
Z M L U V A Č. 61/POD-ZD2-74/16
o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu
obnovy dediny — Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku a Programu
obnovy dediny — Zelená dedina (ďalej Jen „zmluva“) uzaborená podl‘a ust. 9 ods. 6
a * 10 zákona č. 587/2003 Z. z. o Environmentáhom fonde a o zmene a doplnení
nicktorých zákonov v zncní neskorších predpisov, podl‘a ust. 269 ods. 2 Obchodného
zákonníka Č. 513/1991 Zb. v zneni neskorších predpisov a v súlade so zákonom
Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplneni
niektorých zákonov v zncní neskorších predpisov

Článok 1.
Zmluvné strany

1. Poskytovatel‘ dotácie:

Slovenská agentúra životného prostredia

Sídlo: Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
IČO: 00626031

DIČ: 2021125821

Štatutárny zástupca: Ing. Martin Lakanda, gcnerálny riaditeF

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Názov bankového účtu: BÚ-POD. SAŽP BB

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

SWIFT: SPSRSKBA

(ďa]uj len ..SAŽP)

a

2. Príjemca dotácie;

Obec Kluknava

‚ Kluknava fl?, 053 Sl Kluknava. okresSidlo:
Gelmca

IČO: 00329274

Štatutány zástupca: Ing. Štefan Kováč, starosta obce

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, as.

Číslo samostatného bankového účtu
SK4I 5600 0000 0034 1198 5020vo formate IRAN:

SWIFT: KOMASK2X

(ďalej len ..príjemca dotácic, spolu so SAŽP
ďalej len „zmluvné strany)
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Článok 11.
Uvodné ustanovcnia

1. Fond bol zriadený zákonorn Č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov (ďalej len ..zákon

o Environmentálnom fonde“) ako štátny fond na uskutočňovanie štátnej podpory

starostlivosti o životné prostredie.

2. V zmysle zmluvv uzatvorenej na zabezpečenie poskytovania podpory z Environmentálneho

fondu formou dotúcii obciam a mikroregionálnvm združeniam obcí v rámci Programu

obnovy dediny — Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku a obciam v rámci

Programu obnovy dediny — Zelená dedina na rok 2016, Uznesenia vlády Slovenskej

republiky č. 222/1997 a Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 486/1999, ako aj Plánu

hlavných úloh SAZP na rok 2016. výkonným, odborným a organizačnýrn garanzom.

zabezpečujúcim vecnú a fnančnú administráciu poskytovania dotácií v rámci Programu

obnovy dediny na rok 2016 hola poverená SAZP.

3. Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnuti podpory

formou dotácic z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny —

Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku a Programu obnovy dediny — Zelená

dedina číslo 53;POD-ZD2-74‘l6 zo dňa 02.03.20 16 vydaného podfa ustanovenia * 4 ods. 3

zákona o Environmentálnom fonde (ďalej len ..rozhodnutic) bola na základe žiadosti

príjemcu dotácie Číslo POD-l82 zo dňa 28.10.2015 (ďalej len ..žiadosť) poskytnutá

příjemcovi dotácie podpora vo fornie dotácie vo výške 5.000,00 EUR, slovom: páftisíc eur

(d‘alej len ..dotácia).

4. Fond a poverená SAŽP jC podľa ust. * 2 zákona Č. 357/2015 Z. z. o flnančnej kontrole

a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov kontrolným orgánom verejnej správy

v oblasti Iinančnej kontroly.

Článok III.
Predmet zrnluvy

I. Táto zmluva sa uzatvára podFa ust. 9 ods. 6 zákona o Environmentálnom fonde

na základe rozhodnutia špecitikovaného v dánku II. bod 2. zmluvy a vo väzbe na žiadosť.

2. Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok. práv a povinností zmluvných strán

pri poskytnutí podpory z fondu tórmou dotácie príjemcovi dotácie za účeřom

spolutinancovania skutoČne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu

podrobne špecifikovaného v dánku IV. zmluvy. Za skutočne vynaložené oprávnené

náklady na realizáciu projektu je možné považovat‘ len tie náklady. ktoré súvisia s prácami

a dodávkami realizovanými a uhradenými podfa tejto zmluvy príjemcom dotácie

dodávateľovi(om) uvedenému(ým) v dánku IV. bod 5. zmluvy na základe uvedených

zmlúv a leh dodatkov ako aj v Prílohe Č. I tejto zmluvy a to v období príslušného

rozpočtového roka. v ktorom sa poskytla dotácia.

