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ZML U VA č. 5362640gU01
i

o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len ''zmluva'')

Clánok I.

Zmluvné strany:

1. Environmentálny fond
Bukrrreštská 4,8I3 26 Bratislava (ďalej len ''fond'')
v zastupení: RNor. Daniela Kobetičová, riaditeťka
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účfu:

lČo: 3079649I

2. Slovenská inšpekcia životného prostredia, okres Bratislava fV
Karloveská 2,84222Bratislava IV (ďalej len ''príjemca dotácie'')
v zastupení: RNDr. oto Horniák, generálny riaditeť
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo samostatného účtu:

IČo: 156906
Telefon: 02165427942

čtánok II.

Rozhodnutie o poskytnutí podpory formou dotácie

Táto zmluv a sa vzatrára v zmysle ustanovenia $ 9 ods. 6 zilkona č. 58712004 Z.z. o
Environmentálnom fonde a o ZÍnene a doplnení niektorych zákonov (ďalej len ''ziíkon o
Environmentálnom fonde'') na základe Rozhodnutia ministra Životrrého prostredia Slovenskej
republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentílneho fondu číslo 53626lH-
04107 zo dňa 08.02.2007, vydaného v súlade s ustanovením $ 4 ods. 3 zákona
o Environmentiílnom fonde.

hodbež,ná kontrola vykonaná v srÍlade $ $ 9 zákč.50uzýz.z.
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čHnok III.

Účel použitia poskytnutej dotácie

1. Poskýnuté finančné prostriedky sa účelovo pouŽijú na:

Odstraňovanie následkov mimoriadneho zhoršenia kvality vód
Niízov akcie: alebo mimoriadneho ohrozenia kvality vód na únemíSlovenskej

republiky pre rok 2007
Miesto realizácie:
Okres:

Celé uzemie Slovenska
Všetky okresy

3. Charakteristika činnosti:
Prí|emca bude z dotácie financovat' všetky ptáce spojené s odstriánením škodlivych
následkov mimoriadneho zhoršenia kvďity vód alebo .''i*ó.iud.'eho ohrozenia kvďity vód
(ďalej len ,o mimoriadne zhoršenie vód ') na území Slovenskej republiky pre rok 2007
v prípadoch' keď póvodca mimoriadneho zhoršenia vód nie je 

^á^y.-

4 Dodávateť: Následky mimoriadneho áoršenia vód budú v jednotlivých prípadoch
odstraňovať r6zne právne subjeký podťa charakteru u p.ieio 

^.čistenia.

2. Termín realizácie:
(začiatok a ukončenie _ mesiac/rok): 0ll2007 - 1212007

3. Celkové predpokladané niíklady akcie: 3.000.000,00 sk

Clánok fV.

Výška poskytnutej dotácie

l. Na realizáciu akcie, uvedenej v článku III. bod 1. tejto zmluvy, fond poskynrje príjemcovi
dotácie finančné prostriedky vo výške

Slovom trimilióny korun slovenských3'000'000'00 
Sk

V prípade, ak finančné nráklady vynaložené v príslušnom rozpočtovom roku (roku, na ktoý
sa dotácia poskytuje) na rcalizáciu akcie, uvedenej v člrínkulll. tejto Zo,1ů, budú nižšie
ako suma poskýnutej dotácie, uvedenej v bode l. tohto člrínku zmlívy, príjemcovi dotácie
vzniká nárok na dotáciu len do vyšky skutočne a pretlkázatelhe vynaiázenyctr finančných
niákladov za práce a činnosti vykonané v príslušnom rozpočtovom roku na odstraňovaní
následkov jednotlivých mimoriadnych zhoršení vód, na ktoré sa dotácia účelovo poskytla.
Zostatok finančných prostriedkov ztal<to nevyčerpanej dotácie, je príjemca dotrície
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povinný fondu vratiť najneskór v lehote do 3l.l2. príslušného rozpočtového roka.

