
Z YI L U V A č. 36lPoD3 -llll4
o po§kytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou ďotácie v rámci Programu
obnovy dediny (d'alej len ,,zmluva") uzatvorená podl'a ust. § 9 ods. 6 a § 10 zákona č.
58712004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, podl'a ust. § 269 ods.2 Obchodného zákonníka č. 513/1991
Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 52312004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

Clánok I.
Zmluvné strany

1. Poskytovatel' dotácie:

Slovenská agentúra životného prostredia

Sídlo: Tajovského 28,975 90 Banská Bystrica

IČo: 0062603I

DIČ: 202II2582I
Štatutárny zástupca: Ing. Martin Vavřinek, generálny riaditeť

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Názov účtu: BÚ-poo, SAŽp BB
Číslo účtu: 7000389273/8180

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

(ďalej len,,SAŽP")

a

2. Príiemca dotácie:

Obec Pusté Sady

Sídlo: Hlavná ul. 131, 925 54 Pusté Sady, okres
Galanta

tČo: 00800295

Štatutárny zástllpca: lng. Tomáš Nemeček, starosta obce

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.

Číslo samostatného bankového účtu: 3298550358/0200

číslo samostatného bankového účtu,
formáte IBAN: 

no DanKoveno uctu Vo SK79 0200 0000 0032 9855 0358

(ďalej len,,príjemca dotácie", spolu so SAŽP
ďalej len ,,zmluvné strany")
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Čtánok tI.
úvodné ustanovenia

t.Fond bol zriadený zákonom č. 58712004 Z,z, oEnvironmentálnom fonde aozmene

a doplnení niektorých zákonov. u ,Á"ní neskorších predpisov (ďalej len "zákort

o Environmentálnom fonde,,) uko státrry fond ,ru.rrk rtočňovanie štátnej podpory

starostlivosti o životné prostredie,

2. V zmysle zmluvy ,r"uwor.rr.; nazab.ezpečenie poskýovania podporY z Environmentálneho

fondu formou d";;;i ou.lu* u *iúir"gio"ur"vá združeniam obcí v rámci Programu

obnovy dediny, úr""r*i" vlády sr""."í.: repull_iky č. z22lt99J aL]znesenia vlády

Slovenskej republiky č. 486ll9,99,_ár.o.-ui i,rŇ hlavných úloh SAžp na rok 2014,

výkonným, odborným a oíganlza."ril ;;;;ň, .zabázpeěujúcim 
vecnú a ťrnančnú

administráciu poskytovania dotácii ,'áňl"poD na rok2OI4 bola poverená SAZp,

3. Rozhodnutím ministra životného prostredia slovenskej republiky o poskytnutí podpory

formou dotácie z Environmentátneho fondu ěíslo l,anóoyntu zo dřra06,05,2014

vydaného podťa ustanovenia § 4 
"ár. 

: zákona o Environmentálnom fonde (ďalej len

,,rozhodnuti".1uolu ru základežiuaoJti prffi* dotácie číslo poD_22I zo dňa 28,10,2013

(ďalej len ,,žiadJri;t porr.yn rta pri:.ricóvi dolacie.podpora vo forme dotácie vo výške

5.000,00 EUR, ,iouo* patiisíc eur (ďalej len 
"dotáciď,),

4.FondjepodlJaust.§2ods.2písm..)u.)zákoltlě.,502200lZ.z,ofinančnejkontrole
a vnútomom audite a o zrr.errcu aoprnJrri rrí.ttorir.i, zákonov v znení neskorších predpisov

kontrolným o.ga,o- verejnej správy v oblasti finančnej kontroly,

čhnok III.
Predmet zmluvy

1.Tátozmluvasauzatvárapodťaust.§jods.--6.zákonaoEnvironmentálnomfonde
nazák|aderozhodnutia špeciťrkor"á;.] era*" II. bod 2. zm|uvy a vo vázbe na Žiadosť,

2. predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností ,zmluvných 
strán

pri poskynutí 
- 
;ó;fu z fondi 

-io*o., 
dotácie príjemcovi dotácie za úěelom

spolufinancouurriu,šřít-#rr" uyrrulJž;ý;h oprávnených nŘladov narea|izáciu Projektu

podrobne sp..Řoáého v óra"r."iÝ. ,áluuy. Za skutočne vynaložené oprávnené

náklady narealízáciu projektu j" {;; pouužorrát.len tie nákladY' ktoré súvisia s Prácami

a dodávkami realizovanli,mi u rrt iffi*i p9_dlu. tejto zmluly príjemcom dotácie

dodávateťovi(om) uvedenémuú_;-;8iaŘu',tv., 
-uoá 5, zmluvy na zák|ade tamže

uvedených ,^|traich dodatkóu áto vobdobí príslušného rozpočtového roka' vktorom

sa poskýla dotácia,

3. Podmienkou poskýnutia dotácie je dodržanie podmienok zmluvy pdjemcom dotácie,
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ČHnok tV.
Účet použitia poskytnutej dotácie, predmet projektu a termín realizácie projektu

