Z M L U V A č. 150285 08U01
o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na úhradu nákladov
súvisiacich s ochranou životného prostredia za služby vo verejnom záujme na rok 2020 (ďalej
len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom
fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 269
ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade
so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Článok I.
Zmluvné strany
1. Poskytovateľ finančných prostriedkov:
Environmentálny fond
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu vo formáte IBAN:
SWIFT:
(ďalej len „fond“)

Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava
30 796 491
2021925774
Ing. Ľubomír Vačok, riaditeľ

a
2. Príjemca finančných prostriedkov:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Sídlo:
Radničné námestie 8,
969 55 Banská Štiavnica
IČO:
36 022 047
Štatutárny zástupca:
Ing. Pavel Virág, II. štatutárny zástupca
Bankové spojenie:
Číslo bankového účtu vo formáte IBAN:
SWIFT:
(ďalej len „príjemca“)
(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)
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Článok II.
Úvodné ustanovenia
1. Fond bol zriadený zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Environmentálnom fonde“) ako
štátny fond na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie.
2. Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí finančných
prostriedkov z Environmentálneho fondu číslo 150285/S-44/20 zo dňa 28.12.2020 vydaného
v zmysle § 4 ods. 1 písm. h) zákona o Environmentálnom fonde (ďalej len „rozhodnutie“) bolo
na základe žiadosti príjemcu číslo 150285 zo dňa 26.11.2020 (ďalej len „žiadosť“) rozhodnuté
o poskytnutí finančných prostriedky príjemcovi na úhradu nákladov súvisiacich s ochranou
životného prostredia za služby vo verejnom záujme na rok 2020 vo výške 145.917,79 EUR, slovom:
jednostoštyridsaťpäťtisícdeväťstosedemnásť eur a sedemdesiatdeväť centov (ďalej len „finančné
prostriedky“).
3. Poskytnuté finančné prostriedky na predmet podpory podľa tejto zmluvy nie sú štátnou pomocou
v zmysle pravidiel o štátnej pomoci podľa zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov
v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o štátnej pomoci) .

Článok III.
Predmet zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona o Environmentálnom fonde na základe
rozhodnutia špecifikovaného v článku II. bod 2. zmluvy a vo väzbe na žiadosť príjemcu.
2. Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri
poskytnutí finančných prostriedkov fondu príjemcovi na účely financovania skutočne vynaložených
nákladov
súvisiacich
s ochranou
životného
prostredia
za
služby
vo verejnom záujme na rok 2020 podrobne špecifikovaných v článku IV. zmluvy (ďalej len „náklady“).
Podpora sa poskytuje z prostriedkov fondu; nejedná sa o finančné prostriedky poskytnuté z fondov
Európskej únie.

Článok IV.
Účel použitia poskytnutých finančných prostriedkov, predmet projektu a termín realizácie
projektu
1. Poskytnuté finančné prostriedky sa účelovo
použijú na:
Názov projektu:

Miesto realizácie projektu:

Čistenie vodných stavieb Hať Čierna Voda Malý Dunaj, Nápustný objekt Malý Dunaj,
VS Hričov – Mikšová - Považská Bystrica,
VS Oravská priehrada, VS Liptovská Mara,
MVE Revúca/Ružomberok, VS Kráľová,
VS
Ružín,
VS
Zemplínska
šírava
na zabezpečenie ich protipovodňovej funkcie
Okres Dunajská Streda, okres Bratislava, okres
Žilina, okres Bytča, okres Považská Bystrica,
okres Námestovo, okres Tvrdošín, okres
Liptovský Mikuláš, okres Ružomberok, okres
Šaľa, okres Gelnica, okres Košice – okolie, okres
Michalovce, okres Sobrance
Vodná hladina vodných tokov a nádrží: Hať
Čierna voda – Malý Dunaj, Nápustný objekt Malý
Dunaj, vážska kaskáda VS Hričov – Mikšová –
Považská Bystrica, VS Oravská priehrada, VS
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Liptovská Mara, MVE Revúc/Ružomberok, VS
Kráľová, VS Ružín, VS Zemplínska šírava –
priľahlé brehy a okolie jednotlivých vodných
stavieb
Nad rámec okresu

Okres:
2. Termín realizácie projektu:
(začiatok a ukončenie – mesiac/rok):

