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č. l2l92l 08U03

o poskytnuti potlpory z Environmentálneho íbnclu formou dotácie (d'alej len ,,zmluva")
uzatvorená podl'a § 9 ods.6 a § l0 zákona č.587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde
a o zmene adoplnení niektorych zákonov v znení neskorších predpisov, Podl'a § 269
ods. 2 obchoclného zákonníka č. 513/199t Zb, v znení neskorŠíchpretlpisov a v súlade
so zákonom č. 52312001 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorych zákonol,v znení neskoršíchpredpisov

Članok t.

zmluvné stranv
1. Poskytovatel' dotácie:
Environmentálny fond

Sídto:

Martinská,lg,82l 05 Bratislava
30 796 49l

tČo:
DIČ:

202|925'171
Mgr. peter Kalivoda, riaditel,

zástupca:
Bankové spojenie:
Čísloúčtuvo fbrmáte IBAN:
SWIFT:

štatutárni,

Štátna pokladnica

SK09 8180 0000 0070 0021 405l

SPSRSKBA

(d'alej len ..fond")
a

2. Príjemca dotácie:
obec Marcelová

Sícllo:

IČo:
štatutárny

Nám. Slobody 1199,94632
MarceIová. okres Komárno
0030ó550

zástupca:

Bankové spojenie:
číslosamostatného bankového

IBAN:
SWIFT:

Err,,in Varga. starosta obce

Všeobecná útverová banka. a.s.
útčtttvo f,ormáte

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

SK20 0200 0000 0029 9396 3854

SUBASKBX

Zmluva č. 121921 08U03

Článok II.

úvoclnéustanovenia
1.

Fond bol zriadený, zákonom č. 587/2001 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene
doplnení niektorých zákonol, v znení neskorších predpisov (cl'alej len ,.zákon
o Environmentálnom í'onde") ako štátny fbnd na uskutočňovanie štátnej podpory
a

starostlivosti o životnéprostredie.

2, Rozhodnutím ministra životnéhoprostredia Slovenskej republiki; o poskytnutí podpory

formou dotácie z Environmentálneho íbndu číslo12|92|lc2-26l17 zodňa27.03.2017
vildaného podl'a § 4 ods. 3 zákorra o Environmentálnom fonde (d'alej letl ..rozhodnutie")
bola nazáklade žiadosti príjemcu dotácie čísloI2|92l zo dňa 31.10.20l6 (d'alej len
..žiadost'") poskytnutá príiemcovi dotácie podpora vo ťorme dotácie vo výške l10.000.00
Eur, slovom: .iedrrostodesat'tisíc eLrr (d'alej lerr ..dotácia").
3, Poskytnutá dotácia na predmet podpory podl'a tejto zmluvy nie je štátnou pomocou v zmysle
pravidiel oštátnej pomoci podl'a zákona č. 358/2015 Z. z. oštátnej pomoci vznení
neskorších právnych predpisov.

Čtánok III.
Predmet zmluvy
1.

Táto zmlLrva sa uzatvára podl'a § 9 ods. 6 zákona o E,nvironmentálnom fbnde na základe
rozlrodnutia špecifikovaného v Článku II. bod 2. zmluvy a vo vázbe na žiacjost'.
zmluvy je úprava zmlr-rvných podmienok. práv a povinností zmluvných strán
pri poskytnutí podpor,v z fondr.r íbrmor"r dotácie prrjemcovi dotácie za ťrčelom
spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu
podrobne špecifikovaného v ČlánkL, IV. zmluvy.

2. Predmetom

Článok IV.

Účel použitia poskytnutej clotácie, predmet projektu a termín realizácie projektu

l,

PoskltrlLrtá dotácia sa účeloroporrži.je na:

a) Úeet dotácie (názor pro jektrr):

Vvbudovanie clomáceho kompostovania v
obci Marcelol,á

Miesto realizácie projektu:

[Vlarcelová

Okres:

Komárno

b) Relevantná štúdiavypracovaná: (kým)

Názov:
Dátum:

Ervín Varga
Vybudovanie domáceho kompostovania v
obci Marcelová
I0l20l6

Termín realizácie projektu:
(začiatok a ukončenie - mesiac/rok): 06/20I7 - 0612017
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3. Celkové náklady projektu s

DPH: 247.300,00 Eur

Podrobný opis čiIrIlostía prác realizovaných v roku 2017:
Dotácia a finančnéprostriedky, z iných zdrojov budúr použiténa dodávku záhradných
kompostérov rčenýc h na rec,n-kl ác i Lr b io logic kého odpadr-r.
Budú zabezpečenédva druhi, kompostérov:
l. Kompostér JRK l050 Premium - 770ks,
2. Kompostér JRK 2000 Premium - 15ks.
Oba druhy kompostérov budú slúžiťna recykláciu biologického odpadLt v exteriéri.
Uvedené činnosti a práce budúr realizované v súlade s rozpočtom projektu (príloha
č. l zmluvy).
r,r

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

V prípade akýchkot'vek pochybrrostí zmlr_rvných strán pri výklade rozsahu a opisr-r Čirrrlostí
a prác. ktoré majťr byt' vykonané v rámci projektu za rok 20l7, ťrnancovanie ktorl'ch
je účelomposkytnutia dotácie podl'a tejto zmluvy. sú zmluvné strany viazané aj
špecilikáciou prÓ;.ktu uvedcnou v žiaclosti príjemcu clotácie označenej v Článku II. bod
zmluvy,
Dodávatel'(

l

ia) proj ektu:

obchodné meno dodávatel'a
Sídlo:
tČO:
Registrácia:
Oddiel: Sro
Kúpna zmlr,tva č.:

Zo dňa:

2.

