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*$'i zvIL u v A č. t27880 08u01
ln- t"Oae) o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len o,zmluva'')

\7 uzatvorená podl'a § 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 § 269
ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a v súIade so zákonom č. 52312004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov

článox I.
Zmluvné strany

1. Poskytovatel' dotácie:
Sídlo:

tČo:
DIČ:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

Číslo účtu vo formáte IBAN:
SWIFT:
(d'alej len ,.fond")

Príjemca dotácie:
Sídlo:

IČO:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

číslo samostatného bankového účtu vo formáte
IBAN:
SWIFT:
(d'alej len ,,príjemca dotácie")

(d'alej spoločne len ".zmluvné strany")

Environmentálny fond
Martinská 49,82I 05 Bratislava
30 796 49l
2021925774

Mgr. Peter Kalivoda, riaditel'
Štátna pokladnica

SK09 8180 0000 0070 0021 4051

SPSRSKBA

obec Benkovce
Benkovce 22,094 02 Benkovce,
okres Vranov nad Topl'ou
00332267

Ing. Viera Pavlišková, starostka obce

Prima banka Slovensko, a.s.

SK54 5600 0000 004235792012
KoMASK2X

,,
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Zmlwa č. 127880 08U01

čhnok II.
úvodné ustanovenia

l. Fond bol zriadený zákonom č. 58712004
a doplnení niektorých zákonov v znení
o Environmentálnom fonde") ako štátny
starostlivosti o životné prostredie.

2. Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory
formou dotácie z Environmentálneho fondu číslo l27880/BK4AP-68l18 zo dňa 13,03.20l8
vydaného podl'a § 4 ods. 3 zákona o Environmentálnom fonde (d'alej len ,,rozhodnutie")
bola na základe žiadosti príjemcu dotácie číslo 127880 zo dňa 20,09.2017, podanej v rámci
Špecifikácie činností poápÓ.y formou dotácie pre rok 20l8, oblasť: Ochrana a využívanie
vód, Činnosť BK4AP Cistenie odpadových vód v ostatných aglomeráciách do 2 000
ekvivalentných obyvateťov (d'alej len ,.žiadosť") poskytnutá príjemcovi dotácie podpora
vo forme dotácie vo výške 200.000,00 EUR, slovom: ( dvestotisíc eur) (d'alej len,,dótácia").

3. Poskytnutá dotácia na predmet podpory podl'a tejto zmluvy nie je štátnou pomocou v zmysle
Pravidiel o Štátnej pomoci podl'a zákona č. 358/2015 Z. z, o štátnej pomoci v znení
neskorších predpisov.

článok III.
Predmet zmluvy

l. Táto zmluva sauzatvára podl'a § 9 ods. 6 zákona o Environmentálnom fonde nazáklad,e
rozhodnutia špecifikovaného v Članku II. bod 2. zmluvy a vo vázbe na žiadosť príjemcu
dotácie.

2. Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán
Pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie za účelom
sPolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu
podrobne Špecifikovaného v ČHnku IV. zmluvy. Podpora sa poskytuje z prostriedkov
fondu; nejedná sa o finančné prostriedkyposkytnuté z Európskej únie.

článok IV.
ÚČel pouŽitia poskytnutej dotácie, predmet projektu a termín realizácieprojektu

1. Poskytnutá dotácia sa účelovo použije na:

a; Úeel dotácie (názov projektu):

Miesto r ealizácíe proj ektu :

Okres:

Stavebné povolenie povol'ujúce realizáciu
projektu č.:
Zo dňa:
Vydané: (kým)

z. z, o Environmentálnom fonde a o zmene
neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon
fond na uskútočňovanie štátnej podpory

kanalizácia a čov Benkovce - slovenská
Kajňa
Benkovce

Vranov nad Topl'ou

2079l92-Aš
03.I2.I992
Obvodný úrad pre životné prostredie
vo Vranove nad Topl'ou
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Právoplatné dňa:
Rozhodnutie povol'uj úce zmenu stavby
pred dokončením č.:
Zo dňa:
Vydané: (kým)