1. Poskytnutá dotácía sa účelovo použije na:

a) Názov projektu (účel dotácie):

Miesto r eaIizácie proj ektu:

Okres:

Stavebné povolenie povoťuj úce r ealizáciu
projektu č,:

Zo dňa:
Vydané: (kým)

Právoplatné dňa:

b) Proj ektová dokume ntácia vlpracovaná:
(kYm)
Názov:

Zo dřra

Rozprávkové ihrisko
intravilán obce Pusté Sady

Galanta

Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby č.

I32l2013
23.I0.20I3
Obec Pusté Sady, Hlavná I3I,925 54 Pusté

Sady
23,t0.2013

KUPAS s.r.o,

Rozprávkové ihrisko

10l2013

2. T ermín r ealizácie proj ektu :

(začiatok a ukončenie - mesiac/rok): 04l20I4,10l20I4

3, Celkové náklady projektu s DPH: 6.225,60 EUR

4. Podrobný opis činností a prác r ealizov aných v roku 20I 4:

Vonkajšie priestory detského ihriska Materskej školy v Pustých Sadoch budú

zrekonštruované v nasledujúcich krokoch. Pracovníci OcÚ zdemontujú PÓvodné ŽeIezné

konštrukcie detského ihriska avsúlade so zákonom oodpadoch ich rozdelí na skládku

odpadov ako stavebný odpad a do zberu druhotných surovín. IJchádzaÓi o zamestnanie -

aktivační pracovníci pripravia zemné práce na osadenie novej zostavY detského ihriska.

pracovníci zaradení i rámci aktivačných prác napomáhajú k údrŽbe verejných

priestranstiev v areáli Materskej školy a budú nápomocní pri pomocných prácach

ipoj ených s osadením a r ealizáciou Rozprávkového ihriska.

žnótoviter upraví miesto stavebných prác. Zmontuje na mieste nové zariadenia Podťa

rozpočtu, ktorý je prílohou Dodatku č. 1 k Zmlwe o dielo zo dňa 05.05.2014. Zariadenia

rozmiestni a vhodným spósobom upevní naúzemí detského ihriska tak, abY boli dodrŽané

požiadavky nab,ezpeěnosť hrajúcich sa detí. Následne odstráni stavebný odPad.

pracovníci ocu v spolupráci s miestnou organizácíou zéklradkárov zrealizujú terénne

úpravy a následnú výsadbu zelene na školskom ihrisku,

Ý;irt.-atonr bude nové, plne funkčné abezpečné zariadenie detského ihriska.

bode bude rea|izovaný v zmysle projektovej

1. písm. b) zmluvy a v súlade s rozpočtom

V prípade akýchkoťvek pochybností zmluvných strán pri výklade rozsahu a opisu Činností
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apíác, ktoré majú bY' vykonané vrámci píojektu za rok 2014, financovanie ktorých
je účelom poskýnutia dotácie podfa zmluvy, sú zmluvné strany viazané aj špecifikáciou
projektu uvedenou v žiadosti príjemcu dotácie označenej v Článku II. bod 2. zmluvy.

5, Dodávatef(lia) projektu:

obchodné meno dodávatefa :

Sídlo:
tČo:
Registrácia:
Oddiel: Sro
Zmluva o dielo č.:
Zo dňa:
Dodatok č.:

Zo dřla:

KUPAS s,r.o.
9I3 24 Svinná 73
363 1 8884
Obchodný register Okresného súdu Trenčín
I27IlFt
2120I4
05.05.2014
1 k Zmluve o dielo zo dřra 05.05.2014
23.05.2014

ó, Podmienkou poskytnutia dotácie príjemcovi dotácie je okrem iného výber dodávateťa(ov)
realizácie projektu, špecifikovaného(ých) v bode 5, tohto článku zmlllvy, ktorý je povinný
zabezpečiť príjemca dotácie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, platnom v čase
výberu dodávatela. Za dodržanie zákonných postupov pri výbere dodávateťa(ov),
upravených zákonom o verejnom obstarávaní platnom v čase výberu dodávateťa(ov),
zodpovedá príjemca dotácie aporušenie tohto zákona overejnom obstarávaní zo strany
pdjemcu dotácie sa považuje za podstatné porušenie podmienok zmLuvy, s ktorým
j e spoj ená povinno st' vr átit' po skytnutú dotáciu.

