
Z M L U V A č. 85731 08U01 
o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (d’alej len "zmluva") 

 
 
 
 
 
 

Článok I. 
 

Zmluvné strany 
 
 
 
 
l.  Environmentálny fond 
    Bukurštská 4, 813 26 Bratislava 
 
    v zastúpení:     Ing. Juraj Morvay, riaditel’ 
    bankové spojenie:     Štátna pokladnica 
    číslo účtu:      7000214051/8180 
    ICO:      30796491 
    (d’alej len "fond") 
 
 
 
 
2. Obec Prenčov, okres Banská Štiavnica 
     Prenčov 300, 969 73 Prenčov 
 
     v zastúpení:     Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce 
     bankové spojenie:    Prima banka Slovensko, a.s. 
     číslo samostatného bankového účtu:  1402859007/5600 
     ICO:      320943 
     Telefón:      0456726243 
     (d’alej len "príjemca dotácie") 
 
 
 
 

Článok II. 
 

Rozhodnutie o poskytnutí podpory formou dotácie 
 
 
Táto zmluva sa uzatvára v zmysle ustanovenia § 9 ods. 6 zákona č. 587/2004 Z. z. o 
Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (d’alej len "zákon o Environmentálnom fonde") na základe Rozhodnutia ministra 
Životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z 
Environmentálneho fondu číslo 85731/BK-44/12 zo dňa 23. 02. 2012, vydaného v súlade s 
ustanovením § 4 ods. 3 zákona o Environmentálnom fonde. 
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Článok III. 
 

Účel použitia poskytnutej dotácie 
 
 
1. Poskytnuté finančné prostriedky sa účelovo použijú na: 
    Názov akcie:    Prenčov - kanalizácia a ČOV, II. čast’ 
    Miesto realizácie:    Prenčov 
    Okres:     Banská Štiavnica 
    Stavba je povolená rozhodnutím:  2009/00487/BS-LUK 
    Zo dňa:     29. 05. 2009 
    Vydané:     Obvodný úrad Životného prostredia v Banskej Štiavnici 
 
 
2. Termín realizácie akcie: 
    (začiatok a ukončenie - mesiac/rok): 06/2006 · 05/2014 
 
 
3. Celkové predpokladané náklady akcie: 750.075,00 EUR 
 
 
4. Charakteristika akcie: 

Dotácia a finančné prostriedky z iných zdrojov budú použité na realizáciu časti 
kanalizačnej stoky "B" dĺžky 100 m profilu DN 30'0 mm, osadenie 3 ks kanalizačných šácht 
a 3 ks verejných častí kanalizačných prípojok. 

 
 
5. Dodávateľ(lia) akcie: 
 
    Názov dodávateľa:     COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o. 
    Sídlo:        Kysihýbelská 29, 969 01 Banská  

Štiavnica 
    ICO:       31631134 
    Zapísaný v Obchodnom registri Okresného  
    Súdu:       Banská Bystrica 
    Oddiel: Sro       Vložka č.: 2800/S 
    Zmluva o dielo č.: 2409/2009/IS    Zo dňa: 15. 10. 2009 
    Dodatok č.: 1      Zo dňa: 05. 04. 2012 
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Článok IV. 
 

Výška poskytnutej dotácie 
 
 
1.Na realizáciu akcie, uvedenej v článku III. bod 1. zmluvy, fond poskytuje príjemcovi dotácie   
   finančné prostriedky vo výške 

33.824,00 EUR 
   slovom: tridsaťtritisícosemstodvadsaťštyri euro 
   s podmienkou zabezpečenia 5 % nákladov na financovanie účelu dotácie z iných zdrojov,       
   t. j. vo výške 

1.691,20 EUR 
   slovom: jedentisícšest’stodevät’desiatjeden euro a dvadsať centov. 
 
2. V prípade, ak finančné náklady vynaložené v prislušnom rozpočtovom roku na realizáciu    

akcie, uvedenej v článku III. zmluvy, budú nižšie ako súčet sumy poskytnutej dotácie   
uvedenej v bode l. tohto článku a povinnej sumy z iných zdrojov, príjemca dotácie má 
nárok na dotáciu len do výšky skutočne vynaložených finančných nákladov za práce a 
dodávky vykonané na akcii v prislušnom rozpočtovom roku po odpočítaní pomernej 
čiastky povinnej sumy z iných zdrojov. 