Právoplatné dňa:

Rozhodnutie povol'ujúce zmenu stavby
pred dokončením č,:
Zo dňa:
Vydané: (kým)
Právoplatné dňa:

Rozhodnutie povol'uj úce zmenu stavby
pred dokončením č.:
Zo dňa:
Vydané: (kým)
Právoplatné dňa:

Rozhodnutie povol'uj úce zmenu stavby
pred dokončením č.:
Zo dňa:
Vydané: (kým)

Právoplatné dňa:

Rozhodnutie povol'ujúce zmenu stavby
pred dokončením č.:
Zo dňa:
Vydané: (kým)

Právoplatné dňa:

Rozhodnutie povol'ujúce zmenu stavby
pred dokončením č.:
Zo dáa:
Vydané: (kým)
Právoplatné dňa:

b) Projektová dokumentác ia vypracovaná:
(kým)
Názov:

Číslo zákazky:
Dátum:

Zmluva č. 127880 08U0]

26.12.1992

218l94-Aš
02.03.1994
Obvodný úrad pre životné prostredie
vo Vranove nad Topfou
05.04.1994

Z079l92-Aš a2I8l94-Aš
27 .I1.1996
Okresný úrad vo Vranove nad Topl'ou
02,0I.1997

237196 - An
17.06.2002
Okresný úrad Vranov nad Topl'ou
06.07.2002

2006l00307_04
19,01.2006
Obvodný úrad životného prostredia
vo Vranove nad Topfou
25.0I.2006

2011l00174-04
l6.02.20II
Obvodný úrad životného prostredia
vo Vranove nad Topl'ou
20.02.20II

oU-VT-oS ZP -20 I 5 l 007065 -05
05.11.20l5
Okresný úrad Vranov nad Topl'ou
09.12.20I5

PEhAES a.s. Prešov, tng. M. Karpják,
Slovenská ul. 69, 080 32 Prešov
lKana|izácia a Čov Benkovce. slovenská
Kajňa
30552
02,05l1992

Strana 3 z 13



Zmluva č. 127880 08UOL

2. Termín realizácie projektu:

(začiatok a ukončenie - mesiac/rok): 05l1994,I2l2020

3. Celkové náklady projektu s DPH: 1 . 1 1 7.48 1 ,87 EUR

4. Podrobný opis činností aprác rea|izovaných v roku 2018:

Dotácia a finančné prostriedky ziných zdrojov budú použiténarealizáciu SO 03 Stoková
sieť Benkovce - časť kanalizačnej stoky AA profilu DN 315 díZky SO1,O0 m, osadenie

13 ks kanalizaěnýchšácht (Š75 - ŠS1,8asť kánalizačnej Ťoky AB proťrlu DN 315 aiZUy

98,00 m a osadenie 3 ks kanalizačných šácht (S1 19, Sl20, Sl2l).
Uvedené činnosti apráce budú realizované v súlade s rozpočtom projektu (príloha č. 1
zmluvy).
Opis činností a prác špecifikovaný v tomto bode bude rcalizovaný v zmysle projektovej

dókumentácie uvedenej v Článku IV. bod l. písm. b) zmluvy overenej príslušným orgánom
povofujúcim realizáciu projektu a zároveň podťa rozhodnutia uvedeného v Clánku IV.
bod l. písm. a) zmluvy.

V prípade akýchkol'vek pochybností zmluvných strán pri výklade rozsahu a opisu Činností

aptác, ktoré majú byt' vykonané v rámci projektu za rok 2018, financovanie ktorych
je účelom poskytnutia dotácie podťa tejto zmluvy, sú zmluvné strany viazané aj

ipecifikáciou p.Ó;.ktu uvedenou v žiadosti príjemcu dotácie označenej v Článku II. bod 2.

zmluvy.