3. Výber dodávatel'ov realizácie prác a činností súvisiacich s mimoriadnym zhoršením vÓd

zabezpeěípríjemca dotácie azatento ýber aj zodpovedá.

ČHnok V.

Lehoty a spósob poskytnutia Íinančných prostriedkov

1. Sumu poskýnuých finančných prostriedkov (dotáciu), uvedenú v ělrínku IV. bode 1. tejto

zmluvy, sa fond zavánlje poukazať príjemcovi dotrície vlehote najneskór do 15 (slovom
pátnrástich) dní odo dňa podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami.

2. Poskytnuté finančné prostriedky budú príjemcovi dotácie poukrázané zo strany fondu
beňotovostným prevodom z účtu fondu na samostatný, zaťym účelom ziaďený, bankovy
úěet príjemcu dotácie, uvedený v ělanku I. bode 2. tejto zmluvy.

3. Príjemca dotácie je povinný najneskór v deň podpisu tejto zrnluvy predložiť fondu doklad o

zri1adern samostatného bankového účtu, na ktoý bude dotácia poukazaná. odo dňa
uzatvorenia tejto zmluvy budú všetky finančné operácie, súvisiace s reďizáciou akcie,
uvedenej v članku III. tejto zmluvy, uskutočňované výlučne prostredníctvom tohto

samostatného bankového účfu. Príjemca dotacie sa zavázýe, že prostredníctvom tohto

samostabrého bankového účtu nebude uskutoěňovať žiadne iné finančné operácie.

7' Úroky z poskytnutých finaněných prostriedkov, ktoré nabehnú príjemcovi dotácie po
poukrízaní finančných prostriedkov na jeho samostatný bankový účet, sú príjmom fondu a
príjemca dotácie je ich povinný po odpočítaní poplatkov za vedenie tohto účfu v lehote
jedného mesiaca odo dňa ich pripísania na účet príjemcu dotácie odviesť na účet číslo:
7 000214051/8 l 80, variabilný symbol 472799.

čbnok Vt.

Povinnosti príjemcu dotácie

Príjemca dotácie je povinný:

1. PouŽiť poskynutu dotáciu, uvedenú v č1. IV. bod l. tejto zmluvy len na účel vymedzený v
člrínku III. tejto zmluvy.

2.Bez zbytočného odkladu písomne iďormovď fond o zÍnene všetkých skutočností a
podmienok, dohodnuých v tejto zmluve. Zmenu dohodnutych podmienok tejto zmluvy
moŽno uskutoěniť len na zéů<7ade písomnej žiadosti príjemcu dotácie doručenej fondu a to

formou písomného dodatku k tejto zrnluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

3.V lehote najneskór do 31.12.2007 poskytnúť fondu závereěné vniětovanie ěerpania
poskýnutej dotácie.
K záverečnému vnrčtovaniu bude priložený zomamjednotliých opatrení na odstriínenie

škodlivych nasledkov mimoriadneho áoršenia vód, ktoré boli hradené z poskytnutej

dotácie v roku 2007 avýšku uhradených nríkladov spolu s originálmi fakfur, súčasťou

ktoých musí byt' súpis vykonaných prác a dodávok, resp. iné účtovné doklady
preukazujúce výšku niíkladov vynaloŽených na realizáciu prác, ako aj vypisy zo
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samostatného účtu o úhrade predmetných faktur, resp. účtovných dokladov. Zéroveň je
príjemca dotácie povinný predloŽiť fondu aj vyplnené a podpísané tlačivo pte záverečné
vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy, ktoré tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy a protokoly
a koneěné správy z jednotliých riešení mimoriadneho zhoršenia vód.

4.Umožniť zamestnancom fondu a zamestnancom Ministerstva Životného prostredia
Slovenskej republiky vykonávať kontrolu použitia poskýnutej dotácie.

