fond a SAŽP je oprávnený podľa 5 ods. 7 a 11 ods. 2 zákona o Environmentálnom
fonde vykonávať frnančnú kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu a dodržiavania
podmienok (ejto zmluvy podľa zákona č. 357i2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ČIánokIX.
Porušenie finančnej disciplíny
I. Príjemca dotácie bene na vedomie, že finančné prostriedky poskytnuté formou dotácie
na základe tejto zmluvy sa považujú podľa zákona o rozpočtových pravidlách za verejné
prostriedky.
2. Príjemca dotácie berle na vedomie, že nedodržanie abebo porušenie ktorejkoľvek
z dohodnutých podmienok uvedených v tejto zmluve, za ktorÝch sa dotácia poskytla alebo
nehospodánne, neefektívne, neúčinné a neúčelové použitie dotácie príjemcom dotácie,
sa považuje okrem mého za porušenie finančnej disciplíny v zmysle * 31 ods. 1 zákona
o rozpočtových pravidlách.
3. Príjemca dotácie bene na vedomie, že ak pri nakladaní s dotáciou poskytnutou na základe
tejto zmluvy neplní alebo poruší dohodnuté zmluvné podmienky alebo postupuje v rozpore
so zákonom o rozpočtových pravidlách, v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní
abebo v rozpore s mým všeobecne záväzným pnávnym predpisom, SAŽP je oprávnená
v ktoromkoľvek štádiu čerpania dotácie čerpanie dotácie zastavit‘. O tomto fond
bezodldadne informuje príjemcu dotácie.
4. Príjemca doácie bene na vedomie, že ak pri nakladaní a použití dotácie poruší flnančnú
31 ods. 1 zákona o rozpočtových
disciplínu niektorým zo spósobov uvedených v
pravidlách, porušenie takejto finančnej disciplíny bude SAŽP v závislosti od druhu
porušenia sankcionovať v zmysle * 31 zákona o rozpočtových pravidlách.
5, Príjemca dotácie bene na vedomie, že ak nesplní alebo akýmkoľvek spčsobom poruší svoje
povinnosti uvedené v tejto zmluve a dohodnuté zmluvné podmienky, móže sa to považovať
v zmysle * 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách za porušenie pravidiel
a podmienok, za ktorých bola dotácia poskytnutá a v takomto prípade je pníjemca dotácie
povinný poskytnutú dotáciu alebo jej vyčerpanú časť vnátiť fondu ( 31 ods. 7
zákona o rozpočtových pravidlách) a fond použije postup podľa * 31 ods. 1 písm. b) zákona
o rozpočtových pravidbách.
6. Príjemca dotácie bene na vedomie, že v prípade, ak SAŽP abebo ktorýkoľvek oprávnený
nehospodárne,
kontnolný orgán zistí, že poskytnutie a použitie dotácie je/bob
neefektívne, neúčinné a neúčelové alebo ak príjemca dotácie porušil podmienky zákona
o verejnom obstarávaní pri výbere dodávateľa realizácie projektu, je povinný poskytnutú
dotáciu abebo jej vyčerpaná časť vrátiť fondu (* 31 ods. 7 zákona o rozpočtových
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pravidlách) a fond použije postup podľa 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových
pravidlách.
7. Príjemca dotácie sa zaväzuje a bene na vedomie, že poskytnuté finančně prostniedky je
povinný uhradiť dodávateľovi(om) najneskór do 15. 12. 2018. Porušenie tejto povinnosti
bude považované za porušenie flnančnej disciplíny príjemcom dotácie v zmysle 31 ods. 1
písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách a bude sankcionované podľa 31 ods. 5 zákona
o rozpočtových pravidlách. Na preukázanie splnenia tejto povinnosti je príjemca dotácie
povinný do 15. 01. 2019 zaslat‘ SAŽP výpis z bankového účtu, ktorým včasnosť
a úplnosť týchto úhrad niadne preukáže.

Článok X.
Vyhlásenia zrnluvných strán
1. Príjemca dotácie vyhlasuje, že údaje, ktoré sú obsahom žiadosli, ako aj všetky informácie
obsiahnuté v spnievodných dokumentoch a dokladoch, ktoré tvoria prílohy žadosti, ako aj
údaje uvedené v zmluve sú pravdivé, úplné a taktiež že SAZP 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 finančně záväzky
po lehote splatnosti voči štátnemu rozpočtu a rozpočtu fondu.
3. Príjemca dotácie vyhlasuje, že nie je v likvidácii, že na jeho majetok nie je vyhlásený
konkurz ani povolená jeho reštrukwralizácia podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zúkonov v znení neskorších predpisov,
nie je v nútenej správe ani ozdravnom režime podl‘a zákona Č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravid!ách územnej samosprávy a o zmene a doplnenf niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a že rnajetok, ktorý je predmetom financovania podľa tejto
zmluvy nie je v exekúcii.
4. Príjemca dotácie podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že výber dodávateľa, uvedeného
v Clánku IV. bod 5. tejto zm)uvy, zabezpečil v sůlade so zákonom o verejnom obstarávaní,
platnom a účinnom v čase výberu dodávateľa a že za tento výber zodpovedá.
5. Príjemca dotácie podpísaním zmluvy udeľuje fondu v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlas na spracovanie
jeho osobných údajov uvedených v žiadosti a v zmluve. Osobné údaje príjemcu dotácie
sa poskytnú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok XI.
Ukončenie zmluvy