5. Dodávatel'(lia) projektu:

obchodné meno dodávatel'a :

Sídlo:
tČo:
Registrácia:
Živnostenský register č.:
Zm|uva o dielo č.:
Zo dňa:
Dodatok č.:
Zo dňa:
Dodatok č.:
Zo dňa:
Dodatok č.:
Zo dňa
Dodatok č.:
Zo dňa:
Dodatok č.:
Zo dňa:
Dodatok č.:
Zo dňa:
Dodatok č.:
Zo dňa:
Dodatok č.:
Zo dňa:

Ing. Peter Paulovčák - VODIP
Zeleninárska 3, 07l 0l Michalovce
17l944I5
v Živnostenskom registri Okresného úradu Michalovce
807 -5525
05-05-2000
26.04.2000
1

|7.09.2003
2
I|.07.2005
J
23.03.2011'
4
28.03.20l1
5

07.09,2012
6
07.09.2012
7
01.10.2014
8

02.I0,20I4
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Zmluva č, 127880 08U01

Dodatok č.:
Zo dňa:
Dodatok č.:

Zo dňa:
Dodatok č.:
Zo dňa:
Dodatok č.:

Zo dha:
Dodatok č.:

Zo dř'a:
Dodatok č.:
Zo dňa:
Dodatok č.:
Zo dňa:

9
05.10.2015
10
05.10.2015
11

06.09.2016
l2
07.09.2016
13

18.09.2017
I4
18.09.2017
15

27.04.2018

6. podmienkou poskytnutia dotácie príjemcovi dotácie je okrem iného výber dodávatel'a(ov)

rea]izácie projektu, špecifikovaného(ých) v bode 5. tohto článku zmluvy, ktoqý je povinný

zabezpeěíi príjemcá dotácie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní platnom

a účinnom v čase výberu dodávateťa. Za dodržaníe zákonných postupov pri výbere

dodávatel'a(ov), upravených zákonom o verejnom obstarávaní platnom a ÚČinnom v Čase

výberu dodávatel'á(ov), Žodpovedá príjemca dotácie a porušenie tohto zákona o verejnom

obstarávaní zo strany príjemcu doiácie sa považuje za podstatné poruŠenie podmienok

zmluvy, ktorého násiedkom je povinnosť príjemcu dotácie vrátiť poskytnutú dotáciu.

7. príjemca dotácie je povinný poskytnutú dotáciu použiť výlučne na ÚČel rea|izácie Projektu

špecifikovaného v|odoctr I. a 4, tohto článku zmluvy aspÓsobom azapodmienok
dohodnutých v zmluve.

článok V.
Výška poskytnutej dotácie

1. Na realizáciu projektu špecifikovaného v Článk., IV. bodoch L a4. zmluvy sazavázťle

fond po splnení vsettyctr podmienok zmluvy príjemcom dotácie poskytnúť príjemcovi

dotácie finančné prostriedky - dotáciu maximálne vo výške:
200.000,00 EUR

(slovom: dvestotisíc eur).

2. podmienkou poskytnutia dotácie je okrem iného preukázanie, že príjemca dotácie má

nafinancovanie piojektu (účelu dotácie) zabezpeéených najmenej 5%nákladov ziných
zdrojov, teda sumu vo výške: t0.526,32 EUR (slovom: desaťtisícpáťstodvadsaťŠesť eur a

tridsaťdva centov).

3. podmienkou poskytnutia dotácie je dodržanie podmienok zmluvy príjemcom dotácie.

4. Za skutočne vynaložené oprávnené náklady na reď.izáciu projektu je moŽné povaŽovať len

tie náklady, kioré súvisia i prácami a dodávkami realizovaný^i ? uhradenými podl'a tejto

zmluvy pdjemcom dotácie áodávatel'ovi(om) uvedenému(ým) v Článku IV. bod 5. zmluvy

nazáklide-uvedených zmlúv a ich dodatkov ako aj v Prílohe č.1 tejto zmluvy,

a to v období príslušného rozpočtového roka, v ktorom sa poskytla dotácia,
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Zmlwa č. 127880 08U01