:

ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
Paftizánska 493/80. 9l4 51 Trenčianske Teplice
36851264

v Obchodnom registri Okresného sťrdu Trenčín
Vložka č.: l 84 l 3/R

Z20|722873_Z
19.05.2017

6. Podmienkou poskytnutia tlotácie príjemcori dotácie je okrern irrého rýber dodár,'atel'a(ov)
realizácie projektu. špecifikolaného(ých) l bode 5. tohto článku zmluvy, ktorý je povinný

zabezpečiťpríjemca dotácie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní platnom v Čase
výberr,r dodávatel'a. Za dodržarrie zákonných postllpov pri výbere dodávatel'a(ov).
upravených zákonom o verejnom obstarávaní platnom v čase vý,beru dodávatel'a(ov),
zodpovedá príjemca dotácie a porušenie tohto zákona o verejnom obstarávaní zo Strany
príiemcrr dotácie sa považuje za podstatné porr-ršenie podmienok zmluvy" ktorého
následkom je povinnosť príjemcu dotácie vrátiť posk5ltnutú dotáciu.
7. Príjemca dotácie je povinný poskytnutúr dotáciu použit' výlučne na úrčelrea|izácie projektu
špecifikovaného v bodoch l. a 4. tohto článkr,r zmluvy a spósobom a za podmienok
dohodnutých v zmluve.
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Článot< v.
Výška poskytnutej dotácie
1,

Na realizáciu projektLr špecifikovaného v ČlárrkLr IV. bodoch l. a4. zmluvy sazavázu.je
ťond po splnení všetkých podmienok zmluvy príjemcom dotácie poskynúť príjemcovi
dotácie finančnéprostriedky

-

dotáciu maximálne vo výške:
l l0.000,00 Eur

(slovom: j ednostodesat'tisíc eur).

2. Podmienkou poskytnr-rtia dotácie je okrem iného preukázanie. že príjemca dotácie má
na financovanie projektir (úrčeludotácie) zabezpečených rrajmerle.i 5 % nákladov z iných
zdrojov. teda sumu vo výške: 5.789,48 Eur (slovom: pát'tisícsedemstoosemdesiatdeváť eur
a štyridsat'osem centov ).
3. Podmienkou poskytrlutia dotácie je dodržanie podmierlok zmlul,y príiemcom dotácie.
4. Za skutočne vynaloženéoprávnené náklady, na realizáciu projektu je možnépovažovaťlen
tie náklady. ktoré súr,isia s prácami a dodáv,kami realizovanými a rrhradený,mi podl'a tejto
zmlLrvy príjemcom clotácie dodávatel'ovi(om) uvedenému(ým) v Článku IV. bod 5. zmluvy
na základe r"rvedených zmlúv a ich dodatkov ako aj v Prílohe č,1 tejto zmluvy.
a to v období príslušrréhorozpočtor,,ého roka. v ktorom sa poskytla dotácia.
5.

V

prípade. ak oprávnené náklady skutočne vynaložené.odóvodnené a riadne preLrkázané

realizáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV. zmluvy, po jeho ukončení
rozpočtovom roku. v ktorom sa dotácia poskytla. budúr nižšieako sťrčetsumy poskytnutej
dotácie Lrvedenej vbode l. tohto článku zmluv;- apovinnej sumy ziných zdrojov.
zabezpečenej príjerncom dotácie uvedenej v bode 2 tohto článku zmluvy,. príjemcovidotácie
vzItikne rrárok rra dotácir"r len do výšky skr,rtočnýclr a riadIle preirkázarlých vynaložených
nákladov na realizáciu projektu v príslušnom rozpočtovom roku po odpočítanípomernej
čiastky povinnej sumv z iných zdrojov. Fond je v takomto prípade oprávnený, bez
uzatvorenia dodatku k zmluve znížit'výškuposkytnLrtej dotácie.
na
,u,

výška poskytnutej dotácie. ktorá bude vilplatená príjemcovi dotácie sa určí
na základe skutočne vy,na|ožených. odóvodnený,ch a riadne preLrkázaných nákladov
na realizáciu projektu. špeciíikovaného v Článku [V. zmlrrvy. Celková výška poskytnutej
dotácie uvedená v bode l, tohto článku zmluvy je výška maximálna. nesmie byt'prekročená
a nie je nrožné jLr dodatočne navyšovat', okrem prípadr_r navýšenia poskytnutej dotácie na

6. Konečná

základe cloc,latočnéhorozhodnlrtia ministra životného prostredia Slovenskej reprrbliky po
uzar retí zmlltr r . \' prípade nal išenia sktrtočne r,,ynaložených nákladov súvisiacich
s realizáciou pro.jektLr. tieto nákladr znáša rílučnepríjemca dotácie na vlastné náklad_v.

