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ZYILUvA

č. 11567008U02

o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (d'alej len ,,zmluva")
uzatvorená podl'a ust. § 9 ods. 6 a § l0 zákona č.58712004 Z. z. o Environmentálnom
fonde a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších predpisov, podl'a
ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/199l Zb. v znení neskoršíchpredpisov
a v súlade so zákonom č. 52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej sprály
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Clánok I.
Zmluvné strany
1. Poskytovatel' dotácie:
Environmentálny fond
Martinská 49,821 05 Bratislava
30 796 49l

Sídlo:

IČo:
DIČ:

2021925774

5tatutarny ZaStupca:

PhDr. Branislav Valovič. riaditel'

Bankové spojenie:

Štátna pokIadnica

Čísloúčtuvo formáte IBAN:
SWIFT:

SK09

8l

80 0000 0070 002

l

405 l

SPSRSKBA

(d'alej len ,.fond")
a

2. Príjemca dotácie:
obec Marcelová

Sídlo:

tčo:
štatutárny

Nám. Slobody l l99, 946 32
Marcelová, okres I(omárno

zástupca:

Bankové spojenie:

číslosamostatného bankového účtuvo formáte

IBAN:
SWIFT:

(ďalej len ,.príjemca dotácie", spolu s fondom
d'alej len ,,zmluvné strany")

00306550

Ervin Varga, starosta obce
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK20 0200 0000 0029 9396 3854

SUBASKBX

Zmluya č. l |5670 08U02

Článok II.
úvodnéustanovenia
l. Fond bol zriadení, zákonom č, 58712004 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 životnéprostredie.
2. Rozhodnutím ministra životnéhoprostredia Slovenskej republiky o poskYnutí podpory
formou dotácie z Environmentálneho fondu číslol15670lA3-26ll6 zo dňa07.07.2016
vydaného podl'a ustanovenia § 4 ods. 3 zákona o Environmentálnom fonde (d'alej len
,.rozhodnutie") bola na základe žiadosti prrjemcu dotácie číslol 15670 zo dňa26.10.20l5
(d'alej len ..žiadost"') poskytnutá príjemcovi dotácie podpora vo ťorme dotácie vo výŠke
l 09.000,00 EUR. slovom : jednostodeváťtisíc eur (d'alej len ..dotácia").

Článok III.

Predmet zmluvy

l. Táto zmluva sauzaívárapodl'a u;t. § 9 ods. 6 zákona o E,nvironmentálnom fonde na zák\ade
rozhodnutia špecitikovaného v Clánku II. bod 2. zmlwy a vo vázbe na žiadost'.
2. Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán

pri poskynutí podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie

za Účelom

spolufinancovania skutočne v)rnaložených oprávnených nákladov na realizáciu Projektu
podrobne špecifikovaného v Článku IV. zmluvy. Za skutočne vynaložené oprár,nené
náklady narealizáciu projektu je možnépovažovaťlen tie náklady. ktoré súvisia s prácami
a dodávkami realizovanými a uhradenými podl'a tejto zmluvy príjemcorn dotácie
dodávatel'ovi(om) uvedenému(ým) v Čtanku IV. bod 5. zmluvy na základe uvedených
zmlúv a ich dodatkov ako aj v Prílohe č.l tejto zmluvy ato v období príslušného
rozpočtovéhoroka. v ktorom sa poskytla dotácia.
3. Podmienkou poskynutia dotácie je dodržanie podmienok zmluvy príjemcom dotácie.

článok IV.