5. V prípade, ak oprávnené náklady skutočne vynaložené, odóvodnené a riadne preukánané

.rui.álirá.iu piojektu, špecifikovaného v Článku IV. zmluvy po jeho ukončení

v rozpočtovom roku, v ktorom sa dotácia poskytla, budú nižšie ako súčet sumy poskYtnutej

dotáCie uvedenej v bode 1. tohto článku zmluvy a povinnej sumy z iných zdrojov,

zabezpeěenej príjemcom dotácie uvedenej v bode 2. tohto článku zmluvy, príjemcovi

dotácie vznikne nárok na dotáciu len do výšky skutočných a riadne preukázaných

vynaložených nákladov na realizáciu projektu v príslušnom rozpoČtovom roku
po odpočítaní pomernej čiastky povinnej sumy z iných zdrojov. Fond je v takomto prípade

oprávnený bez uzatvorenia dodatku k zmluve znížiť výšku poskytnutej dotácie.

6. Konečná výška poskl,tnutej dotácie, ktorá bude vyplatená príjemcovi dotácie, sa urČÍ

nazák|ade skutočne vynaložených, odóvodnených a riadne preukázaných nákladov

narea|izáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV. zmluvy. Celková výška poskytnutej

dotácie uvedená v bode l. tohto článku zmluvy je výška maximálna, nesmie byt prekroČená

a nie je možné ju dodatočne navyšovať, okrem prípadu navýšenia poskytnutej dotácie na

zák|ade dodatočného rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky po

uzavretí zmluvy, V prípade navýšenia skutočne vynaložených nákladov súvisiacich

s realizáciou projektu, tieto náklady znášavýlučne príjemca dotácie na vlastné náklady.

článok VI.
Leho§ a spósob čerpania poskytnutej dotácie

1. Fond zabezpeěí čerpanie poskytnutej dotácie príjemcovi dotácie

bezhotovostným prevodom z úětu fondu na samostatný bankový účet príjemcu dotácie

špecifikovan;1 v Članku L bod 2. zmluvy, ato zapodmienok dohodnutých v zmluve.

Príjemca dotácie sazavázuje udržiavať účet uvedený v Clánku I. bod 2. zm|uvy otvorený

do doby, pokial' nebudú splnené povinnosti ustanovené v Clánku lX. bod 7. tejto zmluvy.

2, príjemca dotácie je povinný, za účelom čerpania poskýnutej dotácie na zák|ade zmluvy,

p..dtoziť fondu originály faktúr, prípadne originály iných účtovných dokladov

iodpovedajúcich zákonu č. 43ll\002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorŠÍch predpisov,

ktoými p.í;.-.u dotácie hodnoveme abez akýchkol'vek pochybností preukáže ÚČelovosť

pouŽitiu póskytnutej dotácie (ďalej len ,,účtovné doklady"), na úhradu oprávnených

nákludou 
-n 

a rea\izáěiu projektu, špecifikovaného v Članku rV. zmluvy, a to v prísluŠnom

rozpočtovom roku, v ktoróm sa dótácia poskYla. Účtovné doklady musia byt' vystavené

vybraným dodávatel'om uvedeným u Článku IV. bod 5, zmluvy. Príjemca dotácie je tieŽ

povinný na požiadanie fondu k čerpaniu dotácie predložiť ďalšie doklady a písomnosti

vzťahujúce sa k realizovanému projektu na preukázanie oprávnenosti vynaloŽených

nákladov. Príjemca dotácie je povinný uvedené doklady doručiť fondu najneskór v lehote

do 30.11.2018.

3. V prípade zálohových faktúr je príjemca dotácie povinný postupovať v zmysle § l9 zákona

č. 523l2OO4 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení

niektorych zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ..zákon o rozpoČtových
pravidlách").