3. Podmienkou poskytnutia dotácieje dodržanie podmienok zmluvy prijemcom dotácie.
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‚ Článok IV.
UčeI použitia poskytnutej dotácie, predmet projektu a termín realizácie projektu

I. Poskytnutá dotácia sa účelovo
použije na:

a) Názov projektu (účel dotácie): Detské ihrisko pri materskej škole v Kluknave

Miesto realizácie projektu: Obec Kluknava

Okres: Gelnica

Stavebné povolenie
povofujúce realizáciu projektu

Zo dtm: —

Vydané (kým):
Právoplatné dňa: —

b) Relevantná štúdia
vypracovaná (kým): Ing. Mária Gmucová
Zodňa: 10/2015

2. Termín realizácie projektu:

(začiatok a ukončenie — mesiac/rok): 01/2016 — 10/2016

3. Celkové náklady projektu s DPH: 5.332,20 EUR

4. Podrobný opis činnosti a prác realizovaných v roku 2016:

Realizáciou projektu sa vybuduje dctské ihrisko pri materskej škole v Kluknave, ktoré bude
slúžit nic kn pre deti materskej školy, ale aj prc ostatné deti obce. Vybudovaním detského
ihriska vznikne priestor na oddych, športové aktivity a hry. Nebudú chýbať ani lavičky
a zeleň. ako miesto oddychu pre deti a ich rodičov. Zostavy ihriska sú vyberané tak. aby
deti boli čo najviac v pohybe a aby zaujali ich pozornost. Pomocou športu a hier sa
zmysluplne vyplní deťom voľný čas. Spoločnými hrami. zdravým pohybom a športom sa
prispeje k rozvoju telesného a duševného zdravia našich detí.
V rámci projektu sa osadia prvky detského ihriska. ktoré pozostávajú z pružinovej hojdačkv
— zvieratko, visiacej dvojhojdačky, hracej zostavy so šmýkačkou. veľkého kolotoča. osadia
sa 2 ks lavičiek na oddych. upraví sa priestor a vysadia vhodné okrasné dreviny a zeleň.
Do projektu budú zapojení aj aktivační pracovníci obce a dobrovoľníci — hlavne rodičia
detí, ktoré navštevujú materskú školu a učitefky. ktorí najviac budú využívať detské
ihrisko. keďže sa zrealizuje pri materskej škole. Aktivační pracovnici a dobrovoľníci
prispejú svojou prácou hlavne pri teréniych a zemných prácach, úprave priestoru a úprave
okolia.
Realizáciou detského ihriska. osadením lavičiek. výsadbou zelene a úpravou okolia
vznikne priestor pre oddych, špoflové aktivity a hry nic len pre deti materskej školy, ale aj
pre ostatné deti obce. ich rodičov. starých rodičov. Vytvorí sa hodnotné prostredie
pre trávenie vofného času.
Doba realizácie projektu v termíne 07.2016 — 09.20 16.

Uvedené činnosti a práce špeciflkované v tomto bode budú realizované v zmysle
relevantnej štúdie uvedenej v Clánku IV. bod 1. písm. b) zmluvy a v súlade s rozpočtom
projektu (Príloha č. I tejto zmluvy).

V prípade akýchkofvek pochybností zmluvných strán pri výklade rozsahu a opisu činností
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a prác, ktoré majú byť vykonané v rámci projektu za rok 2016. flnancovanie ktorých

je účelom poskytnutia dotácie podFa zmluv3 sú zmluvné strany viazané aj špeeiflkáciou

projektu uvedenou v žiadosti prijemcu dotácie označenej v dánku 11. bod 3. zmluvy.

5. Dodávatef(lia) projektu:

Obchodně meno dodávateľa: Uniatest Trade, ss.o.