Účel použitia poskytnutej dotácie, predmet projektu a termín realizácie projektu

l. PoskYnutá

dotácia sa účelovopoužije na:

a) Názov projektu (účeldotácie):
M iesto r ealizácie proj e ktu

:

Okres:
b) Relevantná štúdiavypracovaná: (kým)

Názov:

Zo dňa:

Zlepšenie kvali§ ovzdušia v obci
Marcelová
Marcelová
Komárno
Ervin Varga
Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Marcelová
26.10.20l5
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2. Termín realizácie projektu:

(začiatok a ukončenie - mesiac/rok): 05/20l6 - 1l12016
3. Celkové náklady projektu s

DPH: l23,600,00 EUR

4. Podrobný opis činnostía prác realizovaných v roku 20l6:

Dotácia a finančnéprostriedky z iných zdrojov budú použiténa zakúpenie špeciálneho
zametacieho vozidla HAKO Citymaster l250 Comfort.
Zakúpenéšpeciálne zametacie vozidlo zamerané na kropenie a zametanie miestnych
komunikácií bude slúžit'predovšetkým na udržiavanie stavu chodníkov. parkovísk a
ostatných spevnených plóch v takom stave, ktorý bude znamenat'zníženie prašnosti v
katastri a zvýšenie kvality života v obci.
Špeciálne zametacie vozidlo. ktoré má charakter univerzálneho nosiča nadstavieb. bude
niesť nasledovné časti
- Dve zametacie kefy so samostatným kropením - dve keťy. ktoré sú vyrobené z kl,alitného
ohybného drótu budú schopné zametat' zimný posyp róznych vel'kostí. Aby v procese
:

zameíania nedochádzalo k prášeniu, čo je hlavný ciel' projektu. nesie každá z kief
samostatnú vodnú trysku, ktorá samoreguluje množstvo vody podl'a vel'kosti znečistenia a
vel'kosti čiastočiek.
- Zberná nadstavba nazametané nečistoty - táto nadstavba bude o vel'kosti 1.0 m3, Bude
centralizovať vysávaný prach a kamenivo v jednom uzavretom priestore. čímsa úplne
eliminuje prašnost'v porovnaní so starým spósobom udržiavania miestnych komunikácií.
Ked' dójde k naplneniu zásobníka na nečistotu, zamestnanec obce vyprázdni zásobník na
nečistotu jednoduchou obsluhou zo svojej kabíny na vopred určenémiesto.
Uvedené činnosti a práce budú realizované v súlade s rozpočtom projektu (príloha č. l
zmluvy).

Opis činnostía prác špecifikovaný v tomto bode bude realizovaný v zmysle relevantnej
štúdieuvedenej v Článku IV. bod l. písm. b) zmluvy a v súlade s rozpočtom projektu
(príloha č. l zmluvy).

V prípade akýchkol'vek pochybnostízmluvných strán pri výklade rozsahu a opisu činností
aprác. ktoré majú byt vykonané v rámci projektu za rok 20l6, financovanie ktorých
je účelomposkytnutia dotácie podl'a zmluvy, sú zmluvné strany viazané aj špecifikáciou
projektu uvedenou v žiadosti príjemcu dotácie označenej u Článku II. bod

2.zmllvy.

5. Dodávatel'(lia) projektu:

obchodné meno dodávatel'a
Sídlo:
IčO:
Registrácia:
Oddiel: Sro
Kúpna zmluva č.:

Zo dňa:

:

KomAgrartechnik, s.r.o.
Hlavná 1444.946 32 Marcelová
36537756
v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Vložka č,: l2083,Ai
vo 02105l20l5
25.05,20l5
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6. Podmienkou poskYnutia dotácie príjemcovi dotácie je okrem iného výber dodávatel'a(ov)
realizácie projektu. špecifikovaného(ých) v bode 5. tohto článku zmluvy. ktoý je povinný
zabezpečit' príjemca dotácie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, platnom v čase

Za dodržanie zákonných postupov pri výbere dodávatel'a(ov).
upravených zákonom o verejnom obstarávaní platnom v čase výberu dodávatel'a(ov),
zodpovedá prrjemca dotácie a porušenie tohto zákona o verejnom obstarávaní zo strany
prrjemcu dotácie sa považuje za podstatné porušenie podmienok zmluvy. s ktorým
je spojená povinnost' vrátit' poskynutú dotáciu,
7. Príjemca dotácie je povinný poskytnutú dotáciu použiť výlučne na účelrealizácie projektu
špecifikovaného v bodoch l. a4. tohto článku zmluvy a spósobom a za podmienok
dohodnutých v zmluve.
výberu dodávatel'a.