7. Príjemca dotácie je povinný poskytnutú dotáciu použit' výlučne na účel rea|izácie projektu
špeciíikovaného v bode 1 . a 4. tohto článku zmluvy a spósobom a za podmienok
dohodnutých v zmluve.

Clánok V.
Výška poskytnutej dotácie

1,Na realizáciu projektu špecifikovaného vČlánku IV. bodoch I. a4. zmllvy sazavázuje
SAŽP po splnení všetkých podmienok zmluvy príjemcom dotácie poskYnút'príjemcovi
dotácie finančné prostriedky - dotáciu maximálne vo výške:

5.000,00 EUR
(slovom pát'tisíc eur).

Podmienkou poskytnutia dotácie je okrem iného preukázanie, že prijemca dotácie má
nafinancovanie projektu (účelu dotácie) zabezpeěených najmenej 5oÁnákladov ziných
zdrojov, teda sumu vo výške: 263116 EUR (slovom: dvestošest'desiattri eur a šest'nást'
centov).

2,Y pripade, ak oprávnené náklady skutočne vynaložené, odóvodnené ariadne preukázané
narea|izáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV. zmluvy po jeho ukončení
v rozpočtovom roku, v ktorom sa dotácia poskytla, budú nižšie ako súčet sumy poskýnutej
dotácie uvedenej vbode 1. tohto článku zmluvy apovinnej sumy ziných zdrojov,
zabezpečenej príjemcom dotácie, príjemcovi dotácie vznikne nárok na dotáciu len do výšky
skutočných ariadne preukázaných vynaložených nákladov narealizáciu projektu
v príslušnom rozpočtovom roku po odpočítaní pomernej čiastky povinnej sumy z iných
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zdrojov, SnŽP je vtakomto prípade oprávnená bezuzatvorenia dodatku k zmluve znižiť
výšku poskytnutej dotácie.

3. Konečná výška poskytnutej dotácie, ktorá bude vyplatená príjemcovi dotácie sa určí
nazáklade skutočne vynaložených, odóvodnených ariadne preukázaných nákladov
nareďrizáciu projektu, špecifikovaného v Članku IV. zmluvy. Celková výška poskl,tnutej
dotácie uvedená v bode 1. tohto ělánku zmluvy je výška maximálna, nesmie bť
prekročená anie je možné ju dodatočne navyšovať, okrem prípadu navýšenia poskytnutej
dotácie na základe dodatočného rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej
republiky po uzayretí zmluvy. V prípade naýšenia skutočne vynaložených nákladov
súvisiacich s realizáciou projektu, tieto náklady znáša výlučne príjemca dotácie navlastné
náklady.

1,

Článok VI.
Lehoty a spósob čerpania poskytnutej dotácie

SAŽP zabezpeěí čerpanie poskytnutej dotácie príjemcovi dotácie bezhotovostným
prevodom zúčtu SAŽP nasamostatný bankový účet príjemcu dotácie špeciťrkovaný
v CláŇu I. bod 2. zmluvy, a to za podmienok dohodnutých v zmluve. Príjemca dotácie
sazavázuje udržiavat' účet uvedeny v Članku I. bod 2. zmluvy otvorený, ato až do doby
závereěného vyhodnotenia splnenia podmienok zmluvy a úplného finančného
vysporiadania po skytnutej dotácie.

Príjemca dotácie je povinný, zaúčelom čerpania poskýnutej dotácie nazáklade zmluvy,
predkladat' SAZP originály faktúr, originály zálohových faktúr, prípadne originály iných
účtovných dokladov zodpovedajúcich zákonu ě, 43112002 Z.z. o účtovníctve vznení
neskorších predpisov, ktorlimi pdjemca dotácie hodnoveme abez akýchkoťvek
pochybností preukáže účelovost' použitia poskytnutej dotácie (ďalej len ,,účtovné
doklady"), teda úhradu nákladov narea|izáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV.
zmluvy a to v príslušnom rozpočtovom roku, v ktorom sa dotácia poskYla. Účtovné
doklady musia byť vystavené vybraným dodávateťom uvedeným v Članku IV. bod 5.

zmluvy. Príjemca dotácie je tiež povinný napožiadanie SAŽP k čerpaniu dotácie predložiť
originály (resp. úradne overené fotokópie) všetkých dokladov a písomností vzťahujúcich
sa k realizovanému projektu napreukéuanie oprávnenosti vyna|ožených nákladov. Príjemca
dotácie je povinný uvedené doklady doručiť SAŽP najneskór v lehote do 31.10.2014.