01/2020 – 10/2020

3. Celkové náklady projektu s DPH: 145.917,79

4. Podrobný opis činností a prác realizovaných v roku 2020:
Poskytnuté finančné prostriedky z Environmentálneho fondu budú použité na úhradu aktivít
súvisiacich s čistením a odstraňovaním naplavených odpadov sústredených na vodnej hladine
predmetných vodných stavieb, odstraňovaním odpadov z vodnej hladiny nádrže, inštalácie
a manipulácie s nornými stenami na vtoku do priestoru nádže:
Položky 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 30, 34, 46, 47, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 - mzdy,
odvody, materiál, zber odpadov z hladiny
Predstavujú náklady súvisiace s prevádzkovou a stavebno-montážnou činnosťou (SMČ)
zamestnancov odštepných závodov SVP, š. p. Predmetné náklady sa týkali odstraňovania
naplavenín z vodnej hladiny nádrže a tokov stavebnou mechanizáciou (UDS, Menzi Muck) s
následným odvozom na určenú skládku v blízkosti vodnej stavby, kde sa pristúpilo k triedeniu
odpadu, rezaniu pňov a kmeňov stromov na rozmery schopné manipulácie. Veľká časť splavených
odpadov a popadané stromy sú priplavené až k priehradnému múru, čím môže dôjsť k ohrozeniu
protipovodňovej funkcie a prevádzky vodnej stavby. Naplaveniny veľkého objemu sa z koruny
hrádze vyberajú mechanizmom s dlhým ramenom, uložením na nákladný automobil a odvozom na
dočasnú skládku. Odpady vyberané z vody sú uložené na dočasnej skládke a je potrebné
zabezpečiť jej vyčistenie a odvoz odpadu na miesto znehodnotenia. Pracovníci sa aktívne
zúčastňovali ručného zberu odpadov z brehov nádrže a korýt vodných tokov do pripravených PVC
vriec s následným umiestnením na dočasnú skládku. V priebehu daného obdobia sa uskutočňovali
na vytipovaných miestach kosby trávnych porastov odstraňovanie krovín, čím sa zabezpečila úprava
okolia vodných stavieb do požadovaného stavu.
Položky 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 – preprava, zneškodňovanie
a uloženie odpadu
V rámci činnosti v oblasti poskytovania služieb pri nakladaní s odpadmi odborne spôsobilé
spoločnosti vykonávali prepravu, zneškodňovanie a uloženie odpadu, ktoré boli výsledkom
odstraňovania naplavenín z vodnej hladiny nádrží a vodných tokov v správe SVP, š. p.
zabezpečované prevádzkovou a stavebno-montážnou činnosťou (SMČ) zamestnancov odštepných
závodov SVP, š. p.
Položky 36, 37, 38, 39, 42, 43 – osadzovanie cestných panelov
Pre prístup k brehom, prípravu na vybudovanie spevnených plôch, prístup k miestam inštalácie
norných stien na zabezpečenie nakládky odpadov bolo potrebné vykonať na predmetných úsekoch
VS Ružín osadenie cestných panelov (300x200x15 cm). Samotné prístupové cesty, vedúce k
miestam ťaženia odpadov boli spevnené drveným kamenivom.
Položky 31, 33, 35, 40, 41, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 53 – osadzovanie závor, osadzovanie držiakov
norných stien
V rámci realizácie predmetných prác sa pristúpilo k zhotoveniu závor, ktoré budú slúžiť na
zamedzenie prístupu neoprávnených motorových vozidiel k vodnej nádrži Ružín, ako aj k inštalácii
držiakov norných stien s hákmi. Hutný materiál bol ošetrený dvojnásobným základným a vonkajším
náterom proti korózii.

Strana 3 z 9

Zmluva č. 150285 08U01

Položka 32 – manipulácia s nornými stenami
Manipulácia s nornou stenou č. 2 na vodnej nádrži Ružín, zabezpečenie spriechodňovania nornej
steny pre motorové člny polície SR a hasičov s ukotvením na brehy a vyznačením plavebnej dráhy
bójami.
Opis činností a prác špecifikovaný v tomto bode bude realizovaný v súlade so súpisom
nákladov (príloha č. 1 zmluvy).
V prípade akýchkoľvek pochybností zmluvných strán pri výklade rozsahu a opisu činností a prác,
ktoré majú byť vykonané v rámci projektu za rok 2020, financovaním ktorých
je poskytnutie finančných prostriedkov podľa zmluvy, sú zmluvné strany viazané aj špecifikáciou
projektu uvedenou v žiadosti príjemcu označenej v článku II. bod 2. zmluvy.
5. Dodávateľ(lia) projektu:
Obchodné meno dodávateľa (1) :
Sídlo:
IČO:
Registrácia:
Oddiel: Pš
Obchodné meno dodávateľa (2) :
Sídlo:
IČO:
Registrácia:
Oddiel: Pš
Obchodné meno dodávateľa (3) :
Sídlo:
IČO:
Registrácia:
Oddiel: Pš

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,
štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
Karloveská 2, 842 17 Bratislava
36022047 01
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
Vložka č.: 713/S
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,
štátny podnik, Odštepný závod Košice
Ďumbierska 14, 041 59 Košice
36022047 04
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
Vložka č.: 713/S
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,
štátny podnik, Odštepný závod Piešťany
Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
36022047 02
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
Vložka č.: 713/S

Poskytnuté finančné prostriedky budú použité na úhradu nákladov súvisiacich s ochranou životného
prostredia za služby vo verejnom záujme na rok 2020, ktoré zabezpečuje SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, vlastnými kapacitami (prostredníctvom odštepných
závodov).
6. Príjemca je povinný poskytnuté finančné prostriedky použiť výlučne na účel realizácie projektu
špecifikovaného v bode 1. a 4. tohto článku zmluvy a spôsobom a za podmienok dohodnutých
v zmluve.