článot< V.
Výška poskytnutej dotácie
l. Na realizáciu projektu špecifikovaného v Článku IV. bodoch l. a4. zmluvy sazavázuje
fond po splnení všetkých podmienok zmluvy príjemcom dotácie poskynúť prijemcovi
dotácie finančné prostriedky
(slovom

:j

-

dotáciu maximálne vo výške:
109.000,00 EUR

ednostodevát'tisíc eur).

Podmienkou poskytnutia dotácie je okrem iného preukázanie. že príjemca dotácie má
na f'inancovanie projektu (účeludotácie) zabezpečených najmenej 5 %nákladov z iných

zdrojov, teda sumu vo výške: 5.736,85 EUR (slovom: páťtisícsedemstotridsat'šest' eur

a

osemdesiatpáť centov)

2.Y

prípade. ak oprávnené náklady skutočne vynaložené. odóvodnené a riadne preukázané
na realizáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV, zmluvy po jeho ukončení
v rozpoČtovom roku, v ktorom sa dotácia poskytla, budú nižšieako súčetsumy poskytnutej

dotácie uvedenej v bode

l.

tohto článku zmluvy

a

povinnej sumy z iných zdrojov.

zabezpečenej prrjemcom dotácie, príjemcovi dotácie vznikne nárok na dotáciu len do výšky
skutočných a riadne preukázaných vynaložených nákladov narealizáciu projektu
v príslušnomrozpočtovom roku po odpočítanípomernej čiastky povinnej sumy z iných
zdrojov. Fond je v takomto prípade oprávnený bez uzaívorenia dodatku k zmluve znížit'
výšku poskytnutej dotácie.

výška poskytnutej dotácie. ktorá bude vyplatená prrjemcovi dotácie sa určí
na základe skutočne vynaložených, odóvodnených a riadne preukázaných nákladov
narealizáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV. zmluvy. Celková výška poskytnutej

3. Konečná

dotácie uvedená v bode l . tohto článku zmluvy je výška maximálna. nesmie byt prekročená
je možnéju dodatočne navyšovat'. okrem prípadu navýšenia poskytnutej dotácie na

a nie

základe dodatočnéhorozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky po
uzavreíí zmluvy. V prípade navýšenia skutočne vynaložených nákladov súvisiacich
s realizáciou projektu, tieto náklady znáša výlučne príjemca dotácie na vlastné náklady.
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Leho§

Článok VI.

a spósob čerpania poskytnutej dotácie

l. Fond zabezpečí čerpanie poskytnutej dotácie príjemcovi dotácie bezhotovostným prevodom
z Účtu fondu na samostatný bankový účetprrjemcu dotácie špecifikovaný v Článku I. bod 2,
zmluvy, ato za podmienok dohodnutých v zmluve. Príjemca dotácie sa zavázuje udržiavat'
Účet uvedený v Clánku L bod 2. zmluvy otvorený, ato až do doby záverečného
vyhodnotenia splnenia podmienok zmluvy a úplnéhofinančného vysporiadania poskytnutej
dotácie.

je povinný, za účelomčerpania poskynutej dotácie na základe zmluvy,
predkladat' fondu originály faktúr, originály zálohových faktúr, prípadne originály iných
účtovnýchdokladov zodpovedajúcich zákonu č, 43l12002 Z.z, o účtovníctvev znení

2. Príjemca dotácie

neskoršíchpredpisov, ktorými prrjemca dotácie hodnoverne abez akýchkol'vek

pochybností preukáže účeIovosťpoužitia poskytnutej dotácie (d'alej len,,účtovnédoklady")
na úhradu oprávnených nákladov narealizáciu projektu, špecifikovanéhov Článku IV.
zmluvy a to v príslušnom rozpočtovom roku, v ktorom sa dotácia poskyla. Účtovné
doklady musia byt vystavené vybraným dodávatel'om uvedeným v Článku lV. bod 5.
zmluvy. Príjemca dotácie je tiež povinný na požiadanie fondu k čerpaniu dotácie predložiť
d'alšie doklady a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému projektu na preukázanie
oprávnenosti vynaložených nákladov. Príjemca dotácie je povinný uvedené doklady doručit'
fondu najneskór v lehote do 30.11.201ó.
3.