Sídlo: Nádražná 17/1783. 01841 Dubnica nad
Váhom

IČO: 46167145
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín

Oddiel: Sro
Vložka číslo: 32049/R

Zmluva o dieto Č.: —

Zo dňa: 24.06.20 16

6. Podrnienkou posk1nutia dotúcie príjemcovi dotácie je okrem mého výber dodávateľa(ov)

realizácic projektu, špecitikovaného(ých) v bode 5. tohto článku zrnluvy, ktorý je povinný

zabezpcčiť príjcrnca dotácie v súlade so zákonom o vcrejnorn obstarávaní, platnorn V čase

výbcru dodávateFa(ov). Za dodržanie zákonných postupov pri výhere dodávatefa(ov).

upravených zákonorn o verejnom obstarávaní platnom v čase výberu dodávatefa(ov),

zodpovedá príjernca dotácie a porušcnie tohto zákona o verejnom obstarávaní zo strany

príjemcu dotáeie sa považuje za podstatné porušenic podmienok zmluvy, s ktorým

je spojená povinnosť vrátiť poskytnutú dotáciu alebo jej Časť.

7. Prijemca dotácie je povinný poskytnutú dotáciu použiť výlučne na účel realižácie projektu

špeciflkovaného v bodoch 1. a 4. tohto článku zmluvy a spösoborn a za podmienok

dohodnutých v zmluve.

Článok V.
Výška poskytnutej dotácíe

I. Na realizáciu projektu špecifikovaného v Článku IV. bodoch I. a 4. zmluvy sa zavázuje

SAZP po splncni všetkých podmienok zmhivy príjerncom dotácie poskvtnúť prijemcovi

dotáeie [bančné prostriedky — dotáciu maximálne vo výške:

5.000,00 EUR
(slovom: páťtisíc eur).

Podmienkou poskytnutia dotácie je okrem mého prcukázanie. že prijernca dotácie má

na Iinancovanie projektu (účelu dotácie) zabezpečených najmenej 5 % nákladov z mých

zdrojov, teda sumu vo výške 263,16 EUR, slovom: dvestošesťdesiattri eur a šestnásť

centov.

2. V prípade, ak oprávnené náklady skutoČne vynaložené. odóvodnené a riadne preukázané

na realizáciu projektu, špecihkovaného v dánku IV. zmluvy po jeho ukončení

v rozpočtovom roku. v ktorom sa dotácia poskytla. budú nižšie ako súčet sumy poskvtnutej

dotáeie uvedenej v bode 1. tohto článku zmtuvy a povinnej sumy z mých zdrojov,

zabezpečenej príjemcom dotácie, príjemcovi dotáeie vznikne nárok na dotáciu len do výšky

skutočných a riadne preukázaných vynaložených nákladov na realizáciu projektu

v prislušnom rozpočtovom roku po odpočítaní pomernej čiastky povinnej sumy z mých

zdrojov. SAZP je v takomto pripade oprávnená bez uzatvorenia dodatku k zmluve znižiť
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výšku poskytnutej dotácie.

3. Konečná výška posktnutej dotácie. ktorá 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 vbode 1. tohto článku zmluvy je výška maximálna. nesmie byť
prekročená a nic je možné ju dodatočne nanšovať, okrem prípadu navtšenia poskytnutej
dotácie na základe dodatočného rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej
republiky po uzavretí zmluvy. V prípade navýšenia skutočne wnaložených nákladov
súvisiacich s realizáciou projektu. tieto znáša v‘lučne príjemca dotácie na vlastné náklady.

Článok VI.
Lehoty a spósob čerpania poslwtnutcj dotácie

1. SAŽP zabezpečí čerpanie poskyinutej dotácie príjemcovi dotácie bezhotovostným
prevodorn z bankového účtu SAZP na samostatný bankový účet prijemcu dotácie
špeciflkovaný v Clánku 1. bod 2. zmluvy, a to za podmienok dohodnutých v zmluvc.
Pňjemca dotácie sa zaväzuje udržiavať bankový účet uvedený v dánku I. bod 2. zmluvy
otvorený, a to až do doby závercčného vvhodnotenia splnenia podmienok zmluvy
a úplného flnančného vvsporiadania poskytnutej doiácie.