Článok V.
Výška poskytnutých finančných prostriedkov
1. Na realizáciu projektu špecifikovaného v článku IV. bodoch 1. a 4. zmluvy sa zaväzuje fond
po splnení všetkých podmienok zmluvy príjemcom poskytnúť príjemcovi finančné prostriedky
maximálne vo výške:
145.917,79 EUR,
(slovom: jednostoštyridsaťpäťtisícdeväťstosedemnásť eur a sedemdesiatdeväť centov).
2. Za skutočne vynaložené náklady je možné považovať len tie náklady, ktoré súvisia s prácami a
dodávkami realizovanými a uhradenými podľa tejto zmluvy príjemcom dodávateľovi(om)
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uvedenému(ým) v článku IV. bod 5. zmluvy na základe uvedených zmlúv a ich dodatkov, a to
v období príslušného rozpočtového roka, v ktorom sa finančné prostriedky poskytli.
3. V prípade, ak náklady skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané na realizáciu
projektu, špecifikovaného v článku IV. zmluvy po jeho ukončení v rozpočtovom roku, v ktorom
sa finančné prostriedky poskytli, budú nižšie ako suma poskytnutých finančných prostriedkov
uvedených v bode 1. tohto článku zmluvy, príjemcovi vznikne nárok na finančné prostriedky len
do výšky skutočných a riadne preukázaných vynaložených nákladov na realizáciu projektu
v príslušnom rozpočtovom roku. Fond je v takomto prípade oprávnený bez uzatvorenia dodatku
k zmluve znížiť výšku poskytnutých finančných prostriedkov.
4. Konečná výška poskytnutých finančných prostriedkov, ktorá bude vyplatená príjemcovi sa určí
na základe skutočne vynaložených, odôvodnených a riadne preukázaných nákladov na realizáciu
projektu, špecifikovaného v článku IV. zmluvy. Celková výška poskytnutých finančných prostriedkov
uvedených v bode 1. tohto článku zmluvy je výška maximálna, nesmie byť prekročená a nie je
možné ju dodatočne navyšovať, okrem prípadu navýšenia poskytnutých finančných prostriedkov
na základe dodatočného rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky po uzavretí
zmluvy. V prípade navýšenia skutočne vynaložených nákladov súvisiacich s realizáciou projektu,
tieto náklady znáša výlučne príjemca na vlastné náklady.

Článok VI.
Lehoty a spôsob čerpania poskytnutých finančných prostriedkov
1. Fond zabezpečí čerpanie poskytnutých finančných prostriedkov príjemcovi bezhotovostným
prevodom z účtu fondu na bankový účet príjemcu špecifikovaný v článku I. bod 2. zmluvy,
a to za podmienok dohodnutých v zmluve. Príjemca sa zaväzuje udržiavať účet uvedený v článku I.
bod 2. zmluvy otvorený, a to až do doby záverečného vyhodnotenia splnenia podmienok zmluvy
a úplného finančného vysporiadania poskytnutých finančných prostriedkov.
2. Príjemca je povinný, na účely čerpania poskytnutých finančných prostriedkov na základe zmluvy,
predkladať fondu originály faktúr, originály zálohových faktúr, prípadne originály iných účtovných
dokladov zodpovedajúcich zákonu č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
ktorými príjemca hodnoverne a bez akýchkoľvek pochybností preukáže účelovosť použitia
poskytnutých finančných prostriedkov (ďalej len „účtovné doklady“), teda úhradu nákladov
na realizáciu projektu, špecifikovaného v článku IV. zmluvy, a to v príslušnom rozpočtovom roku,
v ktorom sa finančné prostriedky poskytli. Účtovné doklady musia byť vystavené vybraným
dodávateľom uvedeným v článku IV. bod 5. zmluvy. Príjemca je tiež povinný na požiadanie fondu
k čerpaniu finančných prostriedkov predložiť originály (resp. úradne overené fotokópie) všetkých
dokladov a písomností vzťahujúcich sa k realizovanému projektu na preukázanie vynaložených
nákladov. Príjemca je povinný uvedené doklady doručiť fondu najneskôr v lehote do 29.12.2020.
3. V prípade zálohových faktúr je príjemca povinný postupovať 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 (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).
4. Podmienkou úhrady predložených účtovných dokladov zo strany fondu je dodržanie všetkých
podmienok zmluvy príjemcom.
5. Fond sa zaväzuje, že po splnení všetkých podmienok zmluvy zo strany príjemcu, poskytnuté
finančné prostriedky príjemcovi uvoľní a poukáže z účtu fondu na základe predložených účtovných
dokladov v dohodnutých objemoch a lehotách nasledovne:
- do 31.12.2020 jednorazovo do výšky 100,00 % poskytnutých finančných prostriedkov.
DPH uvedená na účtovných dokladoch, predložených fondu zo strany príjemcu na úhradu, bude
uhradená príjemcovi len v prípade, ak tento fondu preukáže, že nemá právo túto DPH odpočítať
spôsobom podľa § 49 až 55e zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, a že mu ani v súvislosti
touto DPH nevznikol nárok na nadmerný odpočet podľa § 79 tohto zákona.
6. V prípade, ak príjemca najneskôr v lehote uvedenej v bode 2. tohto článku zmluvy nepredloží fondu
originály účtovných dokladov na úhradu nákladov na realizáciu projektu špecifikovaného
v článku IV. zmluvy alebo nepredloží doklady a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému projektu,
ktoré od neho vyžiadal fond na preukázanie vynaložených nákladov, nedostáva sa tým fond
do omeškania s uvoľnením čerpania finančných prostriedkov.
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7. Príjemca je povinný najneskôr ku dňu podpisu zmluvy predložiť fondu doklad o zriadení bankového
účtu. Odo dňa uzatvorenia zmluvy budú všetky finančné operácie, súvisiace s poskytnutými
finančnými prostriedkami na realizáciu projektu, špecifikovaného v článku IV. zmluvy,
uskutočňované výlučne prostredníctvom tohto bankového účtu a to len formou bezhotovostných
prevodov. Príjemca sa zaväzuje, že prostredníctvom tohto bankového účtu nebude uskutočňovať
žiadne iné finančné operácie a nebude uhrádzať svoje záväzky inak ako bezhotovostnými prevodmi
z tohto účtu na účet dodávateľa(ov).
8. Úroky z poskytnutých finančných prostriedkov, ktoré budú pripísané príjemcovi po poukázaní
finančných prostriedkov alebo ich časti na jeho samostatný bankový účet, sú príjmom fondu a
príjemca je povinný ich vo výške po odpočítaní poplatkov za vedenie tohto účtu v lehote jedného
mesiaca odo dňa ich pripísania na účet príjemcu odviesť na účet fondu číslo vo formáte IBAN: SK09
8180 0000 0070 0021 4051, variabilný symbol 1502859
9. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok fondu umožniť čerpanie poskytnutých finančných
prostriedkov alebo ich zostávajúcej nevyčerpanej časti zaniká dňom vstupu príjemcu do likvidácie,
ako aj dňom vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok príjemcu alebo ozdravného
režimu, ak k týmto skutočnostiam došlo v období po rozhodnutí a/alebo uzatvorení zmluvy.

