Zm luva o poskytnutí prostriedkov
z Recyklačného fondu č. 1377/16/20

Zmluva o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu
č. 1377/16/20
Zmluvne strany:
Recyklačný fond
sídlo:
IČO:
banka:
číslo účtu, IB A N
a SW IFT sektora:

Nobelova 18, 831 02 Bratislava
36 062 090
Slovenská sporiteľňa, a. s.

5017756990/0900. SK19 0900 0000 0050 1775 6990. G IB A S K B X
(sektor všeobecný)
registrácia:
Obeh. register Okresného súdu Bratislava I, Odd. Po, vl. č. 978/B
zastúpenie:
Ing. Ján Líška, riaditeľ
kontaktná osoba: Ing. Michaela Popiková, vedúca všeobecného sektora,
tel.: 02/49 20 76 67, e-mail: popikova@recfond.sk
(ďalej len „fond“)
na strane jednej
a
Environm entálny fond
Martinská 49. 821 05 Bratislava
sídlo:
30 796 491
IČO:
2021925774
DIČ:
banka:
Štátna pokladnica
číslo účtu, IBAN
7000540455/8180, SK36 8180 0000 0070 0054 0455, SPSRSK BA
a SWIFT:
zastúpenie:
PhDr. Branislav Valovič, riaditeľ
kontaktná osoba: Ing. Peter Momotjuk,
tel.: 0906/31 1 921, 0906/31 1 905, 0906/311 906
e-mail: momotjuk@cnvirofond.sk
(ďalej len „žiadateľ“)
na strane druhej
uzavreli podľa ust. § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka a ust. § 129 ods.
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení

Z M L U V U O PO SK Y T N U T Í P R O S T R IE D K O V Z R E C Y K L A C N E H O FO N D U
(ďalej len „zmluva“)
s nasledovným obsahom:
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Zmluva o poskytnutí prostriedkov
z Recyklačného fondu č. 1377/16/20

Či. I
Účel zmluvy
Účelom uzavretia a plnenia tejto zmluvy je v súlade so schválenými prioritami štátnej
environmentálnej politiky Slovenskej republiky a s Programom odpadového hospodárstva
Slovenskej republiky podpora sanácie miest s nezákonne umiestneným odpadom, v súlade so
zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

ČI. II
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie účelovej dotácie fondom žiadateľovi na základe
žiadosti žiadateľa zo dňa 08. 08. 2016 a podľa uznesenia správnej rady č. 209-7/2016 P zo
dňa25.08.2016.

Či. III
Výška a forma poskytnutých prostriedkov, platobné podmienky a platobný kalendár
1. Fond poskytne žiadateľovi účelovú dotáciu vo výške 1.000.000,- EUR (slovom jeden
milión EUR) na úhradu nákladov na podporu činností zameraných na dosiahnutie cieľov
štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni (ďalej
len „dotácia“).
2. Fond poskytne dotáciu žiadateľovi na jeho účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy,
a to bezhotovostným prevodom v termíne do 15 kalendárnych dní odo dňa podpisu tejto
zmluvy.

Či. IV
Záväzky zmluvných strán
1. Žiadateľ sa zaväzuje použiť dotáciu v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy na podporu
sanácie miest s nezákonne umiestneným odpadom, ktoré sú evidované odborom
starostlivosti o životné prostredie príslušného okresného úradu a vo vzťahu ku ktorým
začali príslušné orgány štátnej správy odpadového hospodárstva konanie na zistenie osoby
zodpovednej za nezákonné umiestnenie odpadu, resp. vo vzťahu ku ktorým začal pre
nezákonné umiestnenie odpadu trestné stíhanie orgán policajného zboru (špecifikácia
činností podpory formou dotácie pre rok 2016 podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č.
587/2004 Z. z. - C. Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva - Činnosť C4 Sanácia miest
s nezákonne umiestneným odpadom).
2. Žiadateľ je povinný vrátiť prostriedky nepoužité na účel uvedený v ods. 1. do 31. 03. 2017
do prostriedkov likvidovaného Recyklačného fondu najneskôr do 15. 04. 2017.
3. Žiadateľ súhlasí so zverejňovaním informácií prostredníctvom fondu o spôsobe
využívania prostriedkov poskytnutých z fondu na základe tejto zmluvy.
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4. Žiadateľ sa zaväzuje predložiť likvidátorovi Reeyklačného fondu v lehote do 31. 05. 2017
záverečnú hodnotiacu správu, v ktorej bude uvedený najmä zoznam prijímateľov
prostriedkov z Environmentálneho fondu na predmet podpory uvedený v čl. I tejto
zmluvy.