2. Príjemca dotácie je povinný, za účelom čerpania poskvtnutej dotácie na základe zmluvy.
predkladať SAŽP originály faktúr. originály zálohových faktúr. prípadne originály mých
účtovných dokladov zodpovedajúcich zákonu č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskoršich prcdpisov, ktorýiii príjemca dotácie hodnovemc a bez akýchkoFvek
pochybností preukáže účelovosť použitia poskytnutej dotácic (d‘akj len ..účtovné
doklady“), teda úhradu oprávnených nákladov na realizáciu projektu, špecitikovaného
v dánku IV. zm]uvy a to v príslušnom rozpočtovom roku, v ktorom sa dotácia poskytla.
Učtovné doklady musia byť vystavené vybraným(i) dodávateľom(mi) uvedeným(i)
v Clánku IV. bod 5. zmluvy. PrUemca dotácie je tiež povinný na požiadanie SAZP
k čerpaniu dotácie predložiť d‘alšie doklady a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému
projektu na preukázanie oprávnenosti vynaložených nákladov. Príjernca dotácie je povinný
uvedené doklady doručif SAZP najneskór v lehote do 3 1.10.2016.

3. V prípade zálohových faktúrje príjemca dotácic povinný postupovať v zmysle 19 zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplneni
niektorých zákonov v zneni neskoršich predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových
pravid lách“).

4. Podmienkou úhrady predIožench účtovnýeh dokladov zo strany SAŽP je dodržanie
všetkých podmienok zmluvy prUemcom dotácie a preukázanie úhrady týehto predložených
účtovných dokladov \o tške najrnenej 5 % nákladov z mých zdrojov príjemcom dotácie
dodávatefovi(om). V prípade. že prijemca dotácie podmienku zaplatenia najmenej
5 % nákladov z mých zdrojov ako podmienku čerpania poskytnutej dotácie (Clánok V.
bod I. zmluvy) už ku dňu podpisu zmluvy splnil, ním predložené účtovné doklady SAŽP,
v prípade sp]nenia ostatných podmienok zmluvy, uhradí do výšky posky4nutej dotácie
uvedenej v Clánku V. bod 1. zmluvy.

S. SAŽP sa zavüzuje, že po splnení všetkých podmienok zmluvy zo strany príjemcu dotácie.
poskytnutú dotáciu príjemcovi dotácie uvoľní a poukáže z bankového účtu SAŽP
na základe predložených účtovných dokladov a účtovných dokladov o úhrade najmenej
5 % nákladov z mých zdrojov v dohodnutých objemoch a lehotách nasledovne:
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- do 30.11.201 6 do výšky 100,00 % poskytnutých flnančných prostriedkov.

DPH uvedená na účtovných dokladoch. predložench SAŽP za strany príjemcu dotácie

na úhradu, bude uhradené len príjemcovi dotáeie. ktorý nie je platiteľom DPH.

6. V prípade, ak príjemca dotácie najneskór v Iehote uvedenej v bode 2. toMo článku zmluvy

nepredloží SAZP originály účtovných dokladov na úhradu nákladov na realizáciu projektu

špeciflkovaného v dánku IV. zmluvy, ako aj doklady o úhrade najmenej 5 % nákladov

z mých zdrojov alebo nepredloží doklady a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému

projektu. ktoré od neho vvžiadala SAZP na preukázanie oprávnenosti vynaložených

nákladov. nedostáva sa tým SAZP do omeškania s uvornením čerpania dotácie.

7. Príjemca dotácie je povinný najneskór ku dňu podpisu zmluvy pi‘edložW SAŽP doklad

o zriadení samostatného bankového účtu. Odo dtm uzatvorenia zmluvy budú všetky

flnančné operácie. súvisiace s poskytnutou dotáciou na realizáciu projektu, špecifikovaného

v dánku IV. zmluvy (s v‘iimkou úhrady najmenej S % nákladov z mých zdrojov a úhrady
nákladov projektu pred podpisom zmluvy). uskutočňované výlučne prostredníctvom toMo

samostatného bankového účtu a to len formou bezhotovostných prevodov. Príjemca dotácie

sa zaväzu;e, že prostredníctvorn toMo samostatného bankového účtu nebude uskutočňovať

žiadne ině finančně operácie a nebude uhrádzať svoje záväzky inak ako bezhotovostnými

prevodmi z tohto bankového účtu na bankový účet dodávatefa(ov).