Clánok VI.

Leho§ a sp6sob čerpania poskytnutej dotácie
l.

Fond zabezpečíčerpanie poskytnutej dotácie príjemcovi dotácie

bezhotovostr,ým prevodom z ťrčtufbndu na samostatný bankový úrčetpríjemcu dotácie
špeciíikovaný v Článktr t. bod2. zmluvy, atozapodmienok dohodnutých v zmluve.
Príjemca dotácie sazavázuje udržiavat'účetuvedeny v Článt<Lr I. bod 2. zm|uvy otvorený,
aío až do doby záverečnéhovyhodnotenia splnenia podmienok zmluvy a úplného
flnančného vysporiadan ia poskytnute.i dotác ie.

je povinný, za účelomčerpania poskytnutej dotácie na základe zmluvy,
predložiť ťondu originály faktúrr. originály zálohových faktťrr. prípadne originály iných
účtovnýchdokladov zodpovedajúcich zákonu č.43112002 Z.z. oúčtovníctvevznení

2. Príjemca dotácie
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neskoršíchpredpisov. ktorý,mi prúemca dotácie hodnoverne abez akýchkol'vek
pochybností preukáže ťrčelovosťpoLržitia poskytnrrtej dotácie (d'alej len ..účtovné
doklady"). na úhradu oprávnených nákladov na realizáciu projektu. špeciíikovaného
v Článku IV. zmluvy a to v príslušnom rozpočtovom roklt. v ktorom sa dotácia poskytla.
Účtovnédoklady musia by,t' vystavené vybraným dodávatel'om uvedenl,m v Článkir tV.
bod 5. zmluvy. Príjemca dotácie je tiež povinný na požiadanie fbndu k čerpaniu dotácie
predložit' d'alšie doklady, a písomnosti vzt'ahrrjúrce sa k realizovanému projektu
na preukázanie oprávnenosti vynaložených nákladov. Príjemca dotácie je pov,inný uvedené
doklady doručit' íbndu najneskór v lehote do 30.11.2017
.

V prípade zálohových í'aktúrje príjemca dotácie povinný postLlpovat'v zm;-sle § l9 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. PodmienkoLr úhrady predložených úrčtovnýchdokladov zo strany fondu je dodržanie
všetkých podmienok zmluvy príjemcom dotácie a preukázanie bezhotovostnej úhrady
týchto predložených účtovnýchdokladov vo výške najmenej 5 % nákladov z iných zdro.iov
príjemcom dotácie dodávatel'ov i(om). V prípade. že príjemca dotácie podmienkr"r zaplatenia
najmenej 5 % nákladov z iný,ch zdrojov ako podmienkrr čerpania poskytnutej dotácie
(Článok V. bod 2. zmluvy) už kr,r dňu podpisu zmlrtv;- splnil. ním predložené úrčtovné
doklady ťond, v prípade splnenia ostatných podmienok zmluv,v-. uhradí do výšky
poskynutej dotácie rrvedenej v Clánkr"r V. bod 1. zmluvy.
5. Fond sa zavázuje. že po splnení všetkých podmienok zmluv,n- zo strany príjemcr"r dotácie.
poskytnutú dotácirr príjemcovi dotácie uvol'ní a poukáže z účtufbndu na základe
predložených účtovnýchdoklador,,a účtovnýchdokladov o úhrade najmenej 5 % nákladov
z iných zdrojov v dohodnLrtých objemoch a lehotách nasledovne:
- do 15.12.2017 do výšky 100,00 7o poskytnutých finančných prostriedkov.
DPH uvedená na účtovrrýchdokladoch. predložených londLr zo strany príjemcu dotácie
na úhradrr. br-rcle Lrhradená len príjemcovi dotácie. ktorý nie je platitel'om DPH.
6. V prípade, ak príjemca dotácie najneskór v lehote r,rvedenej v bode 2. tohto článku zmluvy
nepredložíforldu originály účtovnýchdokladov na úhradr"r rrákladov na realizáciLr projektu
špecifikovaného v Článku IV. zmluvy, ako aj doklady o úhrade najmenej 5 % nákladov
z iných zdrojov alebo nepredložídoklady a písomnosti vzt'ahujúce sa k realizovanému
pro.iektrr. ktoré od rleho vl"žiadal fbnd rla preLtkázanie oprávnetlosti vynaložených nákladov.
3.

nedostára sa

tim

fbnc1 do oIneškarlia s ur,,ol'nenítn čerpania dotácie.