V prípade zálohových faktúr je prrjemca dotácie povinný postupovať v zmy,sle § 19 zákona
č. 52312004 Z. z . o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len ,.zákon o rozpočtových
pravidlách").

4. Podmienkou úhrady predložených účtovnýchdokladov zo strany ťondu je dodržanie
všetkych podmienok zmluvy príjemcom dotácie a preukázanie bezhotovostnej úhrady
týchto predložených účtovnýchdokladov vo výške najmenej 5 oÁnákladov z iných zdrojov
príjemcom dotácie dodávatel'ovi(om). V prípade. že príjemca dotácie podmienku zaplatenia
najmenej 5 Yo nákladov z iných zdrojov ako podmienku čerpania poskytnutej dotácie
1Článok V. bod l. zmluvy) už ku dňu podpisu zmluvy splnil, ním predioženéúčtovné
doklady fond. v prípade splnenia ostatných podmienok zmluvy. uhradí do výšky
poskytnutej dotácie uvedenej v Článku V. bod l. zmluvy.
5. Fond sa zavázuje. že po splnení všetkých podmienok zmluvy zo strany príjemcu dotácie,
poskYnutú dotáciu príjemcovi dotácie uvol'ní a poukáže z účtufondu nazáklade
predložených účtovnýchdokladov a účtovnýchdokladov o úhrade najmenej 5 % nákladov
ziných zdrojov v dohodnutých objemoch a lehotách nasledovne:
- do 15.12.2016 do úškyl00,00 7o poskytnufých finančných prostriedkov.

DPH uvedená na účtovnýchdokladoch, predložených fondu zo strany príjemcu dotácie
ktoý nie je platitel'om DPH.
6. V prípade, ak prtjemca dotácie najneskór v lehote uvedenej v bode 2. tohto článku zmluvy
na úhradu, bude uhradené len príjemcovi dotácie,

nepredložífondu originály účtovnýchdokladov na úhradu nákladov na realizáciu projektu
špecifikovaného v Clánku IV. zmluvy, ako aj doklady o úhrade najmenej 5 % nákladov
z iných zdrojov alebo nepredložídoklady a písomnosti vzťahujúcesa k realizovanému
projektu, ktoré od neho vyžiadal fond napreukázanie oprávnenosti vynaložených nákladov.
nedostáva sa tým fond do omeškania s uvol'nením čerpania dotácie.
7. Príjemca dotácie je povinný najneskór ku dňu podpisu zmluvy predložit' fondu doklad
o zriadení samostatného bankového účtu.odo dňa uzatvorenia zm|uvv budú všetkv
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finančnéoperácie, súvisiace s posk}tnutou dotáciou na realizáciu projektu, špecifikovaného
v Článku lV. zmluvy (s výnimkou úhrady najmenej 5 oÁ nákladov z iných zdrojov),
uskutočňované výlučne prostredníctvom tohto samostatného bankového účtua to len
fbrmou bezhotovostných prevodov.

8.

Úroky

z poskltnutej dotácie. ktoré budú pripísanépríjemcovi dotácie
po poukázaní dotácie alebo jej časti najeho samostatný bankový účet.sú príjmom fbndu
a príjemca dotácie je povinný ich vo výške po odpočítanípoplatkov za vedenie tohto účtu
v lehote jedného mesiaca odo dňa ich pripísania na účetpríjemcu dotácie odviesť na účet
fondu číslovo formáte IBAN: SK09 81 80 0000 0070 0021 405l . variabilný symbol
l l56709.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že závázok fondu umožnit' čerpanie poskYnutej dotácie alebo

jej zostávajúcej nevyčerpanej časti zaniká dňom vstupu príjemcu dotácie do likvidácie, ako
aj dňom vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok prrjemcu dotácie, alebo
vstupom do nútenej správy alebo ozdravného režimu, ak k týmto skutočnostiam došlo
v období po rozhodnutí a/alebo uzatvorení zmluvy.