5. Plniť ostatné dohodnuté podmienky a povinnosti vyplyvajúce mu ztejto zmluvy.

6. Príjemca dotácie v prípade, ak v priebehu rozpočtového roka vyčerpá celú poskytnutu
dotáciu na reďizáciu akcie uvedenej v članku III. bode 1. tejto zmluvy, je oprávnený po
predloŽení záverečného vyičtovania čerpania poskytnutej dotácie, požiadať fond o
poskýnutie ďďšej dotácie v danom rozpoětovom roku. Táto zmluva nezakladá pre
príjemcu dotacie žiadny osobitný niírok na poskýnutie ďďšej dotácie. V prípade
poskytnutia ďďšej dotácie, bude s príjemcom dotácie na základe Rozhodnutia ministra
životného prostredia Slovenskej republiky vzatrorená samostatná zmluva.

Clánok VII.

Záverečné vyhodnotenie a spósob kontroly plnenia zmluvných podmienok

l. Závereěné vyhodnotenie plnenia podmienok tejto zmluvy vypracuje fond formou protokolu
na základe podkladov, uvedených v člrínku VI. bode 3. tejto zriuvy, predložených
príjemcom dotacie a to v lehote do 15 dní od predloŽenia úplného konečného vyričtovania
poskytnutej dotacie zo strany príjemcu dotácie.

2. Fond je oprávnený vykonávať kontrolu plnenia podmienok tejto zmluvy formou vnútornej
kontroly podl'a zálkona č,. 5021200l Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o 7mene
a doplnení niektoých zákonov a formou vonkajšej kontroly v zmysle zákona o
Environmentílnom fonde.

Clánok VIII.

Porušenie finaněnej disciplíny

1. Nedodržanie alebo porušenie kÍorejkoťvek z podmienok uvedených v tejto zmluve, za
ktorých sa finančné prostriedky poskyli, sa povaŽuje v zmysle ustanovenia $ 3l ods. 1

zékona NR SR ě. 523/2004 Z.z. o rozpoětoých pravidlách verejnej správy a o zmeÍe a
doplnení niektoqých zákonov za porušenie finančnej disciplíny.

2. Ak príjemca dotácie pri nakladaní s finančnými prostriedkami, poskytnufými na základe
tejto zmluvy, neplní alebo poruší dohodnuté zmluvné podmienky alebo postupuje v rozpore
so zákonom NR SR č.52312004 Z.z. o rozpočtoých pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektoých zákonov alebo iným všeobecne závázným právnym predpisom' fond
je oprávnený príjemcovi dotácie uvoťňovanie poskytrrutých ťrnaněných prostriedkov
zastaviť.

3. Ak príjemca dotácie nesplní svoje povinnosti uvedené v ělránku VI. tejto zmluvy, povaŽuje
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sato za porušenie dohodnu!ých podmienok tejto zmluvy a porušenie finančnej disciplíny a
fond je oprávnený požadovať vrátenie zostatku poskýnutej dotácie.

4. Ak príjemca dotácie poruší pri nakladaní s poskýnutými ťrnančnými prostriedkami
finančnú disciplínu v zmysle ustanovenia $ 3l ods. 1 ziíkona č. 52312004 Z.z. o
rozpoětoqých pravidlách verejnej správy a o Znene a doplneď niektoých zákonov,
porušenie takejto finančnej disciplíny bude v závislosti na druhu takéhoto porušenia
sankcionované v zmysle ustanovenia $ 3l zákona č). 52312004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o ZÍnene a doplnení niektoých zákonov.

Clánok IX.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch exempliíroch' z ktoých obdržia dve vyhotovenie
príjemca dotácie a dve vyhotovenia fond.

2. Zm|uvanadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvn;ými stranami.

Environmentálny fond
Bukureštská ul' 48í3 26 Bratislava

2

v zastupení RNDr. oto Homrík
generiílny riaditeť

Environmentálny fond
v zastupení RNDr. Daniela Kobetičová

riaditel'ka