7. Príjemca dotácie je por,inni najneskór ku dňLr podpisrr ztlrlur1 predložit' tbndu doklad
o zriadení samostatného bankového úrčtu.Otlo dňa uzatloretlia zmlttvy bLrdúr l,šetk1,
tlnančnéoperácie, súvisiace s poskynutou dotácioLr na realizácirr projektu. špecifikovaného

uČlánku IV. zmluvy (s výnirnkou úhrady, najmenej 5 oÁ nákladov z iných zdrojov),
uskutočňované výlučne prostredníctvom tohto samostatného bankového účtua to len
formou bezhotovostných prevodov.

8.

Úroky z poskytnutej dotácie, ktoré budú pripísanépríjemcovi dotácie
po poukázaní dotácie alebo jej časti na jeho samostatný bankový úrčet,sú príjmom fbndu
a príjemca dotácie je povinný ich vo výške po odpočítanípoplatkov za vedenie tohto účtu
v lehote jedného mesiaca odo dria ich pripísania rla úrčetpríjemcu dotácie odviest' na úrčet
fondu číslovo formáte IBAN: SK09 8180 0000 0070 0021 405l, variabilný symbol
12I92I9.
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9,

Zmluvné stran},sa dohodli. že závázok fondu umožnit'čerpanie poskytnutej dotácie alebo
jej zostávajúcej nevi,čerpanej časti zaniká dňom vstuprr príjemcu dotácie do likvidácie. ako
aj dňom vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie na ma.ietok príjemcu dotácie, alebo
vstupom do núrtenej správy alebo ozdravného režimu. ak k týmto skutočnostiam došlo
v období po rozhodnLrtí ďalebo uzatvorení zmluvy,

Článok VII.

Povinnosti príjemcu dotácie
l. Príjemca clotácie sazavázuje poLržit'poskytnutú dotáciu a pol,inný príspevok najmenej 5 %
nákladov z iný,ch zdrojov 1ČhnokV. bod l. a bod 2.) výlučne naúčelvymedzený
,, Článku [V. zmluvy a za dodržania podmienok stanovený,ch zmluvou.
2.

Príjemca dotácie sa zavázuje riadne v súlade s predloženou relevantnor.r štťrdior"r alebo inou
dokr,rmentáciort, v súlade s termínom realizácie projektu a rozpočtom projektu (príloha Č.
l zmluvy) realizovat' projekt špecifikovaný v Clánkrr IV. zmluv;- prostredníctv'om
dodávatel'a(l'ov) uvedeného(ých) v Clánku IV. bod 5. zmluvy.

J,

Príjemca dotácie

1.

5.

6.

sa zavázuje zabezpečiť hospodárne. efektívne. úrčinnéa Účelové
poskytrrutej
dotácie v súIade so zákotlom o rozpočtových pravidlách.
vvnakladatlie
Príjemca dotácie sa zavázuje počas celej doby platnosti zmluvy majetok nadobrrdnLrtý
alebo zhodnotený z prostriedkov poskytnrrtej dotácie chránit' pred poškodením, Stratou.
odcudzetlím alebo ztteužitím.
Príjemca dotácie sa zavázrtje písomne infbrmovat' fbnd o zmene všetky'ch skutoČností
a podmienok. dohodnutý,ch v zmluve do l0 kalendárnych dní od príslrršnejzmen}', Zmenu
dohodnrrtých podmienok zmluvv možno uskutočniťlen na základe písomnej žiadosti
príjemcu dotácie. na základe ktorej fbnd, v prípade. že so zmenou dohodnLrtých
podmienok bude súhlasit', uzatvorí s prrjemcom dotácie písomný dodatok k zmluve.

Pre projek§, ktoré majú termín ukončenia realizácie projektu do

31.12.20L7

sa príjemca dotácie zavázuje:

spolu s poslednými účtovnýmidokladmi doručenými a predloženými fbndtt na úhradu
a s dokladmi uvedenými v Článku VI. bod 2. zmluvy. predložit' aj vyplnené a podpísané
tlačivo pre ..Záverečnévy,hodnotenie plnenia podmienok zmluvv o poskytnutí podpory
z Enr,,ironmentálneho fbrldrr formou dotácie za rok Z0I7". ktoré tvorí prílohu č.2 zmluvy
a zár,,erečnúsprár u o priebehu realizácie projektu. vrátane všetkých fondom
požadovaných dokladov preukazrrjťrcicli realizácirr projekttr. na ktorý bola dotácia
poskytnrrtá,

7.