8. Úroky z poskytnutej dotácie, ktoré budú pripísané príjemcovi dotácie po poukázaní dotácie

alebo jej časti na jeho samostatný bankový účet. sú prUmom fondu a prUemca dotácie

je povinný ich vo výške po odpočítaní poplatkov za vedenie tohto bankového účtu v lchote

jedného mesiaca odo dňa ich pripísania na bankový účet príjerncu dotácie odviesť

na bankový účet Fondu číslo vo Fonnáte IBAX: SKO9 8180 0000 0070 002] 4051.

variabilný symbol 2016.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že závUzok SAŽP umožniF čerpanie poskytnutej dotácie alebo

jej zostávajúcej nevvčerpanej časti zaniká dňom vstupu príjemeu dotácie do likvidácie, ako

aj dňom vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok prijemcu dotáeie. alebo

vstupom do nútenej správy alebo ozdravného režimu. ak k týmto skutočnostiarn došlo

v období po rozhodnutí w‘alebo uzatvoreni zmluvy.

Článok Vil.
Povinnosti príjemcu dotácie

I. Príjemca dotácie sa zavázuje použiť poskvtnutú dotáciu a povinný príspevok najmenej

5% nákladov z mých zdrojov (Clánok V. bod 1.) výlučne na účel vymedzený

v dánku IV. zmluvy a za dodržania podmienok stanovených zmluvou.

2. Príjemea dotáeie sa zaväzuje riadne, v súlade s predloženou dokumentáciou a v súlade

s terminom realizácie projektu a rozpočtom projektu (Príloha Č. I tejto zmluvy) realizovať

projekt špeciflkovaný v Článku IV. zmluvy prostredníetvom dodávatefa(ov)

uvedeného(ých) v Clánku IV. bod 5. zmluvy.

3. Príjemea dotácie sa zaväzuje zabezpečíť hospodárne. eíektivne. účinné a účelové

vynakladanie poskytnutej dotácie v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.

4. Príjemca dotácie sa zaväzuje počas celej doby platnosti zmluvy majetok nadobudnutý

alebo zhodnotený z prostriedkov poskytnutej dotácic chráníť pred poškodenim. stratou.

odcudzením alebo zneužitím.

5. Príjemca dotácie sa zaväzuje písomne informovať SAŽP o zmene všetkých skutočností
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a podmienok, dohodnutých v zmluve do 10 kalendámyeh dní od príslušnej zmeny. Zmenu
dohodnutých podmienok zmluvy možno uskutočniť len na základe písomnej žiadosti
príjemcu dotácie, na základe ktorej SAZP, v prípade. že so zmenou dohodnutých
podmienok bude súhlasiť. uzatvorí s prijemcom dotácie pisomný dodatok k zmluve.

6. Príjemea dotácie Sa zaväzuje spolu s poslednými účtovnýrni dokladmi doručenými
a predloženými SAZP na úhradu a s dokladmi uvedenými v dánku VI. bod 2. zmluvy.
predložiť aj vvplnené a podpisané tlačivo pre .Iáverečné ‘yhodnotenie plnenia
podmienok zmluvy o poskytnuti podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
v rámci Programu obnovy dediny — Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku
a Programu obnovy dediny — Zelená dedina za rok 2016“, kioré tvorí Prílohu Č. 2 tejto
zmluvy a záverečnú správu o priebehu realizáeie projektu. %Tátane všetkých SAZP
požadovaných dokladov preukazujúcich realizáciu projektu. na ktorÝ hola dotácia
poskytnutá v lehote do 31.10.2016.

7. Záverečná správa o priebehu realizácie projektu musí obsa]iovať detailný opis
činnostUprác realizovaných prijemcom dotácie v roku 2016 za poskytnutú dotáciu a tento
opis musí byť v súlade so zmluvou.

8. V prípade, ak príjemca dotácie v priebehu realizácie projektu zistí. že projekt nebude
schopný zrealizovať v termine podfa dánku IV. bod 2. zmluvy a ide o termín realizácie
projektu v roku 2016, je povinný pred dohodnutým termínom ukončenia realizácie
projektu doručíť SAZP písomnú žiadosť o predlženie termínu realizácie projektu
s uvedením dóvodov. Y prípade závažných skutočností, ktoré nemohol prijemca dotácie
ovplyvniť. móžc SAZP uzavrieť s príjemcom dotácie písomný dodatok k zmluve,
v ktorom dohodne zmenu termínu realizácie projektu.

9. Príjemca dotácie je povinný umožnit‘ zamestnancom SAŽP, Ibndu. zamestnancom
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a na ich požiadanie
aj zamestnancom Slovenskcj 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 sa k realizovanému projektu a preukázaU
oprávnenosť v naložených nákladov. Príjemca dotácie sa zavázuje \Mvoriť oprávncnÝm
kontrolným zamestnancom vykonúvajúcim kontrolu podmienkv na riadne a včasné
vykonanie kontroly a poskvtnúť im bezodkladne potrebnú súčinnosť.