V prípade záIohových, faktúr je príjemca dotácie povinný postupovat'v zmysle § 19 zákona
ě. 52312004 Z. z . o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o rozpočtových
pravidlách").

Podmienkou úhrady predložených účtovných dokladov zo strany SaŽP je dodržanie
všetkých podmienok zmluvy príjemcom dotácie a preukázanie bezhotovostnej úhrady
týchto predložených účtovných dokladov vo výške najmenej 5 %o nákladov z iných zdrojov
príjemcom dotácie dodávateťovi(om). V prípade, žeprijemca dotácie podmienku zap|atenia
najmenej 5oÁnák|aďov ziných zdrojov ako podmienku čerpania poskytnutej dotácie
(Článok V. bod 1. zmluvy) už ku dňu podpisu zmluvy splnil, ním predložené účtovné
doklady SAŽP, v prípade splnenia ostatných podmienok zmlllvy, uhradí do výšky
poskytnutej dotácie uvedenej v Clánku V. bod 1, zmluvy,

SAŽP sa zavázuje, že po splnení všetkých podmienok zmluvy zo strany príjemcu dotácie,
poskytnutú dotáciu príjemcovi dotácie uvofní apoukáže zíětu SAŽP nazáklade

2.

_1.

4.

5.
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predložených účtovných dokladov a účtovných dokladov o úhrade najmenej 5 % nákladov
z iných zdrojov v dohodnutých objemoch a lehotách nasledovne:
- do 30.11.20t4 do výšky 100,00 7o poskytnutých finančných prostriedkov.
DPH uvedená na účtovných dokladoch, predložených SAŽP zo strany príjemcu dotácie
na úhradu, bude uhradené len príjemcovi dotácie, ktoý nie je platitefom DPH.

6. V prípade, ak pdjemca dotácie najneskór v lehote uvedenej v bode 2, tohto článku zmluvy
nepredloží SAZP originály účtovných dokladov na úhradu nákladov na realizáciu projektu
špecifikovaného v Čta*u IV. zmluvy, ako aj doklady o úhrade najmenej 5 % nákladov
ziných zdrojov alebo nepredloži doklady apísomnosti vďahujúce sakrealizovanému
projektu, ktoré od neho vyžiadala SAŽP napreukázanie oprávnenosti vynaložených
nákladov, nedostáva sa tým SAZP do omeškania s uvoťnením 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
finaněné operácie, súvisiace s poskytnutou dotáciounarealizáciu projektu, špecifikovaného
v Článku IV. Zmluvy (s qimimkou úhrady najmenej 5 oÁ nákladov z iných zdrojov),
uskutočňované výlučne prostredníctvom tohto samostatného bankového účtu a to len
fotmou bezhotovostných prevodov. Pdjemca dotácie sa zavázuje, že prostredníctvom tohto
samostatného bankového účtu nebude uskutočňovaí' žiadne iné finančné operácie a nebude
uhrádzaí' svoje závázky inak ako bezhotovostnými prevodmi z tohto účtu na účet
dodávatefa(ov).

8. Uroky z poskytnutej dotácie, ktoré budú pripísané príjemcovi dotácie po poukázaní dotácie
alebo jej časti najeho samostatný bankový účet, súpdjmom fondu apdjemca dotácie
je povinný ich vo výške po odpočítaní poplatkov zavedenie tohto účtu v lehote jedného

mesiaca odo dňa ich pripísania naúčet príjemcu dotácie odviesť na účet fondu číslo:
7000214051/8180, variabilný symbol 2014, (účet fondu vo formáte IBAN: SK09 8180
0000 0070 0021 405I).

9.Zmluvné strany sa dohodli, že závázok SAŽP umožnit'čerpanie poskýnutej dotácie alebo
jej zostávajúcej nevyčerpanej ěasti zaniká dňom vstupu príjemcu dotácie do likvidácie, ako
aj dňom vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok príjemcu 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

Príjemca dotácie sa zav'ázuje použit' poskytnutú dotáciu a povinný príspevok najmenej
5 % nákladov ziných zdrojov (Clánok V. bod 1.) výlučne na účel vymedzený
v Članku rV. zmluvy a za dodržania podmienok stanovených zmluvou.

Príjemca dotácie sa zavázuje riadne, v súlade s predloženou dokumentáciou a v súlade
s termínom realizácie projektu a rozpočtom projektu (príloha č. 1 zmluvy) realizovať
projekt špecifikovaný v Članku tV. zmluvy prostredníctvom dodávateťa(ťov)
uvedeného(ých) v Clánku IV. bod 5. zmluvy.