4. podmienkou úhrady predložených účtovných dokladov zo strany fondu je dodrŽanie

všetkých podmienok zmluvy príjemcom dotácie a preukázanie bezhotovostnej Úhrady

týchto preáložených účtovných dokladov vo výške najmenej 5 oÁ nákladov z iných zdrojov
príjemóom dotácie dodávatel'ovi(om). V prípade, že prílemcadotácie podmienku zapIatenia

najmenej 5 Yo nák\adov z iných zdrojov ako podmienku ěerpania poskytnutej dotácie

(článok V. bod 2. zmblvy) už ku dňu podpisu zmluvy splnil, ním predložené účtovné
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Zmluvač. 127880 08U01

doklady fond, v prípade splnenia ostatných podmienok zmluvy, uhradí do výšky

poskytnutej dotácie uvedenej v Čtánku V, bod 1, zmluvy,

5. Fond sa zav,ázuje, že po splnení všetkých podmienok zmluvy zo strany príjemcu dotácie,

poskytnutú dotaciu príje-coui dotácie uvofní apoukáže zúčtu fondu nazák1ade

predložených účtovnýih dokladov a účtovných dokladov o úhrade najmenej 5 % nákladov

L iny"nzdrojov, a to najviac v dvoch platbách v termíne:
_ do 15.12.2018 ao výst<y 100,00 7o poskytnutých finančných prostriedkov,

DpH uvedená na účtovných dokladoch, predložených fondu zo strany príjemcu dotacie

na úhradu. bude uhrad.ná l.n príjemcovi dotácie, ktorý nie je platiteťom DPH,

6. v prípade, ak príjemca dotácie najneskór v lehote uvedenej v bode 2. tohto článku zmluvy

n.pr.otozi fondu originály účtovných dokladov na úhradu nákladov narea|izáciu Projektu

špecifikovaner,o n čTann, ry. 
"á.r,.y, 

ako aj doklady o úhrade najmenej 5 % nákladov

iiny"t, zdrojov alebo nepredloží dóklady apísomnosti vzťahujúce sakrealizovanému

p.o;.ktu, ktoié od neho uyžiadal fond na prlukáranie oprávnenosti vynaloŽených nákladov,

nejostáva sa tým fond do omeškania s uvol,nením čerpania dotácie.

7, Príjemca dotácie je povinný najneskór ku dňu podpisu zmluvy predložiť fondu doklad

o zriadení samostatného bankového účtu. odo dňa uzatvorenia zmluvy budú všetky

íinančné operácie, súvisiace s poskytnutou dotáciou na rea\izáciu projektu, špecifikovaného

., článku IV. zmíuvy (s výnimkóu úhrady najmenej 5 oÁ nákladov z iných zdrojov),

uskutočňovane uýt,rine prástredníctvom tohto samostatného bankového účtu, a to 1en

formou bezhotovostných prevodov. príjemca dotácie sazavázuje, že prostredníctvom tohto

samostatného bankového účtu bude uskutočňovať výlučne len tie finanČné oPerácie, ktoré

súvisia s podporou poskytnutou z prostriedkov Environmentálneho fondu,

8. úroky z poskytnutej dotácie, ktoré budú pripísané príjemcovi dotácie

po poukázani aoia.i. át.uo 1.1 časti na jeho samostatný bankový účet, súpríjmom fondu

u p.i;...u dotácie je povinn;íich vo výŠke po odpočítaní poplatkov za vedenie tohto účtu

v lehote jedného nr.riu.u odo dňa ich pripíiania na účet príjemcu dotácie 91]i",ť 
na účet

fondu číslo vo formáte IBAN: SKOď siso oooo 0070 0021 405l, variabilný symbol

1278809.