Článok VII.
Povinnosti príjemcu
1. Príjemca sa zaväzuje použiť poskytnuté finančné prostriedky uvedené v článku V. bod 1. výlučne
na účel vymedzený v článku IV. zmluvy a za dodržania podmienok stanovených touto zmluvou.
2. Príjemca sa zaväzuje riadne a v súlade s termínom realizácie projektu a súpisom nákladov,
uvedeným v prílohe č. 1 zmluvy, realizovať projekt špecifikovaný v článku IV. zmluvy
prostredníctvom dodávateľa(ľov) uvedeného(ých) v článku IV. bod 5. zmluvy.
3. Príjemca sa zaväzuje zabezpečiť hospodárne, efektívne, účinné a účelové vynakladanie
poskytnutých finančných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.
4. Príjemca sa zaväzuje písomne informovať fond o zmene všetkých skutočností
a podmienok, dohodnutých v zmluve do 10 kalendárnych dní od príslušnej zmeny. Zmenu
dohodnutých podmienok zmluvy možno uskutočniť len na základe písomnej žiadosti príjemcu, na
základe ktorej fond, v prípade, že so zmenou dohodnutých podmienok bude súhlasiť, uzatvorí
s príjemcom písomný dodatok k zmluve.
5. Pre projekty, ktoré majú termín ukončenia realizácie projektu do 31.12.2020 sa príjemca
zaväzuje spolu s poslednými účtovnými dokladmi doručenými a predloženými fondu na úhradu
a s dokladmi uvedenými v článku VI. bod 2. zmluvy, predložiť aj vyplnené a podpísané tlačivo
pre „Záverečný odpočet čerpania za rok 2020“, ktoré tvorí prílohu č. 2 zmluvy a záverečnú správu
o priebehu realizácie projektu, vrátane všetkých fondom požadovaných dokladov preukazujúcich
realizáciu projektu, na ktorý boli finančné prostriedky poskytnuté.
6. Záverečná správa o priebehu realizácie projektu musí obsahovať detailný opis činností/prác
realizovaných príjemcom v roku 2020 za poskytnuté finančné prostriedky a tento opis musí byť
v súlade so zmluvou.
7. V prípade, ak príjemca v priebehu realizácie projektu zistí, že projekt nebude schopný zrealizovať
v termíne podľa článku IV. bod 2. zmluvy a ide o termín realizácie projektu v roku 2020, je povinný
pred dohodnutým termínom ukončenia realizácie projektu doručiť fondu písomnú žiadosť
o predĺženie termínu realizácie projektu s uvedením dôvodov. V prípade závažných skutočností,
ktoré nemohol príjemca ovplyvniť, môže fond uzavrieť s príjemcom písomný dodatok k zmluve,
v ktorom dohodne zmenu termínu realizácie projektu.
8. Príjemca je povinný umožniť zamestnancom fondu, zamestnancom Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky a na ich požiadanie aj zamestnancom Slovenskej inšpekcie
životného prostredia, prípadne iného príslušného oprávneného subjektu, vykonávať kontrolu
použitia poskytnutých finančných prostriedkov a na tento účel im umožniť vstup do priestorov
a objektov príjemcu a na požiadanie predložiť všetky doklady a písomnosti vzťahujúce
sa k realizovanému projektu a k vynaloženým nákladom. Príjemca sa zaväzuje vytvoriť
oprávneným kontrolným zamestnancom vykonávajúcim kontrolu podmienky na riadne a včasné
vykonanie kontroly a poskytnúť im bezodkladne potrebnú súčinnosť.
Strana 6 z 9