Príjemca dotácie sa zavázaje zabezpečiť hospodárne, efektívne, účinné a účelové
vlmakladanie poskynutej dotácie v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.

Príjemca dotácie sa zavázuje počas celej doby platnosti zmluvy majetok nadobudnutý
alebo zhodnotený z prostriedkov poskytnutej dotácie chránit' pred poškodením, stratou,
odcudzením alebo zneu žitim.
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Príjemca dotácie sa zaváz|4e písomne informovať SAŽP o zmene všetkých skutočností
a Podmienok, dohodnutých v zmluve do 10 kalendámych dní od príslušnej zmeny. Zmenu
dohodnutých podmienok zmluvy možno uskutočnit' len na základe písomnej žiadosti
pdjemcu dotácie, na základe ktorej SAŽP, v prípade, že so zmenou doňodnutých
podmienok bude súhlasit', uzatvorí s príjemcom dotácie písomný dodatok k zmluve,
Príjemca dotácie je povinný spolu s posledným účtovnými dokladmi doručenými
a predložen)irni SAŽP na úhradu a s dokladmi uvedenj.rni v Članku VI. bod 2. zmluvy,
predloŽit' aJ vyplnené a podpísané tlačivo pre ,,Záverečné vyhodnotenie plnenia
podmienok zm|uvy o poskltnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
zarok 2014", ktoré tvorí prílohu ě.2 zmluvy azávereěnú správu opriebehu realizácie
projektu, vrátane všetkých SAŽP požadovaných doklador preukaŽujúcich realizáciu
projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá v lehote do 31.10.2014.

7. Záverečná správa o priebehu realízácie projektu musí obsahovat' detailný opis
činností/prác realizovaných príjemcom dotácie v roku 2014 za poskytnutú dotáciu a tento
opis musí byt'v súlade so zmluvou.
V prípade, ak pdjemca dotácie v priebehu realízácie projektu zistí, že projekt nebude
schopný zrealizovať v termíne podfa Čtann IV. bod 2. zmluvy a ide o termin realizácie
projektu v roku 20L4, je povinný pred dohodnutým termínom ukončenia realizácíe
projektu doručiť SAŽP písomnú žiadost' o predíženie termínu realizácie projektu
s uvedením dÓvodov. V prípade závažných skutočností, ktoré nemohol príjemca dotácie
ovplyvnit', móže SAŽP uzayriet' s pdjemcom dotácie písomný doáatok k zmluve,
v ktorom dohodne zmenu termínu realtzácie projektu.

Príjemca dotácie je povinný umožniť zamestnancom SAŽP, fondu, zamestnancom
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a na ich požiadanie
aj zamestnancom Slovenskej inšpekcie životného prostredia, prípadne príslušného úradu
životného prostredia, vykonávať kontrolu použitia poskýnutej dotácie azatým účelom
umoŽnit' im vstup do priestorov a objektov pdjemcu dotácie anapožiadanie predložiť
vŠetky doklady a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému projektu apreukžaat'
oprávnenosť vynaložených nákladov. Príjemca dotácie sazavázuje vytvorit' oprávneným
kontrolným zamestnancom vykonávajúcim kontrolu podmienky na riadne a včasné
vykonanie kontroly a poskytnúť im bezodkladne potrebnú súčinnosť.
Príjemca dotácie sa zavázuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu fondu veci
(hnuteťné anehnuteťné) avecné amajetkové práva, ktoré nadobudne zprostriedkov
poskytnutej dotácie v zmysle zmluvy, neprevedie do vlastníctva tretej osoby, a to po dobu
5 (piatich) rokov odo dňa nadobudnutia veci a/alebo vecných alalebo majetkových práv
z prostriedkov dotácie v zmysle zmluvy do svojho vlastníctva.

čtánok vlil.
ZávereČné ryhodnotenie plnenia podmienok zmluly a kontrola plnenia zmluvných

podmienok

8.

9.

10.

1.Po vyčerpaní poskytnutej dotácie asplnení povinností príjemcom dotácie uvedených
v Článku VIL bode 6. alebo 7. zmluvy SAŽP vypracuje ,,Závereěné vyhodnotenie plnenia
podmienok zmluvý' a to formou protokolu, pričom SAŽP vychádza z podkladov
predložených príjemcom dotácie a uvedených v Članku VII. bod 6. alebo 7, zmluvy, ako
aj zo všetkých ostatných dokladov predložených pdjemcom dotácie v súvislosti
s poskytnutím a čerpaním dotácie,
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2.Fond a SAŽP sú oprávnení podfa ust. §5 ods.7 a ust. §11 ods.2 zákona
o Environmentálnom fonde kontrolovať použitie posky,tnutých prostriědkov a dodržiavanie
zmluvne stanovených podmienok, ako aj ostatných skutočností, ktoré by mohli mať vplyv
nasPrávnost' aúČelovosť použitia podpory azároveň je oprávnený vykonávat' kontiolu
Plnenia Podmienok zmluvy a overovať finančné operácie príjemcu dotacie podťa zákona
Č. 5021200I Z. z,. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnéní niektorých
zákonov v zneni neskorších predpisov.