Pre projek§, ktoré majú termín ukončenia realizácie projektu po 3l.í2.20l7

príjemca dotácie zavázuje spolu s poslednými účtovnýmidokladmi doručenými
pieclloženými
fondu na úhradu a s dokladmi rrvederrými v Článkrr VI. bod 2. zm|uvy,
a
predtožiť aj vyplnené a podpísané tIačivo pre ..Záverečné vyhodnotenie plnenia
podmienok zmluvy o posk5ltnutí podpory, z Environmentálneho ťondu formou dotácie
za rok 2O|7", ktoré tvorí prílohu č. 2 zmluvy a záverečnťt správu o priebehu realizácie
projektu. vrátane všetkých íbndom požadovaných dokladov preukazujúcich realizáciu
projektu, na ktorý bola dotácia poskýnutá.
Záverečná správa o priebehrr realizácie projektrr musí obsahovat' detailný opis
činností/prácrealizovaných príjemcom dotácie v roku 20l7 za poskytnutú dotáciu a tento
opis mr.rsí byť v súlade so zmluvott.

sa

8.
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nebude
prípade. ak príjemca dotácie v priebehu realizácie projektu zistí. že projekt
realizácie
,.1ropny zrea1iioiat,v termíne podia článkrr tV. bod 2. zmluvy a ide o termín
realizácie
ukončenia
prolet<tu v roku 2O.7. jepovinný pred dohodnulÝm termínom
prol.ttu doručiťfbndu iísomnúžiacjosť o predíženie termínu realizácie Projektu
nemohol príjemca dotácie
s uvedením dóvodov, V pripade závažných skrrtočností. ktoré
k zmluve, v ktorom
dodatok
písomný
ovplyvnit'. móže fbnc1 uruuii.t' s príjemcon' clotácie
dohodne zmenu termínu realizácie projektu,
IVlinisterstva
l0. Príjemca clotácie je povinný umožniť zamestnancom fondr,r. Zamestnancom
životnéhoprostie<lia Slovenskej republik,n- a na ich požiadanie aj zamestnancom
Životrrého
Slovenskej inšpekcie životného prostredia. prípadne prísluŠnélroÚrradu
im
LrmoŽnit'
ťrČelom
prostredia. vykonávať kontrolr,r použitia poskytnLrtej dotácie a zaíým
všetky doklady
vstup do priestorov a objektov príjemcr_r tlotáóie a na požiadanie predložiť
oprávnenosť
prertkázat'
a
projektr_r
a písomnosti vzt'ahujtrce sa t ,ealizovanému
kontrolným
príjemca
oprávneným
dotácie sa zavázrrje vytvoriť
výnaložených náktadov.
vykonanie
zamestnancom vykonávajúcim kontro[u podmienk,v na riadne a včasné
kontroly a poskytnúrť im bezodkladne potrebnúr súrčinnost,.
fbndu veci
l1, Príjemca clotácie sa zal,ázuje. že bez predchádzajťrceho písomného súhlasu
prostriedkov
z
(hňrrtel'né a nehnutel'né) a vecné a majetkové práva, ktoré nadobudne
a to Po dobu
poskytnLrtej dotácie v zmysle zmluvy. něprevedie do vlastníctva tretej osob,v.
! tpáti.n)-rokov odo dňa naclobudnutia veci a/alebo vecných a/alebo majetkových Práv
z piostriedkov dotácie v zmy,sle zmluvy do svojho vlastníctva.
jeho časťani prostriedky
l2. príjemca dotácie sa zavázuje. že realizovaný projekt a/alebo
Činnosti
poŠkytnutei dotácie nebudú použitépre úrčely:realizácie akejkot'vek hospodárske.i
srrbjektu (najmá ale nielen
a ani nebrrdú poskytovať neoprávrienú výiio<lu žiadnemu
činnosť,
na základe ,ml,_,uného vzťahu i príjemcom). ktorý realizLrje hospodársku

9. V

Čt:lnot< VIII.
zmluvy a kontrola plnenia zmluvných
podmienok
plnenia
Záverečnévyhodnotenie
podmienok
1.

Po v,včerpaníposk;_tnutej dotácie a splnení povinností príjemcom dotácie uvedených
, čtairpuVtt. uod. ó. alebo 7. zmluvy fond vypracuie ..Záverečrié vy'hodnotenie Plnerlia
podkladov
poclmienok zmlulr" a to tbrmoLt protokolu_ ,prič,om fbnd rlchádza z
zrnluvY. ako
predložených príjerrrcom dotácie a uveclerrlch r Člárrkrr VIl. bod ó, aiebo 7,
l sťrr islosti
dotácie
u; ,o usetŘl;cn' ástatný,ch dokladov predlozenich príiemcom
s poskytnutím a čerpaním dotácie.

je oprávnený podl'a §5 ods.7 a § 11 ods.2 zákona oEnvironmentálnom tbnde
vykonávat" fino,rÓ,lŮ kontiolu hospodárenia s prostriedkami fbndu a dodržiavania
a audite
podmienok tejto zmluvy podl'a zákona č. 357120it5 Z. z. o tinančnej kontrole

2.Fonc1

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

článok IX.

Porušenie finančnej disciplíny
1.

dotácie
Príjemca dotácie berie na vedomie. že finančnéprostriedky poskytnuté _f9rmou
pravidlách za verejné
na zákla<Je zmluvy sa považujťrpodl'a zákona o rozpočtovýclr
prostriedky.
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2.