Zmluva č. 150285 08U01
Článok VIII.
Kontrola
1. Fond je oprávnený podľa § 5 ods. 7 a § 11 zákona o Environmentálnom fonde vykonávať finančnú
kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu a dodržiavania podmienok tejto zmluvy podľa zákona
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej ako „ZoFK“).
2. Finančnú kontrolu podľa bodu 1 vykonáva fond ako administratívnu finančnú kontrolu a/alebo ako
finančnú kontrolu na mieste.
3. Fond je povinný vykonávať administratívnu finančnú kontrolu súladu každej finančnej operácie alebo
jej časti s § 6 ods. 4 ZoFK, ak poskytne verejné financie inej osobe alebo poskytol verejné financie
inej osobe, alebo ak sa poskytujú v súlade s osobitným predpisom. Administratívnu finančnú kontrolu
vykonávajú osoby uvedené v § 7 ods. 2 ZoFK. Na vykonávanie administratívnej finančnej kontroly
sa použijú ustanovenia základných pravidiel finančnej kontroly a auditu podľa § 20 až 27 ZoFK.
4. Finančnú operáciu alebo jej časť je fond oprávnený overovať aj finančnou kontrolou na mieste,
v rámci ktorej získava dôkazy, preveruje a zisťuje skutočnosti, ktoré považuje za potrebné na účely
overenia jej súladu s § 6 ods. 4 ZoFK. Finančnú kontrolu na mieste vykonávajú aspoň dvaja
zamestnanci fondu na základe písomného poverenia vydaného štatutárnym orgánom fondu alebo
ním písomne splnomocneným vedúcim zamestnancom. Na vykonávanie finančnej kontroly
na mieste sa použijú ustanovenia základných pravidiel finančnej kontroly a auditu podľa § 20 až 27
ZoFK.
5. Príjemca berie na vedomie, že poskytnuté finančné prostriedky na základe tejto zmluvy sa považujú
podľa zákona o rozpočtových pravidlách za verejné prostriedky.
6. Príjemca berie na vedomie, že ak pri nakladaní s finančnými prostriedkami poskytnutými na základe
tejto zmluvy neplní alebo poruší dohodnuté zmluvné podmienky alebo postupuje v rozpore
so zákonom o rozpočtových pravidlách alebo v rozpore s inými všeobecne záväznými právnymi
predpismi, fond je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu čerpanie finančných prostriedkov zastaviť.
O tomto fond bezodkladne informuje príjemcu.
7. Príjemca berie na vedomie, že nedodržanie alebo porušenie ktorejkoľvek z dohodnutých
podmienok uvedených v tejto zmluve, za ktorých sa finančné prostriedky poskytli alebo
nehospodárne, neefektívne, neúčinné a neúčelové použitie finančných prostriedkov príjemcom,
sa môže okrem iného považovať aj za porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona
o rozpočtových pravidlách.
8. Príjemca berie na vedomie, že ak pri nakladaní a použití finančných prostriedkov poruší finančnú
disciplínu niektorým zo spôsobov uvedených v § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách,
porušenie takejto finančnej disciplíny bude fond v závislosti od druhu porušenia sankcionovať
v zmysle § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.
9. Príjemca berie na vedomie, že v prípade, ak fond alebo ktorýkoľvek oprávnený kontrolný orgán zistí,
že poskytnutie a použitie poskytnutých finančných prostriedkov je/bolo nehospodárne, neefektívne,
neúčinné alebo príjemca použil poskytnuté finančné prostriedky v rozpore s určeným účelom, je
fond oprávnený požadovať vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov.