Clánok IX.
Porušenie finančnej disciplíny

1. Príjemca dotácie berie navedomie, žefinaněné prostriedky poskýnuté formou dotácie
nazáklade zmhxy sapovažujú podťa zákona orozpočtových pravidlách zaverejné
prostriedky.

Z.Príjemca dotácie berie na vedomie, ženedodržanie alebo porušenie ktorejkoťvek
z dohodnutých podmienok uvedených v zmluve, zaktorých sa dotácia poskytlá alebo
nehospodárne, neefektívne, neúčinné a neúčelové použitie dotácie príjemcom dotácie,
sa PovaŽuje okrem iného za porušenie finančnej disciplíny v zmysle ustanovenia
§ 31 ods. I zákona o rozpočtových pravidlách,

3. Príjemca dotácie berie na vedomie, že ak pri nakladaní s dotáciou poskytnutou nazáklad,e
zmluvy neplní alebo poruší dohodnuté zm\tlvné podmienky alebo postupuje v rozpore
so zákonom o rozpoČtoých pravidlách, v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní
alebo v rozpore s inlim všeobecne závázným právnym predpisom, SAŽP je oprávnená
v ktoromkol'vek štádiu čerpania dotácie čerpanie dotácie zastaviť. o tomto SAŽp
bezodkladne informuj e pdjemcu dotácie.

4. Príjemca dotácie berie navedomie, že ak pri nakladani apoužitidotácie poruší finančnú
disciplínu niektorlfm zo spósobov uvedených v ustanovení § 31 ods. l zákona
o rozpoČtových pravidlách, porušenie takejto finaněnej disciplíny bude SAŽP v závislosti
od druhu poruŠenia sankcionovat' v zmysle ustanovenia § 3I zákona o rozpočtových
pravidlách.

5. Príjemca dotácie berie na vedomie, že ak nesplní alebo akýmkofvek spósobom poruší svoje
Povinnosti uvedené v zmluve a dohodnuté zmluvné podmienky, móže sa to považovat'
v zmYsle ust. § 31 ods. 1 písm, n) zákona o rozpočtových pravidlách zaporušenie pravidiel
a podmienok, zaktorých bola dotácia poskytnutá a v takomto pdpade je príjemcá dotácie
povinný poskýnutú dotáciu alebo jej,. vyčerpanú čast' vtéúiť SAŽp (§ 31 ods,7
zákonaorozpoČtových pravidlách) aSAŽP použije postup podťa § 31 ods. t písm.b)
zákona o rozpočtových pravidlách.

6. Príjemca dotácie berie na vedomie, že v pripade, ak SAŽP alebo ktorýkoťvek oprávnený
kontrolný orgán zisti, že poskytnutie a použitie dotácie je,fuolo nehospodárná,
neefektívne, neúčinné a neúčelové alebo ak príjemca dotácie porušil podmienky zákona
o verejnom obstarávaní pri výbere dodávateťa realizácie projektu, je povinný poskytnutú
dotáciu alebo jej vyčerpanú čast' vrátit' SAŽP (§ 31 ods.7 zákóna orozpočtových
Pravidlách) aSAŽP použije postup podťa § 31 ods. 1 písm. b) zákona orozpočtových
pravidlách,

7 . Pňjemca dotácie sa zavázuje a berie na vedomie , že SAŽP poskytnuté finančné prostriedky
je povinný uhradiť dodávatefovi(om) najneskór do 15.12,2014. Porušenie tejto povinnosii
bude povaŽované za porušenie finančnej disciplíny príjemcom dotácie v zmysle § 3 i ods. 1
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o rozpočtových pravidlách. Na
povinný do 31.12,2014 zaslať
úhrad riadne preukáže.
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pravidlách a bude sankcionované podl'a § 31 ods. 5 zákona
preukázanie splnenia tejto povinnosti je príjemca dotácie
na SAZP výpis z účtu, ktorým včasnosť a úplnost' týchto

Clánok X.
Priebeh a výsledok akcie

i. Príjemca dotácie je povinný fotograficky zdokumentovat' priebeh činností/prác
realizovaných pdjemcom dotácie v roku 2014 za poskytnutú dotáciu ataktiež stav pred
začatím a po skončení realizácie projektu.