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

3, Príjemca dotácie berie na vedomie, že ak pri nakladaní s dotáciou poskytnutou na základe

zmluvy neplní alebo porušídohodnuté zmluvné podmienky, alebo postupuje v rozpore
so zákonom o rozpočtových pravidlách. v rozpore so zákonom o vere.inom obstarávaní
alebo v rozpore s iným všeobecne závázný,m právnym predpisom. tbnd je oprávnený,
v ktoromkol'vek štádirr čerpania dotácie čerpanie dotácie zastavit'. O tomto fond
bezodkladne infbrmLrje príjemcu dotácie.

4. Príjemca dotácie berie na vedomie, že ak pri nakladaní a použitídotácie porr.rší ílnančnú
disciplínLr niektorým zo spósobov rrvedených v Llstanovení § 3l ods. l zákona
o rozpočtových pravidlách. porrršenie takejto finančnej disciplíny brrde f,ond v závislosti
od druhu porušenia sankcionovat' v zmysle ustanovenia § 3l zákona o rozpočtových
pravidlách.
5. Príjemca dotácie berie na vedomie. že ak nesplní alebo akýmkol'vek spósobom poruší svoje

povinnosti uvedené v zmluve a dohodnuté zmluvné podmienky". móže sa to považovat'
v zmvs[e § 3l ods. l písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách za porušenie pravidieI
a podmienok, za ktorých bola dotácia poskytnutá a v takomto prípade je príjemca dotácie
povinný, poskytnutú dotáciLr alebo jej vyčerpanúčast' vrátit' íbndu (§ 3 l ods. 7
zákona o rozpočtových pravidlách) a fond poLržije postllp podl'a § 3l ods. l písm. b) zákona
o rozpočtových pravidlách.
ó, Príjemca dotácie berie na vedomie. že v prípade, ak lond alebo ktorýkol'vek oprávnený

kontrolný orgán zistí. že poskytnutie

a

porržitie dotácie je/bolo

nehospodárne.

neefektívne, neúčinnéa neúčelovéalebo ak príjemca dotácie porušil podmienky zákona
o verejnom obstarávaní pri výbere dodávatel'a realizácie projektr"r. je povinný poskytnr"rtúr
dotácirr alebo jej vyčerpanúrčast' vrátit' ťondu (§ 3l ods, 7 zákona o rozpočtových
pravidlách) a í'ond použije postup podl'a § 3l ods. l písm. b) zákona o rozpočtových
pravidlách.
7.

a berie na vedomie. že tbndom posky,tnuté flnančné
je
prostriedky
pov,inný uhradiť dodávatel'ovi(om) najneskór do 3 1.12.20L7. Porušenie tejto
pov,irlIlosti btrde považovatlé za porLršenie firlarrčnej disciplíny príjemcom dotácie v zmysle
§ 3l ocls. l písrn. e) zákona cl rclzpočtových pravidlách a bude sankcionované podl'a § 3l
ods. 5 zákona o rozpočtovÝch pral icllách. Na preukázanie splnenia tejto povinnosti
je príiemca dotácie povinný do 20.01.20l8 zaslat'na íbnd výpis z ťrčtrr.ktorým včasnost'
a úplnosť týchto úhrad riadne prerrkáže.

Príjemca dotácie sa zavázuje

Clánok 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 prílohy žiadosti. ako aj
údaje uvedené v zmluve sú pravdivé, úplnéa taktiež že fondu nezamlčal žiadne iníbrmácie.
ktoré by mohli mat'vpl5"v na poskytnutie dotácie alebo uzatvorenie zmluvy.
2. Príjemca dotácie vyhlasuje" že ku dňu podpisrr zmluvy nemá finančnézávázkv po lehote
splatnosti voči štátnemu rozpočtu a rozpočtu fondu.
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3. Príjemca dotácie vy,hlasrrje.

že nie.ie v likvidácii. že na jeho majetok nie je

konkurz ani vedená reštruktr-rralizácia podt'a

v5,,hlásený

zákona č. 7 12005 Z. z. 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.
o rozpoČtový,ch pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a že ma.jetok, ktorý je predmetom financovania podl'a znrluvv
nie je v exekúcii.
4.

Príjemca dotácie podpisom tejto zmlr"rvy vyhlasuje. že výber dodávatel'a. uledeného
v Clánku IV. bod 5. zmlLrvy. zabezpečil v súlade so zákonom o verejnonl obstarávaní,
platnom v čase výberlr dodávatel'a a že za tento výber zodpovedá.

5. Príjemca dotácie podpísaním zmluvy Lrdel'Lrje íbndLr v zmvsle zákona č. l22l2OI3 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
Predpisov sťrhlas na spracovanie jeho osobných údajov r-rvederrý,clr v žiadosti a v zmluve,
Osobné údaje prrjemcr.r dotácie sa poskytnú v súrlade so všeobecnýmizáváznými právnymi

predpismi.

Článok XI.
ukončenie zmluw
l. K ukončeniu zmluvy móže dójst' písomnou dohodoLr zmluvných strán k dohodnutému dňu.
Dohoilou možno zmluvný vzt'ah založený touto zmluvou ukončit' len do dňa. pokial'
nedošlo zo stranv príjemcu dotácie k čerpaniu dotácie.

2.