3. Podmienkou poskytnutia finančných prostriedkov príjemcovi dotácie je výber dodávatel’a  
realizácie akcie, uvedenej v článku III. zmluvy, ktorý zabezpečí príjemca dotácie v súlade 
so zákonom o verejnom obstarávaní, platnom v čase výberu tohto dodávatel’a.  

4. Príjemca dotácie touto zmluvou prehlasuje, že výber dodávatel’a, uvedeného v článku III.    
bode 5. tejto zmluvy, zabezpečil v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, platnom v 
čase výberu dodávateľa a že za tento výber zodpovedá. 

 
 

Článok V. 
 

Lehoty a spôsob čerpania poskytnutých finančných prostriedkov 
 
 
I. Príjemca dotácie je povinný, za účelom uvoľňovania poskytnutých finančných prostriedkov  

zo strany fondu, predkladať fondu originály faktúr alebo zálohových faktúr na úhradu 
nákladov na realizáciu akcie, uvedenej v článku III. zmluvy v príslušnom rozpočtovom roku, 
vystavené vybraným dodávateľom spolu s originálom súpisov vykonaných prác a dodávok. 
Uvedené doklady musia byt’ doručené fondu najneskôr do 30. 11. 2012. 
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V prípade, že bola na fond predložená za účelom uvoľnenia poskytnutých finančných 
prostriedkov zálohová faktura, príjemca dotácie je povinný postupovat’ v zmysle § 19 
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2. Podmienkou úhrady predložených faktúr alebo zálohových faktúr je preukázanie úhrady  
týchto faktúr do výšky 5 % z iných zdrojov, a to predložením kópie výpisu z účtu, alebo 
potvrdenia banky o vykonaní platby, prípadne výdavkový pokladničný doklad a príjmový 
pokladničný doklad o vykonaní platby. V prípade, že príjemca dotácie 5 % nákladov z 
iných zdrojov (článok IV. bod 1.) už v roku 2012 ku dňu podpisu tejto zmluvy použil, 
predložené faktúry budú uhradené do výšky poskytnutej dotácie. 

3. Fond bude poskytnuté finančné prostriedky uvoľňovat’ príjemcovi dotácie na základe  
predkladaných originálov faktúr alebo zálohových faktúr so súpismi vykonaných prác a 
dodávok a dokladov o úhrade z iných zdrojov v dohodnutých lehotách nasledovne: 
- do 15.12.2012 do výšky 100,00 % poskytnutých finančných prostriedkov. 
DPH uvedené na daňových dokladoch predložených na úhradu bude uhradené len 
príjemcovi dotácie, ktorý nie je platca DPH. 

4. V prípade, ak príjemca dotácie najneskôr v lehote uvedenej v bode 1. tohto článku  
nepredloží fondu originály faktúr alebo zálohových faktúr na úhradu nákladov na realizáciu 
predmetnej akcie spolu s originálmi súpisov vykonaných prác a dodávok a doklady o 
úhrade z iných zdrojov, nedostáva sa tým fond do omeškania s uvoľnením finančných 
prostriedkov. 

5. Finančné prostriedky budú uvoľňované bezhotovostným prevodom z účtu fondu, na  
základe predkladaných originálov faktúr alebo zálohových faktúr so súpismi vykonaných 
prác a dodávok a dokladov o úhrade z iných zdrojov, na samostatný bankový účet 
príjemcu dotácie, uvedený v článku I. bode 2. zmluvy. 

6. Príjemca dotácie je povinný pri podpise tejto zmluvy predložiť fondu doklad o zriadení  
samostatného bankového účtu. Odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy budú všetky finančné 
operácie, súvisiace s realizáciou akcie, uvedenej v článku III. zmluvy, uskutočňované 
výlučne prostredníctvom tohto samostatného bankového účtu. Príjemca dotácie sa 
zaväzuje, že prostredníctvom tohto samostatného bankového účtu nebude uskutočňovat’ 
žiadne iné finančné operácie. 

7. Úroky z poskytnutých finančných prostriedkov, ktoré vzniknú príjemcovi dotácie po  
poukázaní finančných prostriedkov na jeho samostatný bankový účet, sú príjemcom fondu 
a príjemca dotácie je ich povinný po odpočítaní poplatkov za vedenie tohto účtu v lehote 
jedného mesiaca odo dňa ich pripísania na účet príjemcu dotácie odviest’ na účet číslo:  
7000214051/8180, variabilný symbol 857319. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 