2. Výsledok realtzácie akcie je príjemca dotácie povinný označit' logom POD a logom
Environmentálneho fondu s nasledovným textom: ,,Tento projekt bol podporený
z Programu obnovy dediny" (jednotlivé logá v elektronickej forme prijímatel'ovi dotácie
poskytne SAŽP). Príjemca je povinný zabezpeěit'informovanost' o róalizovanom pro.jekte
na lokálnej Úrovni (webové sídlo obecného úradu, obecná tabul'a, obecné noviny a iné).
Povinnosť zabezpečenia informovanosti aoznaěenia výsledku realizácie príjemca
dokumentuje v súlade s ods. 1 č1. X.

Clánok XI.
Vyhlásenia zmluvných strán

1. Príjemca dotácie vyhlasuje, že úďaje, 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, úplné ataktiež že SAŽP nezamlčal žiadne informácie.
ktoré by mohli mat' vplyv na poskytnutie dotácie alebo uzatvorenie zmluvy.

2.Prijemca dotácie vyhlasuje, že ku dňu podpisu zmluvy nemá finančné závázky po lehote
splatnosti voči štátnemu rozpočtu a rozpočtu fondu.

3.Pdjemca dotácie vyhlasuje, že nie je vlikvidácii, že na jeho majetok nie je vyhlásený
konkurz ani vedená reštrukturalizácla podl'a zákona č. 712005 Z. z. o konkurze
a reŠtrukturalizáclj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
nie je v nútenej správe ani ozdravnom režime podťa zákona č. 58312004 Z. z.
o rozpoČtových pravidláchúzemnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
aŽe mďletok, ktorý je predmetom financovania podťa zmluvy nie je v exekúcii.

4. Príjemca dotácie podpisom tejto zmluvy vyhlasuj e, že výber dodávatefa, uvedeného
v Článku IV, bod 5. zmluvy, zabezpečil v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,
platnom v ěase výberu dodávatefa a že zatento výber zodpovedá,

5, Príjemca dotácie podpísaním zmlur,y udefuje SAŽP v zmysle zákona
ě, 42812002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas
na Spracovanie jeho osobných Údajov uvedených v žiadosti a v zmluve. Osobné údaje
pdjemcu dotácie sa poskytnú v súlade so všeobecnými záváznlimi právni.mi predpismi,
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Clánok XII.
Ukončenie zmluvy

1. K ukončeniu zmluvy móže dójst'písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému dňu.
Dohodou možno zmluvný vzt'ah založený touto zmluvou ukončit' len do dňa, pokiať
nedošlo zo strany pdjemcu dotácie k čerpaniu dotácie,

2. K ukončeniu zmluvy móže dójst' aj odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán
a to v prípade porušenia zmluvy podstatným spósobom druhou zmluvnou stranou.
Odstúpenie od zmluvy je v takomto prípade účinné dňom preukázatefného 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 porušenie zmluvy podstatným spósobom sa rozumie:
a) porušenie nasledovných ustanovení zmluvy: Članok IV, bod 6. a7., Članok VI. body

2,,4. a7., Článok VII. body L,2,,3,,6,,7., Článok X. bod 4.,
b) ak sa po uzatvorení zmluvy pteukiňe, žebola uzatvorená nazáklade 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
porušeniu všeobecne závázných právnych predpisov, bez ktorého by k poskýnutiu
dotácie nedoš1o.

Clánok XIII.
záverečné ustanovenia

I.Zm7uva nadobúda platnost' dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami aúčinnost'
podťa ust. § 47a ods, 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

2. Zmluvu je možné meniť alebo dopíňat' len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán
fotmou očíslovaného písomného 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
meďzi ustanoveniami zmluvy a žiadost'ou majú prednost' ustanovenia zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnost' doručit' písomnost' podfa zmluvy sa považuje
v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto
písomnost' prevziat'. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti
doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručitel'ná (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 inom príslušnom
registri.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vďah založený touto zmluvou sa bude riadiť
príslušnlimi ustanoveniami Obchodného zákormíka zapredpokladu, že osobitné predpisy,
ktoré majú prednosť pred Obchodným zákonníkom, neobsahujú špeciálnu úpravu.