10. Príjemca dotácie sa zaväzuje. že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Fondu veci
(hnutcľné a nehnuteľné) a vecné a majetkové práva, ktoré nadobudne z prostdedkov
poskytnutej dotácie v zmysle zmluvy. ncprevedie do vlastníctva tretej osoby, a to po dobu
5 (piatich) rokov odo dňa nadobudnutia veci w‘alebo vecných a‘alebo majetkových práv
z prostriedkov dotácie v zmysle zmluvy do svojho vlastníctva.

Článok VIII.
Záverečné vyhodnotenie plnenia podmicnok zmluvy a kontrola plnenia zmluvných

podmienok

I. Po vyčerpaní poskytnutej dotácie a splnení povinností príjemcom dotácie uvedených
v Článku Vil. bode 6. alebo 7. zmluvy SAZP vypracuje ..Záverečné vyhodnotenie plnenia
podmienok zmluvy“ a to Formou protokolu, pričom SAZP vychádza z podkladov
predložených príjemcom dotácie a uvedených v dánku VII. bod 6. alebo 7. zmluvy,
ako aj zo všetkých ostatných dokladov predložených príjemcom dotácie v súvislosti
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s poskytnutím a čerpanim dotácie.

2. Fond a SAŽP sú oprávnení podľa ust. * 5 ods. 7 a ust. * II ods. 2 zákona

o Environmentálnom fonde kontrolovať použitie poskytnutých prostriedkov a dodržiavanie

zmluvne stanovených podmienok, ako aj ostatných skutočnosti. ktoré by mohli mať vplyv

na správnosf a účelovosf použitia podpory a zároveň je oprávnený vykonávať kontrolu

plnenia podmienok zmluvy a overovaf flnančné operácíe prijemcu dotácie podľa zákona

Č. 357/20 15 Z. z. o linančnej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektoiých zákonov.

ČIánok IX.
Porušenic finančncj disciplíny

I. Príjemca dotácie bene na vedomie. že flnančné prostriedky poskytnuté formou dotácie
na základe zmluvy sa považujú podľa zákona o rozpočtových pravidlách za verejné

prostdedky.

2. Príjemca dotácie berle na vedomie. že nedodržanie alebo porušenie ktorejkorvek

z dohodnutých podmienok uvcdených v zmluve. za ktorých sa dotácia poskytla alebo

nehospodárne, neefektivne, neúčinné a neúčelové použitie dotáeie pnijemeom dotácie.

sa považuje okrem mého za porušenie fnančnej disciplíny v zmysle ustanovcnia

31 ods. J zákona o rozpočtových pravidlách.

3. Prijemca dotácie berle na vedomie. že ak pri nakladani s dotáciou poskytnutou na základe
zmluvy neplní alebo poruší dohodnuté zmluvné podmienky alebo postupuje v rozpore

so zákonorn o rozpočtových pravidlách. v rozpore so zňkonom o verejnom obstarávaní

alebo v rozpore s mým všeobecne závažným právnym predpisom. SAZP je oprávnená

v ktoromkoľvek štádiu čerpania dotácie čerpanie dotácie zastavif. O tomto SAŽP

bezodkladne informuje príjemcu dotácie.

4. Príjemca dotácie bene na vedomie. že ak pri nakladani a použiti dotácie poruší Í5nančnů

disciplínu niektorýrn zo spósobov uvedených v ustanovení * 31 ods. I zákona

o rozpočtových pravidlách. porušenie takejto tinančnej disciplíny bude SAZP v závislosti

od druhu porušenia sankcionovať v zmysle ustanovenia * 31 zákona o rozpočtových

pravidlách.

5. Príjemca dotácie bene na vedomie. že ak nesplní alcbo akýmkoľvek spósobom poruší svoje

povinnosti uvedené v zmluve a dohodnuté zmluvné podmienky, móže sa to povužovaf

v zmysle ust. 31 ods. I písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách za porušenie pravidiel

a podmienok. za ktorých bola dotácia poskytnutá a v takomto prípade jepríjemca dotácie

povinný poskytnutú dotáciu alebo jej vyčerpanú časf vrátif SAZP (* 3! ods. 7

zákona o rozpočtových pravidlách) a SAZP použije postup podľa 31 ods. I písm. b)

zákona o rozpočtových pravidlách.