L K ukončeniu zmluvy móže dójsť písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému dňu.
Dohodou možno zmluvný vzt‘ah založený touto zmluvou ukončit‘ len do dňa, pokiaľ
nedošlo zo strany príjemcu dotácie k čerpaniu dotácie.
2. K ukončeniu znMuvy möže döjsť aj odstúpenim od zmluvy jednou zo zmluvných strán,
a to v prípade porušenia ztrituvy podstatným spösobom druhou zmluvnou stranou.
Odstúpenie od zmluvy je v takomto prípade účinné dňom preukázateľného doručenia
oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy
je spojené s povinnosťou príjemcu dotácie vrátiť poskytnutú dotáciu v celom rozsahu.
3. Za ponišenie zrnluvy podstatným spösobom sa rozumie:
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a) porušenie nasledovných ustanovení zmluvy: Článok IV. bod 6. a 7., Článok VI.
bod 2,4. a?., Článok VII. bod 1., 2., 3., 6., 7., 12. a 13. a Článok X. bod 4.,
b) ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že táto bola uzatvorená na základe nepravdivých,
nesprávnych alebo neúplných údajov alebo dokumentov predložených zo strany
príjemcu dotácie,
c) ak právoplatný rozsudok súdu alebo zistenie kontrolného orgánu preukáže, že v procese
hodnotenia a výberu projektu došlo k spáchaniu trestnej činnosti alebo k takému
porušemu všeobecne záväzných právnych predpisov, bez ktorého by k poskytnutiu
dotácie nedošlo.

Článok XII.
Závcrečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnost‘ dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
podľa 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
v Centrálnom registri zmlúv Uradu vlády SR.
2. Zmluvuje možné meni( aleo dopÍňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán
formou očíslovaného písomného dodatku k zmluve, podpísaného oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán. Na uzatvorenie dodatku k zmluve neexistuje právny nárok žiadnej
Zo zmluvných strán.
3. Pri výklade dohodnutých zmluvných podmienok sa prihliada na žiadosť; v prfpade
rozporu medzi ustanoveniami zmluvy a žiadost‘ou majú prednosť ustanovenia zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podľa tejto zmluvy sa
považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím
táto písornnosť prevziať. Ak sav prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku
vráti doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná (resp. adresát neznámy),
považuje sa takáto zásielka za doručenú dňom vrátenia tejto zásielky odosielajúcej osobe;
pre doručovanie je rozhodné sídlo zapísané v obchodnom registri, alebo mom príslušnom
registri.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa bude riadiť
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka za predpokladu, že osobitné predpisy,
ktoré majú prednosf pred Obchodným zákonníkom, neobsahujú špeciálnu úpravu.
6. Zmluvaje záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán.
7. Ak niekioré ustanovenia zmluvy nic sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné a]ebo
neskór stratia platnosť aJa]ebo účinnost‘, nic je tým dotknutá plarnosť a/alebo účinnost‘
ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení
a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokíaľje to právne možné, sa čo najviac
približuje zmyslu a účelu zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní zmluvy zmluvné strany túto otázku
brali do úvahy.
8. Osoby podpisujúce zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.
9. Zmluvné strany vyhíasujú, že zmluvu neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok. Dalej vyhlasujú, že si text zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu, právam a
povinnostiam z ne] vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu
vóľu zbavená akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojinii vlastnoručnými podpismi.
tO. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno
vyhotovenie dostane príjemca dotácie a dve vyhotovenia dostane fond.
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11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
1. Prfloha č. 1: Položkovitý rozpočet na projekt na rok 2018 do výšky schválenej dotácie
a mých zdrojov,
2. Prfloha č. 2: Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy o poskytnutí
podpory z Environrnentálneho Fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy
dediny za rok 2018.

V Banskej Bystrici, dňa

16. 08. 2018

V Banskej Bystrici, dňa

Oa

08. 2016

SL0VENSK AGENTÚRÁ
ŽivOTNĚnO PROSTREDIA
—

Obec Margecany
v zastúpení Ing. Jgor Petrik
starosta obce

Slovenská agentúra životného prostredia
v zastúpení RNDr. Richard Müller, PhD.
generálny riaditeľ

Strana Ilz II