6. Zmluva je závázná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán.

7. Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo
neskór stratia platnost' alalebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alalebo účinnost'
ostatných ustanovení zm|wy. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení
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a na vYPlnenie medzier sa pouŽťe Úprava, ktorá, pokiať je to právn e možné, sa čo najviac
PribliŽuje zmYslu a ÚČelu zmluvy, pokiať pri vatiáraní zmluvy zmluvné strany túto otázku
brali do úvahy.

8, Táto zmluva sa vYhotovuje v troch exemplároch, zktorých jedno vyhotovenie preberá
pdjemca dotácie a dve vyhotovenia preberá SAŽP.

9, OsobY PodPisujúce zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konat'v mene zmluvných strán.

ZMLU\rNÉ STRANY VYHLASUJÚ, že zmluvu neuzatvorili v tiesni ani za nápadne
nevýhodných Podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text zmluvy riadne a dósledne prečítali, jeho
obsahu Porozumeli a Že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vóťu oprostenú akýchkol,vek
omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Banskej Bystrici, dňa /ť e lc/? V Banskej Bystrici, dňa ťď.6 . K e'lf

Obec Pusté Sady
zastúpení lng, Tomáš Nemeček

starosta obce

§í,OY il§]sKA AGEí.{TÚ&A
fu t *rruť;p* FR.il§TRE§ř,q

Ta'1t_.i,skéhu 2E
l7 5 :;a j ;^NSK;\ LiYSl'RlC,/.

}
/ \JC4^JC u^_ý_-

Slovenská agentúra životného prostredia
v zastúpení Ing. Martin Vavřinek

generálny riaditel'

Prílohy:
1. rozpočet projektu,
2. záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy o poskytnutí podpory

z Environmentálneho fondu formou dotácie zarok2014

il;;;ii;ii



Príloha č.l Zmluly

PoloŽkovitý rozpoČet na projekt na rok 2014 do výšky schválenej dotácie a vlastného vkladu

Príiemca dotácie I Obec Pusté Sady okres Galanta

Výška dotácie (€) 5000,00 Výška vlastného vkladu (€) 1225,60

Celkové náklady (€) 6225,60

P.č. Položka §[nožsfvo .Iédnotková cena suma

Prevažovacia hoj dačka klasická 2ks 644,40 € 1288,80 €

2,
Prevažovacia hojdačka,,
motorka"

1ks 426,00 € 426,00 €

1J.
Hoi dačka dvoj sedadlová
ret'azová

1ks 1042,80 € 1042,80 €

4. Kombinovaná zostava tlp ,,B" 1ks 2988,00 € 2988,00 €

5, Montáž komb inovanej zo stavy 1ks 480,00 € 480,00 €

* podl'a potreby si d'alšie riadky nakopírujte



Záv er ečn é vyh o dnotenie
plnenia podmienok zmluvy

o poskytnutí podpory z Environmentálneho
formou dotácie v Progranie obnovy dediny

2014

Príjemca dotácie

Názov projektu

Císlo rozhodnutia ministra životného prostredia
Slovenskej republiky
Poskytnuté íinančné prostriedky na projekt na rok
2014 (dotácia vo ýške) v zmysle rozhodnutia ministra
životného prostredia Slovenskej republiky v EUR
Císlo zmluvy o poskytnutí podpory
z Environmentálneho fondu formou

Príloha ě.2 zmluvy
DošIo dňa 1vyplní SAZP.1

VypÍRaite len hrubo orámované

okres

fondu
zarok

čisto
účtovného
dokladu/
faktúry

Deň
vystavenia
účtovného
dokladui
faktúrv

suma účtovného
dokladu/ faktúry v

EUR

Úhrada z iných zdrojov Uhrada
z Environmentálneho fondu

Suma v EUR Dátum
uhradenia Suma v EUR Dátum

priiatia

Spolu x x

Ja, dolu podpísaný štatutárny orgán príjemcu dotácie vyhlasujem, že finančné prostriedky:

- z iných zdrojov v sume ., EUR
- z dotácie Environmentálneho fondu v sume . EUR

bolio resp. budú použité na úhradu vyššie uvedených účtovných dokladov/ faktúr od vybraného dodávatel'a

v termíne do 31.10.2014

Meno a priezvisko, titul štatutámeho orgánu .,.............

Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Dátum:

Príjemca dotácie je povinnÝ kzávereěnému vyhodnoteniu pr1ložiť označené doklady:
r---a|J záverečnú správu o priebehu realizácie projektu
D fotodokumentáciu z priebehu a výsledku rea|izácie dotácie
E v lehote do dvoch mesiacov odo dňa termínu ukončenia projektu zápis o odovzdaní a prevzati

stavby

Akceptované bude |en kompletne vyplnené tlačivo s príslušnými dokladmi !!!
wwrv, enviroíbnci. sk