Clánok VII.

Povinnosti príjemcu dotácie

l. Príjemca dotácie sazavázuje použit'poskynutú dotáciu a povinný príspevok najmenej 5 7o
nákladov ziných zdrojov 1Článok V. bod l.) výlučne na účelvymedzený v Článku IV.
zmluvy aza dodržania podmienok stanovených zmluvou.
2. Príjemca dotácie sa zavázule riadne. v súlade s predloženou projektovou alebo inou

dokumentáciou a v súlade s termínom realizácie projektu a rozpočtom projektu (príloha č.
l zmluvy) realizovat' projekt špecifikovaný u Článku IV. zmluvy prostredníctvom
dodávatel'a(l'ov) uvedeného(ých) u Článku IV. bod 5. zmluvy.

Príjemca dotácie sa zavázuje zabezpečií'hospodárne. efektívne, účinnéa úrčelové
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 poskytnutej dotácie chrániť pred poškodením, stratou,
odcudzením alebo zneužitím.
J.

5.

Príjemca dotácie sa zavázuje písomne informovať fond o zmene všetkých skutočností
zmluve do l 0 kalendárnych dní od príslušnejzmeny. Zmenu
dohodnutých podmienok zmluvy možno uskutočniťlen na základe písomnej žiadosti
príjemcu dotácie, na základe ktorej fond. v prípade. že so zmenou dohodnutých
podmienok bude súhlasiť, uzatvorí s príjemcom dotácie písomný dodatok k zmluve.
a podmienok, dohodnutých v

Pre projekty, ktoré majú termín ukončenia realizácie projektu

do 31.12.2016
sa príjemca dotácie zavázuje spolu s poslednými účtovnýmidokladmi doručenými
a predloženými fondu na úhradu a s dokladmi uvedenými v Článku VI. bod 2. zmluvy.
predložit' aj vyplnené a podpísanétlačivo pre ,,Záverečné vyhodnotenie plnenia
podmienok zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
zarok 2016", ktoré tvorí prílohu č.2 zmlwy azáverečnúsprávu o priebehu realizácie
projektu. vrátane všetkých fondom požadovaných dokladov preukazujúcich realizáciu
projektu, na ktoý bola dotácia poskynutá.
7. Pre projekty, ktoré majú termín ukončenia realizácie projektu po 31.12.201ó
sa príjemca dotácie zavázuje spolu s poslednými účtovnýmidokladmi doručenými
a predloženými fondu na úhradu a s dokladmi uvedenými v Článku VI. bod 2. zmluvy.

6.
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predložit' aj vyplnené a podpísané tlačivo pre "Záverečné vyhodnotenie plnenia
podmienok zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
zarok 2016", ktoré tvorí prílohu č.2 zmluvy azáverečnúsprávu o priebehu realizácie

projektu, vrátane všetkých fondom požadovaných dokladov preukazujúcich realizáciu
projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá,

8. Záverečná správa

o priebehu realizácie projektu musí obsahovať detailný opis
činností/prác realizovaných príjemcom dotácie v roku 20|6 za poskytnutú dotáciu a tento
opis musí bY'v súlade so zmluvou.

9. V

prípade, ak príjemca dotácie v priebehu rea|izácie projektu zistí. že projekt nebude
schopný zrealizovať v termíne podl'a Článku IV. bod 2. zmluvy a ide o termín realizácie
projektu v roku 2016, je povinný pred dohodnutým termínom ukončenia realtzácie
projektu doručiťfondu písomnúžiadost' o predlženie termínu realizácie projektu
s uvedením dóvodov. V prípade závažných skutočností,ktoré nemohol príjemca dotácie
ovplyvnit', móže fond uzavriet's príjemcom dotácie písomný dodatok k zmluve, v ktorom
dohodne zmenu termínu realizácie projektu.