6. Príjemca dotácie berle na vedomie. že v prípade. ak SAŽP alebo ktorýkoľvek oprávnený

kontrolný orgán zistí. že poskytnutie a použitie dotáeie je/bob nehospodárne.

neefektivne, neúčinné a neúčelové alebo ak príjemca dotácie porušil podmienky zákona

o verejnorn obstarávaní pri výbere dodávatefa(ov) realizácie projektu. je povinný

poskytnutú dotáciu alebo jej vvčerpanú časf vrátif SAZP (* 31 ods. 7 zákona

o rozpočtových pravidlách) a SAZP použije postup podľa 3 ods. I písm. b) zákona

o rozpočtových pravid]ách.

7. Pníjemca dotácie sa zavázuje a bene na vedomie. že poskytnuté finančně prostriedky je

povinný uhradiť dodávatefovi(om) najneskór do 15.12.2016. Ponušenie tejto povinnosti

bude považované za porušenie tinančnej discipliny príjemcom dotáeie v zmysle * 31 ods. I
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písm. e) zákona o rozpočtovÝch pravidlách a bude sankcionované podľa 31 ods. 5 zákona
o rozpočtových pravidlách. Na preukázanie splnenia tejto povinnosti je príjemca dotácic
povinný najneskór do 3 1.12.2016 zaslaf na SAZP tpis z bankového účtu, ktorÝm
včasnosť a úplnost‘ týchto úhrad riadne preukáže.

Článok X.
Priebeh a výsledok realizácie projektu

1. Príjemca dotácie je povinný fotograficky zdokumentovaf priebeh činností/prde
realizovaných príjemcom dotácie v roku 2016 za poskytnutú dotáciu a taktiež stav
pred začatím a po skončení realizácie projektu.

2. Výsledok realizácic projektu je prijemca dotácie povinný označiť logom Programu obnovy
dediny a logem Environmentálneho fondu s nasledovným textom: „Tento projekt bol
podporený z Programu obnovy dediny“ (jednotlivé logá v elektronickej forme prijímateľovi
dotácie poskytne SAZP). Príjemca dotácie je povinný zabezpečiť informovanosť
o realizovanom projekte na iokálnej úrovni (webové sídlo obecného úradu, obecná tabuFa.
obecné noviny a mé). Povinnosf zabezpečenia informovanosti a označenia výsledku
realizácie príjemca dotácie dokumentuje v súladc s bodem 1. tohto článku zmluvv.

Článok XI.
Vyhlásenia zmluvných strán

I. Príjemca dotácie vyhlasuje, že údaje. které sú obsahem žiadosti. ako aj všetkv informáeie
obsiahnuté v sprievodných dokumentoch a dokladoch, které Ivona prilohy žiadosti. ako aj
údaje uvedené v zmluvc sú pravdivé, úplné a taktiež že SAZP nezamlčal žiadne informácie.
které by mohli mať vplyv na poskytnutie dotácie alebo uzatvorenie zmluvy.

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

3. Príjemca dotácie vyhlasuje, že nic je v likvidách, že na jeho majetek nic je vyhlásený
konkurz ani vedená reštrukturalizácia podľa zákona Č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov,
nic je v nútenej správe ani ozdravnom režime podUa zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zůkonov
a že majetok. ktorýje predmetom tinancovania podl‘a zmluvv nic jev exekúcii.

4. Prijemca dotácie podpisem tejto zmluvy vyhlasuje, že výber dodávateFa(ov).
uvedeného(ých) v dánku IV. bod 5. zm]uvy. zabezpečil v súlade so zákonem o verejnom
obstarávaní, platnom v čase ýberu dodávatefa(ov) a že za tento výber zodpovedá.

5. Prijemca dotácie podpisanim zmluvy udefuje SAŽP v zmvsle zákona
č. 122/2013 Z. 2.0 ochrane osobnýeh údajov a o zmene a doplnení niektorch zákonov
v znení neskorších predpisov súhlas na spracovanie jeho osobných údajov uvedených
v žiadosti a v zmluve. Osobné údaje príjemcu dotácie sa poskytnú v súlade so všeobecnými
záváznými právnymi predpismi.
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Článok XII.
Ukončenie zmluvy

I. K ukončeniu zmluvy móže dójsť písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému dňu.

Dohodou možno zmluvný vzt‘ah založený touto zmluvou ukončíť len do dňa, pokiaf

nedošlo zo strany prijemcu dotácie k čerpaniu dotácie.