K ukončeniu zmluvy móže dójst' aj odstúrpenímod zmluvy jednou zo zmluvných strán
a to v Prípade porušenia zmluvv podstatným spósobom druhou zmluvnou stranou.
OdstÚrpenie od zmluvy je v takomto prípade úrčinnédriom preukázatel'ného doručenia
oznámenia o odstúrpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy

je spojené s povinnost'ou príjemcu dotácie vrátit'poskytnutú dotáciu v celom rozsahu.
3.Za porr.ršenie zmluvy podstatným spósobom sa rozumie:
a) portršenie nasledov,rlých ustanovení zmlLrvy: Članok IV. bod 6. a7., Članok VI. body
2..4. a 7., Článok VII. body I.,2.,3.,6..7, a l2., Článok X. bod 4.,
b) ak sa Po uzatvorení zmluvy preukáže. že bola uzatvorená na záklacle nepravdivých.
nesPrár nych alebo neúrplných úda.iov alebo dokumentov, predložených zo strany

c)

prrjeIttcu dotlicie.

ak Právoplatní rozsudok súrdLr alebo zistenie kontrolnéIro orgánu prerrkáže. že v procese
hodnotenia a výberr,r projektu došlo k spáchaniu trestnej činnosti alebo k takému

PoruŠeniu vŠeobecnezávázných právny,ch predpisov, bez ktorého by k poskytnutiu

dotácie nedoš1o.

Clánok XII.

záverečnéustanovenia
l. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnýrni stranami a účinnost'
Podl'a § 47a ods. l Občianskeho zákonníka dňom nasledujúrcim po dnijej zverejnenia.
2. Zmluvuje možnémenit'alebo dopíňat' len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán
formou oČÍslovanéhopísomného dodatku k zmluve, podpísaného oprávnený,mizástr"rpcami
oboch zmlr-rvných strárl. Na uzatvorenie dodatku k zmluve neexistu je právny nárok žiadnej
zo zmluvných strán.
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3.
4.

Pri výklade dohodnutých zmluvných podmienok sa prihliada nažiadost'; vprípacle
rozponr medzi ustanoveniami zmluvy a žiadost'oLr majúr prednost' ustanovenia zmluvv.

Zmluvné strany' sa dohodli. že povinnost'doručit'písomnost'podl'a zmluvy sa považuje
v konkrétnom prípade za splnenťr dňom prevzatia písomnosti alebo oclmietnr_rtím túto
PÍsomnosťprevziat'. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštovéhopodniku
vráti dclručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručitel'ná (resp. adresát neznámy,).
povaŽuje sa takáto zásielka za dorr.rčenú dňom vrátenia tejto zásielky odosietajúrcej osobe:
Pre doruČovanie je rozhodné sídlo zapísané v obchodnom registri. alebo inom príslrršnom
registri.

5.

Zmluvné strany sa dohodli. že zmluvný vzt'ah založený touto zmluvou sa bude riadit'
príslLršnými ustanoveniami Obchodného zákonníkaza predpokladu. že osobitné predpis1,.
ktoré majú prednost'pred Obchodným zákonníkom. neobsahujú špeciálnu úpravu.
6. Zmlul,a je závázná aj pre právnych nástr.rpcov zmluvných strán.
7. Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie súr celkom alebo sčasti platné a/alebo účinnéalebo
neskór stratia platnosť a/alebo účinnost',nie je tým 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 účeluzmluv,v-,, pokial' pri uzatváraní zmluvy zmluvné strany túrto otázku
brali do úvahy,
8. Osoby Podpisujúce zmluvu vyhlasujúr. že sú oprávnené konat'v mene zmluvných strán.
9. Zmluvné stran,v- vyhlasrrjú. že zmluvu neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhoclných
podmienok. Ďalej vy,hlasu.|úr. že si text zmluvv riadne a dósledne prečítali.jeho obsahrr
Pclrozumeli a Že tento vyjadru.ie ich slobodnú a vážnu vól'u oprostenú akýchkol'vek
omylov, čo potvrdzu_iúr svojimi vlastnoručný,mi podpismi.
10. Táto zmluva sa vyhotovLrje v troch exemplároch" z ktorých jedno vyhotovenie preberá
príjemca dotácie a dve vyhotovenia preberá íbnd.
l l, Neoddelitel'nou súčasťor.rtejto zmlr-rvy súr nasledovné prílohy,:
l. Príloha č. l: Rozpočet projektu,
2. Príloha č. ),: Záverečnévyhodnotenie plnenia podmienok zmluv5,, o poskytnutí
podpory z Environmentálneho fondr-r formou dotácie za rok2017.

V Marcelovej. dňa

V Bratislare.

.ri..ii

dria

21, 06,

2017

}-/

obec Marcelová
zastúpeníErvin Varga
starosta obce

Environmentálny fond
zastúpení Mgr. Peter Kalivoda
riaditel'
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PoložkovitÝ rozpočet proiektu na rok 2017
Dodávatel':

ELKOPLAST Slovakia

Adresa

Partizánska,193/80
tČo : ;o 85| 264
:

.