l0. Príjemca dotácie je povinný umožnit'zamestnancom fondu, zamestnancom Ministerstva
životnéhoprostredia Slovenskej republiky a na ich požiadanie aj zamestnancom
Slovenskej inšpekcie životného prostredia, prípadne príslušnéhoúradu životného
prostredia. vykonávať kontro[u použitia poskytnutej dotácie azatým účelomumožnit' im
vstup do priestorov a objektov prrjemcu dotácie anapožiadanie predložit'všetky doklady

písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému projektu

a preukázat' oprávnenosť
zavázuje
vYvorit'
vynaložených nákladov. Príjemca dotácie sa
oprávneným kontrolným
zamestnancom vykonávajúcim kontrolu podmienky na riadne a včasnévykonanie
kontroly a poskynút' im bezodkladne potrebnú súčinnosť.
a

l l. Príjemca dotácie sa zavázuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu fondu veci

(hnutel'né a nehnutel'né) a vecné a majetkové práva. ktoré nadobudne z prostriedkov
poskytnutej dotácie v zmysle zmluvy, neprevedie do vlastníctva tretej osoby, a to po dobu
5 (piatich) rokov odo dňa nadobudnutia veci a/alebo vecných a/aiebo majetkových práv
z prostriedkov dotácie v zmysle zmluvy do svojho vlastníctva.

článok VIII.

Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy a kontrola plnenia zmluvných
podmienok

l. Po vyčerpaníposkynutej dotácie a splnení povinností príjemcom dotácie uvedených
u Článku VII. bode 6. alebo 7. zmlwy fond vypracuje ,,Záverečné vyhodnotenie plnenia
podmienok zmluvy" a to formou protokolu, pričom fond vychádza z podkladov
predložených príjemcom dotácie a uvedených v Článku VII. bod 6. alebo 7. zmluvy, ako
aj zo všetkých ostatných dokladov predložených príjemcom dotácie v súvislosti
s poskynutím a čerpanímdotácie.
2. Fondjeoprávnenýpodl'aust. § 5ods.7aust. § llods.2zákonao Environmentálnomťonde
vykonávať finančnúkontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu a dodržiavania
podmienok tejto zmluvy podl'a zákona č.35712015 Z. z. o finančnej kontrole aaudite
a o zmene a doplnení niektoqých zákonov.
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článok IX.

Porušenie finančnej disciplíny

l. Príjemca dotácie berie na vedomie, že finančnéprostriedky poskytnuté formou dotácie
nazáklade zmluvy sa považujúpodl'a zákona o rozpočtových pravidlách zaverejné
prostriedky.

2.

Príjemca dotácie berie na vedomie. že nedodržanie alebo porušenie ktorejkol'vek
z dohodnutých podmienok uvedených v zmluve, za ktorých sa dotácia poskytla alebo
nehospodárne, neefektívne, neúčinnéa neúčelovépoužitie dotácie príjemcom dotácie,
sa považuje okrem iného za porušenie finančnej disciplíny v zmysle ustanovenia § 3l ods. l
zákona o rozpočtových pravidlách.

3. Príjemca dotácie berie navedomie, že ak pri nakladaní s dotáciou poskýnutou nazáklade

zmluvy neplní alebo porušídohodnuté zmluvné podmienky alebo postupuje v rozpore
so zákonom o rozpočtových pravidlách, v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní
alebo v rozpore s iným všeobecne závázným právnym predpisom. fond je oprávnený
v ktoromkol'vek štádiu čerpania dotácie čerpanie dotácie zasíavit'. O tomto fond

bezodkladne informuje príj emcu dotác ie.
4. Príjemca dotácie berie na vedomie, že ak pri nakladaní a použitídotácie poruší finančnú
disciplínu niektoým zo spósobov uvedených v ustanovení § 3l ods. l zákona
o rozpočtových pravidlách, porušenie takejto finančnej disciplíny bude fbnd v závislosti
od druhu porušenia sankcionovať v zmysle ustanovenia § 3l zákona o rozpočtových
pravidlách.
5. Prrjemca dotácie berie na vedomie, že ak nesplní alebo akýmkol'vek spósobom poruší svoje