9. Zm|uvné strany sa dohodli, že závázokfondu umožniť čerpanie poskytnutej.dotácie alebo

jej zostávajúcej nevyčerpanej časti zaniká dňom vstupu príjemcu dotácie do.likvidácie, ako

uj ano. vyhláseniá konkuizu alebo povolením .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,

čbnok VII.
Povinnosti príjemcu dotácie

Príjemca dotácie sa zav,dauje použiť poskytnutú dotáciu a povinný príspevok najmenej

5Yo nák|adov z iných,drojov'lČtanokV. bod 1. a bod 2.) výluČne naúČel vymedzený

, e rar[" IV. zmluvy a za ďodržania podmienok stanovených touto zmluvou,

Príjemca dotácie sa zavázuje riadne, v_súlade so stavebným alebo iným povolením,

. pi.ároz."ou projektouou ál.bo inou dokumentáciou, v súlade s termínom rea|\zácie

projektu u.orp'ooio- projektu (príloha č. 1 zmluvy) realizovať .proj:\t, 
špecifikovaný

;ě;;k, iv. )-tuuy próst.edniitvom dodávateťa(1,ov) uvedeného(ých) v Clánku IV,

bod 5. zmluvy.

1.

2.
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Príjemca dotácie sa zavázuje zabezpečiť hospodárne, efektívne, účinné a Účelové

vynakladanie poskytnutej dotácie v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.

Príjemca dotácie sa zavázuje počas celej doby platnosti zmluvy majetok nadobudnutý

atebo zhodnotený z prostriedkov poskytnutej dotácie chrániť pred poškodením, stratou,

odcudzením alebo zneužitím.

Príjemca dotácie sa zavázuje písomne informovať fond o zmene všetkých skutočností

a podmienok, dohodnutých v tejto zmluve do l0 kalendárnych dní od príslušnej zmeny.
Zmenu dohodnutých podmienok zmluvy možno uskutočniť len na základe písomnej

žiadosti príjemcu dotácie, na zák|ade ktorej fond, v prípade, že so zmenou dohodnutých

podmienok bude súhlasiť, uzatvorí s príjemcom dotácie písomný dodatok k zmluve.

Pre projekty, ktoré majú termín ukončenia realizácie projektu do 3l.12.2018
sa príjemca dotácie zavázuje:
a) spolu s poslednýmiúčtovnýmidokladmi doručenými a predloženými fondu na Úhradu

as dokladmi uvedenými u Článku VI. bod2. zmluvy predložiť aj vyplnené

a podpísané tlačivo pre ,,Závereěné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy
o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie za rok 20l8", ktoré

tvorí prílohu č.2 zmluvy azáverečnú správu o priebehu rea|izácíe projektu, vrátane

všetkých fondom požadovaných dokladov preukazujúcich reaIizáciu projektu,

na ktorý bola dotácia poskytnutá a

b) v lehote najneskór do dvoch mesiacov odo dňa termínu ukončenia rea|izácie projektu

uvedeného v Článku IV. bod 2, zm|uvy predložiť a doručit' fondu zápis o odovzdaní
a prevzatí stavby.

Pre projekty, ktoré majú termín ukončenia realizácie projektu po 31.t2.20l8
.a pdlerr,"a dotácie zavázuje spolu s poslednými účtovnými dokladmi doruČenými

a piedioženými fondu na úhrádu a s dokladmi uvedenými v Článku VI. bod 2. zmllvy
predložiť aj vyplnené a podpísané tlačivo pre ,,Záverečné vyhodnotenie plnenia
podmienok zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

zarok 2018", ktoré tvorí prílohu č.2 zm|uvy azáverečnú správu o priebehu rea|izác\e

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

Záverečná správa o priebehu realizácie projektu musí obsahovať detailný opis

činností/prác realizovaných príjemcom dotácie v roku 2018 zaposkytnutú dotáciu a tento

opis musí byt v súlade so zmluvou.

V prípade, ak príjemca dotácie vpriebehu realizácie projektu zistí, že projekt nebude

schopný zrea|izovať v termíne podfa Clánku IV. bod 2. zmltxy a ide o termín realrizácie

projektu vroku 2018, jepovinný pred dohodnutým termínom ukončenia realizácie
projektu doručiť fondu písomnú žiadosť o prediženie termínu rea|izácie projektu

s uvedením dóvodov, V prípade závažných skutočností, ktoré nemohol príjemca dotácie

ovplyvniť, móže fond uzavrieť s príjemcom dotácie písomný dodatok k zmluve, v ktorom

dohodne zmenu termínu rea|izácie projektu.