ČI. V
Kontrola dodržiavania zmluvných podmienok
1. Fond má právo u žiadateľa vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok tejto zmluvy.
2. O začatí kontroly informuje fond žiadateľa písomne aspoň 10 pracovných dní pred
samotným konaním kontroly.
3. Kontrolu vykonáva kontaktná alebo iná fondom poverená osoba.
4. Žiadateľ je povinný na účely kontroly poskytnúť fondu na písomné požiadanie všetky
informácie a podklady potrebné na vykonanie kontroly dodržiavania zmluvných
podmienok podľa tejto zmluvy.
5. O vykonaní kontroly spíše osoba vykonávajúca kontrolu (čl. V ods. 3 tejto zmluvy)
zápisnicu, ktorú fond zašle žiadateľovi na vyjadrenie.

ČI. VI
Porušenie zmluvných podmienok, zmluvná pokuta
1. Žiadateľ je povinný na výzvu fondu zaplatiť fondu zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- EUR
a) za každé znemožnenie vykonania kontroly v zmysle čl. V tejto zmluvy,
b) za každé omeškanie so splnením povinnosti podľa čl. IV ods. 4 tejto zmluvy trvajúce
dlhšie než 15 dní.
2. Ustanovenia ods. 1 písm. b) sa nepoužije, ak k skutočnostiam, ktoré by zakladali nárok
fondu na zmluvnú pokutu, dôjde z dôvodu neodvrátiteľnej udalosti nemajúcej pôvod na
strane žiadateľa (vyššia moc), pokiaľ žiadateľ o tejto skutočnosti informuje fond do 10 dní
od jej vzniku. Dôkazné bremeno v tomto prípade znáša žiadateľ.

Čl. VII
Odstúpenie od zmluvy
1. Fond je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, že žiadateľ použije prostriedky
poskytnuté z fondu mimo účelového rámca ich použitia v zmysle čl. III ods. 1 tejto zmluvy,
alebo ak napriek výzve fondu nesplní ani v dodatočne určenej lehote záväzok uvedený v čl. IV
ods. 4 tejto zmluvy, ak len dôvody odstúpenia nebudú spôsobené neodvrátiteľnou udalosťou
nemajúcou pôvod na strane žiadateľa (napr. vyššia moc, zmena právnych predpisov atd\),
pokiaľ žiadateľ o tejto skutočnosti informuje fond do 10 dní od jej vzniku. Dôkazné bremeno
v tomto prípade znáša žiadateľ.
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Prejav odstúpenia od zmluvy musí byť urobený písomne a dôvod odstúpenia v ňom musí byť
uvedený.
Po odstúpení od zmluvy je žiadateľ povinný vrátiť fondu do 30 dní celú sumu prostriedkov
poskytnutých fondom na základe tejto zmluvy. Nároky fondu na zmluvné pokuty v zmysle či.
VI ods. 1 tejto zmluvy, k zaplateniu ktorých bol žiadateľ fondom vyzvaný pred odstúpením od
zmluvy, zostanú odstúpením od zmluvy nedotknuté.

Či. V III
Doručovanie
Akékoľvek oznámenie, upovedomenie, žiadosť alebo výzva vzťahujúca sa na túto zmluvu bude
vyhotovená písomne a doručená osobne alebo zaslaná ako doporučený list poštou alebo zaslaná
kuriérskou službou na adresu sídla alebo na adresu pre poštový styk druhej zmluvnej strany.
Písomnosť musí byt' vždy označená evidenčným číslom zmluvy uvedeným v jej záhlaví.
Pri doručovaní osobne alebo prostredníctvom pošty alebo kuriérskej služby sa doručenie
považuje za účinné odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe druhej zmluvnej strany. Účinky
doručenia písomnosti sú na účely tejto zmluvy zachované aj vtedy,
a) ak si adresát príslušnú písomnosť nevyzdvihol v odbernej lehote, v tomto prípade účinky
doručenia nastávajú dňom, keď nevyzdvihnutú písomnosť pošta vrátila odosielateľovi ako
nedoručiteľnú zásielku, alebo
b) ak jej prevzatie adresát bezdôvodne odmietol.
Až do ďalšieho oznámenia sú adresy a kontaktné údaje zmluvných strán platné podľa
špecifikácií zmluvných strán v záhlaví tejto zmluvy.

Či. IX
Záverečné ustanovenia
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
podľa ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Vzťahy vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej povinného zverejnenia podľa osobitného predpisu.
Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomne po vzájomnej dohode oboch
zmluvných strán.
Osoby podpisujúce zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.
Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán.
Zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych rovnopisoch, z ktorých si každá zmluvná
strana ponechá dva rovnopisy.
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8. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu
porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu oprostenú akýchkoľvek
omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.“
Bratislava dňa

?.?!?..

Za Rccyklačný fond:

■

Bratislava dňa...........
Za Environmentálny fond:

PO N l .

Nobelova 18
831 02 Bratislava
T

o t S40A2096.

Ing. Ján Líška
riaditeľ

PhDr. Branislav Valovič
riaditeľ
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