povinnosti uvedené v zmluve a dohodnuté zmluvné podmienkv, móže sa to považovat'
v zmysle ust. § 3l ods. l písm. n) zákonao rozpočtových pravidláchza porušenie pravidiel
a podmienok, za ktorých bola dotácia poskytnutá a v takomto prípade je príjemca dotácie
povinný poskYnutú dotáciu alebo jej vyčerpanúčast' vrátiť fondu (§ 3l ods. 7
zákona o rozpočtových pravidlách) a fond použije postup podl'a § 3l ods. l písm, b) zákona
o rozpočtových pravidlách.
6. Prrjemca dotácie berie na vedomie, že v prípade, ak f,ond alebo ktorýkol'vek oprávnený

kontrolný orgán zistí, že poskytnutie

a použitie dotácie je/bo1o nehospodárne,
neefektívne. neúčinnéa neúčelovéalebo ak príjemca dotácie porušil podmienky zákona
o verejnom obstarávaní pri výbere dodávatel'a realizácie projektu. je povinný poskytnutú
dotáciu alebo jej vyčerpanúčast' vrátit' fondu (§ 3 l ods. 7 zákona o rozpočtových
pravidlách) a fond použije postup podl'a § 31 ods. l písm. b) zákona o rozpočtových

pravidlách.
7.

Príjemca dotácie sa zavázule a berie na vedomie, že fondom poskytnuté finančné

prostriedky je povinný uhradit' dodávatel'ovi(om) najneskór do 3l . 12.2016. Porušenie tejto
povinnosti bude považované za porušenie finančnej disciplíny príjemcom dotácie v zmysle
§ 3 l ods. l písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách a bude sankcionované podl'a § 3l

ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách. Na preukázanie splnenia tejto povinnosti
je príjemca dotácie povinný do 20.01.20l7 zaslat' na fond výpis z účtu.ktorým včasnosť
a úplnosť týchto úhrad riadne preukáže.
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čtánok X.

Vyhlásenia zmluvných strán

l. Príjemca dotácie vyhlasuje, že údaje, ktoré sú obsahom žiadosti, ako aj všetky informácie

obsiahnuté v sPrievodných dokumentoch a dokladoch, ktoré tvoria príláhy žiadosti,
ako aj

Údaje uvedené v zmluve sú pravdivé, úplnéa taktiež že fondu nezamlčal žíadneinformácie,
ktoré by mohli mat'vplyv na poskýnutie dotácie alebo uzatvorenie zmIuvy,

2. Príjemca dotácie vyhlasuje, že ku dňu podpisu zmluvy nemá í-inan ěné závázkv po
lehote
splatnosti voči štátnemu rozpočtu a rozpočtu fondu.

že nie je v likvidácii. že na jeho majetok nie je vyhlásený
zákona t,. j tzoos Z, Ž. o konkurze
a reŠtrukturalizácii a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
nie je v nútenej správe ani ozdravnom režime podl'a zákona č, 58312004 Z. z.

3. Prrjemca dotácie vyhlasuje,

konkurz ani vedená reštrukturalizácia podl'a

o rozPoČtových Pravidlách Územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektoých zákonov
a že majetok, ktoý je predmetom financovania podl'a zmluvy nie je v exekúcii.

4. Prrjemca dotácie podpisom tejto zmluvy vyhlasuje , že výber dodávatel'a, uvedeného
v Clánku IV. bod 5. zmluvY. zabezpečil v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,
platnom v čase výberu dodávatel'a aže zatento výber zodpovedá.
5.

príjemca dotácie podpísanímzmluvy udel'uje fondu

v

zmysle

zákona

Č.l22l20l3Z.z.oochrane osobných údajov aozmene adoplnení niektórých zákonov
v znení neskorŠÍchPredpisov súhlas na spracovanie jeho osobných údajov uvedený,ch
v Žiadosti a v zmIuve. Osobné údaje príjemcu dotácie sa poskytnú vsúIade Ó všeobecnými

záv áznými právnym i predp i sm i.