10. Príjemca dotácie je povinný umožniť zamestnancom 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 poskytnutej dotácie a zatým účelom umoŽniť im
vstup do priestorov a objektov príjemcu dotácie a na požiadanie predložiť všetky doklady
a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému projektu a pteukázať oprávnenosť

vynaložených nákladov. Príjemca dotácie sa zavázuje vytvoriť oprávneným kontrolným

5.

6.

7.

8.

9.
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zamestnancom vykonávajúcim kontrolu podmienky na riadne a včasné vykonanie
kontroly a poskytnúť im bezodkladne potrebnú súčinnosť.

11. Príjemca dotácie sa zavázuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu fondu veci
(hnutel'né a nehnutel'né) a vecné a majetkové práva, ktoré nadobudne z prostriedkov
poskytnutej dotácie v zmysle tejto zmluvy, neprevedie do vlastníctva tretej osoby, a to po
dobu 5 (piatich) rokov odo dňa nadobudnutia veci a/alebo vecných a/alebo majetkových
práv z prostriedkov dotácie v zmysle tejto zmluvy do svojho vlastníctva.

12. Príjemca dotácie sa zavázuje, že realízovaný projekt a/alebo jeho časť ani prostriedky
poskytnutej dotácie nebudú použité pre účely realizácíe akejkofvek hospodárskej činnosti
a ani nebudú poskyovať neoprávnenú výhodu žiadnemu subjektu (najmá, ale nielen
nazáklade zmluvného vzťahu s príjemcom), ktorý realizuje hospodársku činnosť.

13. Príjemca dotácie vyhlasuje, že budovanákanalizaěná sieť podl'a projektu uvedeného v ěl.
IV. bod l. tejto zmluvy, ktorá bude realizovaná z prostriedkov poskynutej podpory
formou dotácie z fondu v zmysle tejto zmluvy, má charakter všeobecnej infraštruktúry
a bude slúžiť na poskytovanie služieb koncovým užívatel'om za rovnakých
a nediskriminačných podmienok.

14. Príjemca dotácie vyhlasuje, že budovanákanalizačná sieť podl'a projektu uvedeného v čl.
IV. bod 1. tejto zmluvy, ktorá bude realizovaná z prostriedkov poskytnutej podpory
formou dotácie z fondu v zmysle tejto zmluvy, má charakter prirodzeného monopolu a jej
financovanie z verejných prostriedkov nie je spósobilé ovplyvniť obchod medzi členskými
štátmi Európskej únie a nenarúša hospodársku súťaž medzi členskými štátmi Európskej
únie.

15. Príjemca dotácie sa zavázuje, že po dobu piatich rokov odo dňa účinnosti tejto zmluvy,
bude fond každoročne informovať, a to vždy do konca kalendárneho roku, že projekt
uvedený v čl. IV, bod l. tejto zmluvy a rcalízovaný z prostriedkov poskytnutej podpory
formou dotácie z fondu v zmysle tejto zmluvy, ako všeobecná infraštruktúra,
slúži na poskyovanie služieb koncovým užívateťom za rovnakých a nediskriminačných
podmienok, Príjemca dotácie sazavázuje túto oznamovaciu povinnosť plniť aj v prípade,
že počas rozhodného obdobia nedošlo k zmene užívania projektu.

čbnok VIII.
Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy a kontrola plnenia zmluvných

podmienok

1.Po vyčerpaní poskytnutej dotácie asplnení povinností príjemcom dotácie uvedených
vČlánkuVII. bode6. alebo 7. zm\uvy fond vypracuje ,,Záverečné vyhodnotenie plnenia
podmienok zmluvy'o, a to formou protokolu, pričom fond vychádza z podkladov
predložených príjemcom dotácie a dokladov uvedených v Článku VII. bod 6. alebo 7.

zmluvy, ako aj zo všetkých ostatných dokladov predložených príjemcom dotácie
v súvislosti s poskytnutím a čerpaním dotácie.