2. K ukončeniu zmluvy móže dójst‘ aj odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvnýeh strán

a to v pripade porušenia zrnluvy podstatným spósobom druhou zmluvnou stranou.

Odstůpenie od zmluvy je v takomto pripade účinné dňom preukázateľného doručenia

oznámenía o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy

je spojené s povinnost‘ou prijemcu dotácie vrátit‘ poskytnutú dotáciu v celom rozsahu.

3. Za porušenie zmluvy podstatným spósobom sa rozumie: -

a) porušenie nasledovných ustanovení zmluvy: Clánok IV. bod 6. a 7.. Clánok Vl. body

1.4. a 7.. Clánok Víl, body l..2..3..6.,7.. Clánok XI. bod 4.,

b) ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže. že bola uzatvorená na základe nepravdivých,

nesprávnych alebo neúplných údajov alebo dokumentov predložených zo strany

prUemcu dotácie.
c) ak právoplatný rozsudok súdu alebo zistenie kontrolného orgánu preukáže. že v procese

hodnotenia a výbew projektu došlo k spáchaniu trestnej činnosti alcbo k takérnu

porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov, bez ktorého by k poskytnutiu

dotácie nedošlo.

Článok XIII.
Závercčné ustanovenia

I. Zrnluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnýrni stranami a účinnosť

puJa ust. 47a ods. I Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

2. Zmluvu je možné meniť alebo doplňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán

ibrmou očíslovaného písomného dodatku k zmluve, podpísaného zmluvnými stranami.

Na uzatvorenie dodatku k zmluve neexistuje právny nárok žiadnej zo zrnluvných strán.

3. Pri výklade dohodnutých zmluvných podmienok sa prihliada na žiadosť: v pripade rozporu

medzi ustanoveniami zmluvy a žiadosťou majú prednosť ustanovenia zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnost‘ doručit‘ pisomnosť podfa zmluvv sa považuje

v konkréwom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutírn túto

pisomnosť prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostrednictvom 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

regis(ri.

5. Zmluvné strany sa dohodli. že zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa bude riadiť

prislušnými ustanoveniarni Obchodného zákonníka za predpok]adu. že osobitné predpisy.

ktoré majú prednosť pred Obchodným zákonníkorn. neobsahujú špeciálnu úpravu.

6. Zmluvaje 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‘ a!alebo účimosť, nie je tým dotknutá platnost‘ aJalebo účinnost‘

ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných a1alebo neúčinných ustanovení
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a na vyplnenie medzier sa použije úprava. ktorá, pokiaľ je to právne možné. sa čo najviac
približuje zmysLi a účelu zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní zmluvy zmluvné strany túto otázku
brali do úvahy.

8. Táto zrniuva sa vyhotovuje v troch exernplároch, z ktorých jedno vyhotovenie preberá
príjemca dotácie a dve vyhotovenia preberá SAZP.

9. Osoby podpisujúce zmluvu vyhlasujú. že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.

ZMLUVNÉ STRANY VYHLASUJú. že zmluvu neuzatvorili v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok. Dalej vyhlasujú. že si text zmluvy riadne a dósledne prečítali. jeho
obsahu porozumeli a že tento vjadruje ich slobodnú a vážnu vóľu oprostenú akýchkoľvek
omylov. čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Banskej Bystrici. dňa O DKT. 2016 V Banskej Bystrici. dňa OS. lfl 2016

— ‘‘‘L

c‘— -

1,

Obec Kluknava Slovenská agentúra životného pr stredia
v zastúpení Ing. Štefan Kováč v zastúpeni Ing. Martin Laknda

starosta obce generálny riaditef ‘

P rí loky:
I. Položkovitý rozpočet na projekt Programu obnovy dediny 2016 do výšky schválenej

dotácie a mých zdrojov
2. Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy o poskytnutí podpory

z Environmentátneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny —

Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku a Proamu obnovy dediny — Zelená
dedina za rok 2016
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