článok XI.

Ukončenie zmluvy

l. K ukonČeniu zmIuvY mÓže dójst' písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému dňu.
Dohodou moŽno zmluvný vzťah založený touto zmluvou ukončit' len do dňa. pokial'
nedošIo zo strany prrjemcu dotácie k čerpaniu dotácie.

K ukonČeniu zmluvy móže dójst' aj odstúpenímod zmluvy jednou zo zmluvných strán
PríPade PoruŠenia zmluvy podstatným spósobom druhou zmluvnou stranou.
OdstúPenie od zmluvy je v takomto prípade účinnédňom preukázatel'ného doručenia
oznámenia o odstúPeníod zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy
je sPojené s Povinnost'ou príjemcu dotácie vrátit'poskynutú dotáciu u ..iorn
rozsahu.
3.Za porr"ršenie zmluvy podstatným spósobom sa rozumie:
2.

a to v

a)

PoruŠenie nasledovných ustanovení zmluvy: Článok IV. bod 6. a7., článok VI. bodv
2.,4. a 7.. Článok VIL body l.,2.,3..6.,7.. Článok X. bod 4..

b) ak sa po uzatvorení zmluvy

c)

preukáže, že bola uzatvorená na základe nepravdivýc h.
nesprávnych alebo neúplných údajov alebo dokumentov predložených zo strany
príjemcu dotácie.

ak PrávoPlatný rozsudok súdu alebo zistenie kontrolného orgánu preukáže, že v procese
hodnotenia a výberu projektu došlo k spáchaniu trestnej činnosti a1ebo k takému

PoruŠeniu vŠeobecnezávázných právnych predpisov, bez ktorého by k poskytnutiu

dotácie nedošlo.
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článok XII.

záverečnéustanovenia

l. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnost'
podl'a ust. § 47a ods. l Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dnijej zverejnenia.
2. Zmluvuje možnémenit' alebo dopíňaťlen na základe vzájomnej dohody zmluvných strán
ťormou očíslovanéhopísomného dodatku k zmluve, podpísaného zmluvnými stranami.
Na uzatvorenie dodatku k zmluve neexistuje právny nárok žiadnej zo zmluvných strán.
3. Pri výklade dohodnutých zmluvných podmienok sa prihliada na žiadosť; v prípade rozporu

medzi ustanoveniami zmluvy a žiadost'ou majú prednost'ustanovenia zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli. že povinnosť doručit' písomnosť podl'a zmluvy sa považuje
v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto
písomnost' prevziaí' . Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti
doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručitel'ná (resp, adresát neznámy). považuje
sa takáto zásielka za doručenúdňom vrátenia tejto zásielky odosielajúcej osobe; pre
doručovanie je rozhodné sídlo zapísanév obchodnom registri. alebo inom príslušnom
registri.
5.Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa bude riadit'
príslušnýmiustanoveniami Obchodného zákonníka za predpokladu. že osobitné predpisy,
ktoré majú prednost'pred Obchodným zákonníkom, neobsahujú špeciálnu úpravu.
6. Zmluva 1e závázná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán.
7.

Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinnéalebo
neskór stratia platnosť a/alebo účinnosť.nie je ým dotknutá platnost' a/alebo účinnost'
ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných a/alebo neúčinnýchustanovení
a na vyplnenie medzier sa použije úprava. ktorá. pokial' je to právne možné,sa čo najviac
približuje zmyslu a účeluzmluvy, pokial' pri uzatváraní zmluvy zmluvné strany túto otázku
brali do úvahy.

Táto zmluva sa vyhotovr,rje v troch exemplároch. z ktorych jedno vyhotovenie preberá
príjemca dotácie a dve vyhotovenia preberá fond.
9. Osoby podpisujúce zmluvu vyhlasujú. že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.
8.
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ZM[-U\,NÉ STRANY VYHLASU
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