2.Fond je oprávnený podl'a §5 ods.7 a § l1 ods.2 zákona oEnvironmentálnom fonde
vykonávať finančnú kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu a dodržiavania
podmienok tejto zmluvy podťa zákona č.357l20I5 Z. z. o finančnej kontrole aaudite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Clánok IX.
Porušenie finančnej disciplíny

l. Príjemca dotácie berie na vedomie, že finančné prostriedky poskytnuté formou dotácie
nazáklade tejto zmluvy sa považujú podl'a zákona o rozpočtových pravidlách zaverejné
prostriedky.

2, Príjemca dotácie berie na vedomie, že nedodržanie alebo porušenie ktorejkoťvek
z dohodnutých podmienok uvedených v tejto zmluve, za ktoých sa dotícia poskytla alebo
nehospodárne, neefektívne, neúčinné a neúčelové použitie dotácie príjemcom dotácie,
sa považuje okrem íného za porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 3l ods. I zákona
o rozpočtových pravidlách.

3. Príjemca dotácie berie navedomie, že akpri nakladaní s dotáciou poskytnutou nazáklade
tejto zmluvy neplní alebo poruší dohodnuté zmluvné podmienky alebo postupuje v rozpore
so zákonom o rozpočtových pravidlách, v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní
alebo v rozpore s iným všeobecne závázným právnym predpisom. fond je oprávnený
v ktoromkol'vek štádiu čerpania dotácie čerpanie dotácie zastaviť. O tomto fond
bezodkladne informuje príjemcu dotácie.

4. Príjemca dotácie berie na vedomie, že ak pri nakladaní a použití dotácie poruší finančnú
disciplínu niektorým zo spósobov uvedených v § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových
pravidlách, porušenie takejto finančnej disciplíny bude fond v závislosti od druhu porušenia
sankcionovat' v zmysle § 3l zákona o rozpočtových pravidlách.

5. Príjemca dotácie berie na vedomie, že ak nesplní alebo akýmkoťvek spósobom poruší svoje
povinnosti uvedené v tejto zmluve a dohodnuté zmluvné podmienky, móže sa to považovať
vzmysle § 31ods. 1 písm. n) zákona orozpočtových pravidlách zaporušenie pravidiel
a podmienok, za ktorých bola dotácia poskytnutá a v takomto prípade je príjemca dotácie
povinný poskytnutú dotáciu alebo jej vyčerpanú časť vrátíť fondu (§ 3l ods.7
zákona o rozpočtových pravidlách) a fond použije postup podl'a § 31 ods. l písm. b) zákona
o rozpočtových pravidlách.

6. Príjemca dotácie berie na vedomie, že v pripade, ak fond alebo ktorýkol'vek oprávnený
kontrolný orgán zistí, že poskytnutie a použitie dotácie jelbolo nehospodárne,
neefektívne, neúčinné a neúčelové alebo ak príjemca dotácie porušil podmienky zákona
o verejnom obstarávaní pri výbere dodávatel'a rea|izácie projektu, je povinný poskytnutú
dotáciu alebo jej vyčerpanú časť vrátiť fondu (§3l ods.7 zákona orozpočtových
pravidlách) a fond použije postup podl'a § 3l ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových
pravidlách.

7. Príjemca dotácie sa zavázuje a berie na vedomie, že fondom poskytnuté finančné
prostriedky je povinný uhradiť dodávatel'ovi(om) najneskór do 31.12,20l8, Porušenie tejto
povinnosti bude považované za porušenie finančnej disciplíny príjemcom dotácie v zmysle
§ 3l ods. 1 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách a bude sankcionované podl'a § 3l
ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách. Na preukázanie splnenia tejto povinnosti
jepríjemca dotácie povinný do 31,01.2019 zaslať na fond výpis zúčtu, ktoým včasnosť
a úplnosť týchto úhrad riadne preukáže.
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