9t,l

s.r.o.
5

l Trenčianske Teplice

DIČ : 2022.17|352.
IČ DPH : SK 2022,t7|352
Téi:03216491 32g ] Fax: 03216494 060 ; e-mail : ;i^"i,] ,,l

,, , i ,"1,1,r,t -l,

web: _r,,,r,, .ii.,i,irl,r.t_.|,
zastúpená :Ec. Tatiana Hrádelová - konatel' spoločnosti Tel,: 091
Register okresného súdu Trenčín" oddiel : Sro. vložka l84l3/R

l 4l0

200

Objednávutel':

obec Marcelová

Adresa : Nám. Slobody l|99,946 32 Marcelová
IČo : oo 306 550
DIČ : 202 |046687
zastúpená : Ervin Varga- statposta obce Tel.: 0917 8l8 l57

l

ks

Komposter

1

DPH 20%:
l ks Komposter

1 050

770 ks Komposter

DPH 20%:

770 ks Komposter

l

L, s DPH:

050 L. bez DPH:

1050L.sDPH:
2 000 L. bez

ks Komposter
DPH2OoÁ:
1 ks Komposter
1

l l7,50 €
23.50 €
l41,00 €

050 L. bez DPH:

90 475.00 €
l8 095.00 €
l08 570.00 €

DPH

:

2000L,sDPH:

15ks Komposter

DPH2OoÁ
15 ks Komposter

2 000 L. bez

DPH

:

2000L,sDPH:

301.67 €
60.33 €
362,00 €
4 525.00 €
905.00 €
5 430,00 €

Celková hodnota zákazky, bez DPH : 95 000,00 €
19 000,00 €
DpH 20oÁ:
000,00 €
l14
DPH:
zákazky,s
hodnota
Celková

Tel : +42 1 32 64

gI

ELKoPLAST Slovakia , S.r.o., Paftizánska 493/80, 914 51 TrenČianske Teplice
329, Fax: + 42I

32!331r%r3;i

[1],r**T#op]n5t-

Sk, WIVW,

e

l

Spoločnosťje zapísaná v oR okresného súdu v TrenČÍne- vloŽka 1B413/R, oddiel: s.r.o.

kop

l

a

St,

S

k

I

ra

Kovovýroba a výroba zo sklolaminátov
Metal fabrication & GRP mou|ding
ProdUktion aus Stahl und glasfaserverstárktem Kunststoff
production en métal et en fibre de verre

V uvedenej cene je zahrnutá aj doprava do obce Marcelová.
Miesto dodania:

obec Marcelová
Námestie slobody l l99
946 32 Marcelová
Kontaktná osoba: Dagmar Melotíková
Tel: 0903 520 052. 0917 818 l57 - starosta
e-mail: r!,]=,l:,t: ]l]._!,_,l,i 1,,,,,..1. l ,:l],l,]]i yrlll], ),l!i1])l.|__,,LL],l|_

_il

,

Termín dodania: v súlade so zmluvot-t č. 2201722873 Z

V Trerrčianskych Tepliciach: 24,5.2017
Vypracovala: Mgr. Lenka Rídziová. 0907 286 656

ELKOPLAST Slovakia , s.r.o., Partizánska 493/80, 914 51 Trenčianske Teplice
Tel.: +421

3264gt329,Fax: +42t326494060, r-mait: opchod.c

eIkopla5§!,, ,uvv,,i,ry.elkcp]ast.:!

ICO: 36 B5I 264, DIC: 202 247 1352
SpoloČnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Trenčíne- vložka 1B413/R, oddiel: s,r.o.

Príloha č.2
Došlo tlňa 1vlpliii t,nvironnlerltalir

Záv

er eč né vyhod

tiln<l)

notenie

plnenia podmienok zmluvy
o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
formou dotácie za rok

2017
te len hrr"rbo orámované

Plíjemca dotácie

Čisto rozhodnutia ministra životnéhoprostredia
republiky
Číslozmluvy o poskytnutí podpory
4 Enyilonmentálneho fondu for4qqg dot{clg

; Slovgng\gj

Uhrada

Deň

císlo účtovného

dokladu/ faktúry

suma účtovného
účtovného dokladu/ faktúrl,v
EUR
dokladu/
faktúry

vystavenia

Úhrada z iných zdrojov
Suma v

EUR

Dátum
uhradenia

z Environmentálneho

fondu

Suma v EUR

x

Spolu
Čestne vyhlasujem, že íinančnéprostriedky:

-

z iných zdrojov v

sume

z dotácie Environmentálneho fondu v

sume

...................
...................

EUR
EUR

boli, resp. budú použiténa úhradu vyššie uvedených účtovnýchdokladov/ faktúr od vvbraného dodávate|'a
v termíne do 31.12.2017
Meno a priezvisko, titul štatutárneho orgánu príjemcu dotácie
Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu príjemcu dotácie
Dátum:

Akceptol,ané burle len kompletne lyplnené tlačir o s prislušnými rlokladmi Il!