Článok IX.
Vyhlásenia zmluvných strán
1. Príjemca vyhlasuje, že údaje, ktoré sú obsahom žiadosti, ako aj všetky informácie obsiahnuté
v sprievodných dokumentoch a dokladoch, ktoré tvoria prílohy žiadosti, ako aj údaje uvedené
v zmluve sú pravdivé, úplné a taktiež že fondu nezamlčal žiadne informácie, ktoré by mohli mať
vplyv na poskytnutie finančných prostriedkov alebo uzatvorenie zmluvy.
2. Príjemca vyhlasuje, že ku dňu podpisu zmluvy nemá finančné záväzky po lehote splatnosti voči
štátnemu rozpočtu a rozpočtu fondu.
3. Príjemca vyhlasuje, že nie je v likvidácii, že na jeho majetok nie je vyhlásený konkurz ani povolená
jeho reštrukturalizácia podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nie je v nútenej správe ani ozdravnom
režime podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
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a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a že majetok, ktorý je predmetom
financovania podľa tejto zmluvy nie je v exekúcii.
4. Príjemca podpísaním zmluvy udeľuje fondu v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie
o ochrane údajov) a v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlas na spracovanie jeho
osobných údajov uvedených v žiadosti a v zmluve. Osobné údaje príjemcu sa poskytnú v súlade
so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok X.
Ukončenie zmluvy
1. K ukončeniu zmluvy môže dôjsť písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému dňu. Dohodou
možno zmluvný vzťah založený touto zmluvou ukončiť len do dňa, pokiaľ nedošlo zo strany príjemcu
k čerpaniu poskytnutých finančných prostriedkov.
2. K ukončeniu zmluvy môže dôjsť aj odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán, a to v prípade
porušenia zmluvy podstatným spôsobom druhou zmluvnou stranou. Odstúpenie od zmluvy
je v takomto prípade účinné dňom preukázateľného doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy
druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy je spojené s povinnosťou príjemcu vrátiť poskytnuté
finančné prostriedky v celom rozsahu.
3. Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa rozumie:
a) porušenie ktoréhokoľvek z nasledovných ustanovení zmluvy: článok IV. bod 6., článok VI. bod
2.,4. a 7., článok VII. bod 1., 2., 3. a 5.,
b) ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že bola uzatvorená na základe nepravdivých,
nesprávnych alebo neúplných údajov alebo dokumentov predložených zo strany príjemcu,
c) ak právoplatný rozsudok súdu alebo zistenie kontrolného orgánu preukáže, že v procese
hodnotenia a výberu projektu došlo k spáchaniu trestnej činnosti alebo k takému porušeniu
všeobecne záväzných právnych predpisov, bez ktorého by k poskytnutiu finančných
prostriedkov nedošlo.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa
§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom
registri zmlúv Úradu vlády SR.
2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou
očíslovaného písomného dodatku k zmluve, podpísaného oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán. Na uzatvorenie dodatku k zmluve neexistuje právny nárok žiadnej zo zmluvných
strán.
3. Pri výklade dohodnutých zmluvných podmienok sa prihliada na žiadosť; v prípade rozporu medzi
ustanoveniami zmluvy a žiadosťou majú prednosť ustanovenia zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podľa tejto zmluvy sa považuje v
konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto písomnosť
prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom 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 inom príslušnom registri.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa bude riadiť príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka za predpokladu, že osobitné predpisy, ktoré majú prednosť
pred Obchodným zákonníkom, neobsahujú špeciálnu úpravu.
6. Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán.

Strana 8 z 9

Zmluva č. 150285 08U01

7. Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo neskôr
stratia platnosť a/alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť ostatných
ustanovení
zmluvy.
Namiesto
neplatných
a/alebo
neúčinných
ustanovení
a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje
zmyslu a účelu zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
8. Osoby podpisujúce zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.
Ďalej vyhlasujú, že si text zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z nej
vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek
omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
10. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno vyhotovenie
dostane príjemca a dve vyhotovenia dostane fond.
11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
1. Príloha č. 1: Súpis nákladov,
2. Príloha č. 2: „Záverečný odpočet čerpania za rok 2020“.
V Banskej Štiavnici, dňa

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,
štátny podnik
v zastúpení Ing. Pavel Virág
II. štatutárny zástupca

V Bratislave, dňa

Environmentálny fond
v zastúpení Ing. Ľubomír Vačok
riaditeľ
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Celkový rozpočet nákladov súvisiacich s ochranou životného prostredia za služby vo verejnom záujme na rok 2020
Stavba: Čistenie vodných stavieb Hať Čierna Voda - Malý Dunaj, Nápustný objekt Malý Dunaj, VS Hričov - Mikšová - Považská Bystrica, VS
Oravská priehrada, VS Liptovská Mara, MVE Revúca/Ružomberok, VS Kráľová, VS Ružín, VS Zemplínska šírava na zabezpečenie ich
protipovodňovej funkcie
Objekt: Hať Čierna Voda - Malý Dunaj, Nápustný objekt Malý Dunaj, VS Hričov - Mikšová - Považská Bystrica, VS Oravská priehrada, VS
Liptovská Mara, MVE Revúca/Ružomberok, VS Kráľová, VS Ružín, VS Zemplínska šírava
OBDOBIE: január - október 2020
Objednávateľ: SVP š.p. Banská Štiavnica
Zhotoviteľ: SVP, š. p., OZ Bratislava, SVP, š. p., OZ Piešťany, SVP, š. p., OZ Košice - SMČ + Prevádzka
Miesto: územná pôsobnosť SVP, š. p.
SMČ + Prevádzka

Č.

Kód položky

Popis

MJ

Výkon

Cena jednotková
(EUR)

Spolu (EUR)

1

2

3

4

5

6

7

Hať Čierna Voda - Malý Dunaj
1

1

Čistenie koryta a nakladanie naplavenín

SMČ/prev./€

9 268,510

1,000

9 268,51

2

2

Odvoz naplavenín-nákladná doprava

SMČ/prev./€

6 886,830

1,000

6 886,83

3

3

Likvidácia odpadu zhrabky z hrablíc-poplatok za uloženie
odpadu-EBA s.r.o.

t

60,360

48,000

2 897,28

Celkom spolu:

19 052,62

Nápustný objekt Malý Dunaj
4

1

Čistenie koryta a nakladanie naplavenín

SMČ/prev./€

10 755,350

1,000

10 755,35

5

2

Odvoz naplavenín-nákladná doprava

SMČ/prev./€

15 000,950

1,000

15 000,95

Celkom spolu:

25 756,30

VS Hričov - Mikšová - Považská Bystrica
6

1

Vyrezávanie krovín a prenos na hromady

m2

1 300,000

2,094

2 722,20

7

2

Odhŕňanie snehu z ciest a čistenie stieracej steny, odvoz
naplavenín

SMČ/prev./€

617,420

1,000

617,42

8

3

Čistenie stieracej steny pred VE a MVE, odvoz naplavenín
na skládku

SMČ/prev./€

7 536,065

1,000

7 536,07

9

4

Kosenie trávy, výrez krovín

m2

230,000

5,957

1 370,11

10

5

Plošné hrnutie materiálu do strán

m3

12 050,000

0,561

6 760,05

11

6

Kosenie a hrabanie trávy

m2

7 400,000

0,125

925,00

12

Vývoz naplavenín VS Hričov - nákladná doprava

SMČ/prev./€

6 372,330

1,000

6 372,33

13

Nakládka a vykládka naplavenín VS Hričov - stavebné
mechanizmy

SMČ/prev./€

4 574,090

1,000

4 574,09

14

Likvidácia odpadu zhrabky z hrablíc -T+T a.s.

t

400,140

45,00

18 006,30

15

Likvidácia odpadu zhrabky z hrablíc-poplatok za uloženie
odpadu-T+T a.s.

t

400,140

7,000

2 800,98

VS Oravská priehrada, VS Liptovská Mara, MVE Revúca/Ružomberok
16

VS Oravská priehrada - zneškodnenie a likvidácia
komunálneho odpadu - vlastný dovoz-Technické služby
mesta Námestovo

t

23,340

37,620

878,05

17

VS Oravská priehrada - poplatok za uloženie-Technické
služby mesta Námestovo

t

23,340

22,000

513,48

18

VS Oravská priehrada - finančná rezerva-Technické služby
mesta Námestovo

t

23,340

10,060

234,80

19

VS Oravská priehrada - zneškodnenie a likvidácia
komunálneho odpadu - vlastný dovoz-Technické služby
mesta Námestovo

t

0,260

31,350

8,15

20

VS Oravská priehrada - poplatok za uloženie-Technické
služby mesta Námestovo

t

0,260

10,000

2,60

21

VS Oravská priehrada - finančná rezerva-Technické služby
mesta Námestovo

t

0,260

10,060

2,62
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Celkový rozpočet nákladov súvisiacich s ochranou životného prostredia za služby vo verejnom záujme na rok 2020
Stavba: Čistenie vodných stavieb Hať Čierna Voda - Malý Dunaj, Nápustný objekt Malý Dunaj, VS Hričov - Mikšová - Považská Bystrica, VS
Oravská priehrada, VS Liptovská Mara, MVE Revúca/Ružomberok, VS Kráľová, VS Ružín, VS Zemplínska šírava na zabezpečenie ich
protipovodňovej funkcie
Objekt: Hať Čierna Voda - Malý Dunaj, Nápustný objekt Malý Dunaj, VS Hričov - Mikšová - Považská Bystrica, VS Oravská priehrada, VS
Liptovská Mara, MVE Revúca/Ružomberok, VS Kráľová, VS Ružín, VS Zemplínska šírava
OBDOBIE: január - október 2020
Objednávateľ: SVP š.p. Banská Štiavnica
Zhotoviteľ: SVP, š. p., OZ Bratislava, SVP, š. p., OZ Piešťany, SVP, š. p., OZ Košice - SMČ + Prevádzka
Miesto: územná pôsobnosť SVP, š. p.
SMČ + Prevádzka

Č.

Kód položky

Popis

MJ

Výkon

Cena jednotková
(EUR)

Spolu (EUR)

1

2

3

4

5

6

7

22

VS Liptovská Mara - Likvidácia komunálneho odpadu vlastný dovoz-Ľupčianka s.r.o.

t

0,120

31,000

3,72

23

VS Liptovská Mara - poplatok za uloženie-Ľupčianka s.r.o.

t

0,120

12,000

1,44

24

MVE Revúca/Ružomberok - uloženie naplavenín na skládkuTS Ružomberok a.s.

t

6,300

37,290

234,95

25

MVE Revúca/Ružomberok - uloženie naplavenín na skládkuTS Ružomberok a.s.

t

1,180

37,290

44,01

26

MVE Revúca/Ružomberok - poplatok za uloženie-TS
Ružomberok a.s.

t

7,480

12,000

89,76

27

MVE Revúca/Ružomberok - poplatok za uloženie-TS
Ružomberok a.s.

t

7,480

3,770

28,19

28

VS Kráľová - Likvidácia komunálneho odpadu-STKO N-14
a.s.

t

10,810

31,555

341,11

29

VS Kráľová - poplatok za uloženie-STKO N-14 a.s.

t

10,810

17,000

183,77

VS Kráľová

Celkom spolu:

54 251,20

VS Ružín
30

112101101

Rezanie naplavených kmeňov rôznej hrúbky na mieste
motorovou pílou

ks

125,000

7,25

906,25

31

131211111

Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr. 3 nesúdržných ručným náradím

m3

2,695

42,39

114,24

32

2335954131

Manipulácia s nornými stenami

m

180,000

5,00

900,00

m

6,000

3,22

19,32

33

Tyč oceľová kruhová D 12 mm, ozn, 11 500, podľa EN ISO
132110004700
E295

34

13211000450

PVC vrecia na zber odpadu

ks

400,000

0,51

204,00

35

247710010500

Štetce na maľovanie

ks

3,000

6,92

20,76

36

584921121

Zhotovenie spevnenej plochy z cestných panelov osadených
do lôžka z kameniva hr. 50 mm

m2

72,000

4,99

359,28

37

320101112

Osadenie železobetónových prefabrikátov s hmotnosťou
jednotivo nad 1000 do 5000 kg

m3

10,080

125,58

1 265,85

38

593810000600

Cestný panel IZD 300/200/15 (mm), JP 6,00 ton, lxšxv

ks

12,000

247,97

2 975,59

39

324311115

Konštrukcie priehradné, jadier priehrad z prostého betónu
vodostavebného C25/30

m3

10,000

114,93

1 149,30

40

3381711121

Osadzovanie stĺpika oceľového potového výšky do 2,00 m so
zabetónovaním do vopred vykopaných dier

ks

11,000

9,45

103,95

41

55351002190

Stĺpik, výška, výška 2,00 m

ks

7,000

4,97

34,79

42

583410003500

Kamenivo drvené hrubé, frakcia 32/63 mm

t

52,000

8,53

443,56

43

583410003800

Kamenivo drvené hrubé, frakcia 11/16 mm

t

17,000

8,53

145,01

44

Tyč oceľová prierezu IPE 180 mm, ozn. 11 373, podľa EN
134830000200
ISO S235JRG1

m

8,000

7,13

57,04

45

141120000100

m

6,000

9,51

57,06

46

949942101

hod.

27,487

100,00

2 748,68

Okrúhla rúra dĺžky: 3,00 m, D 40 mm
Práca UDS (čistenie príľahého územia plôch a nádrže od
odpadov a naplavenín, zrovnávanie plôch na určenej
skládke)
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Celkový rozpočet nákladov súvisiacich s ochranou životného prostredia za služby vo verejnom záujme na rok 2020
Stavba: Čistenie vodných stavieb Hať Čierna Voda - Malý Dunaj, Nápustný objekt Malý Dunaj, VS Hričov - Mikšová - Považská Bystrica, VS
Oravská priehrada, VS Liptovská Mara, MVE Revúca/Ružomberok, VS Kráľová, VS Ružín, VS Zemplínska šírava na zabezpečenie ich
protipovodňovej funkcie
Objekt: Hať Čierna Voda - Malý Dunaj, Nápustný objekt Malý Dunaj, VS Hričov - Mikšová - Považská Bystrica, VS Oravská priehrada, VS
Liptovská Mara, MVE Revúca/Ružomberok, VS Kráľová, VS Ružín, VS Zemplínska šírava
OBDOBIE: január - október 2020
Objednávateľ: SVP š.p. Banská Štiavnica
Zhotoviteľ: SVP, š. p., OZ Bratislava, SVP, š. p., OZ Piešťany, SVP, š. p., OZ Košice - SMČ + Prevádzka
Miesto: územná pôsobnosť SVP, š. p.
SMČ + Prevádzka

Č.

Kód položky

Popis

MJ

Výkon

Cena jednotková
(EUR)

Spolu (EUR)

1

2

3

4

5

6

7

47

949942102

Práca Menzi Muck (čistenie príľahého územia plôch a nádrže
od odpadov a naplavenín)

hod.

28,000

110,39

3 090,83

48

246220003000

Farba základná S - 2003 na kov, Chemolak

kg

5,000

7,04

35,20

49

246220003800

Farba Ferro Color kladivkový, sivá, Chemolak

kg

5,000

13,28

66,40

Vodorovné premiestnenie nánosov a naplavenín po
spevnenej ceste na vzdialenosť do 3000 m

km

1226,295

4,10

5 027,81

50

998321011

51

246420000100

l

5,000

4,00

20,00

52

HZS000112

Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne,
rutinné (Tr. 2) - manuálna práca

hod.

8,000

13,89

111,12

53

HZS000311

Zváračské práce

hod.

4,000

13,15

52,60

pp 0042014

Odstraňovanie krovín do priemeru kmeňa 100 mm a kosba
trávnych porastov (porast stredne hustý)

m2

1455,450

3,45

5 021,30

pp 0052014

Úprava okolia lokality vodnej nádrže, ručný zber odpadov do
PVC vriec

m2

1697,286

3,25

5 516,18

54
55

Riedidlo

Celkom spolu:

30 446,12

VS Zemplínska šírava
56

129103101.S

Nakladanie odpadu z vodnej hladiny a brehu s naložením na
dopravný prostriedok

m3

620,000

4,22

2 616,40

57

162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z
horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000
m

m3

620,000

3,24

2 008,80

58

162501123.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z
horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za
každých ďalších a začatých 1000 m

m3

8 060,000

0,56

4 513,60

59

183403152.S

Zber drobných plavenín, čistenie a úprava brehu branením

m2

11 000,000

0,66

7 260,00

60

185803103.S

Zber naplavenín na brehových plochách po veľkej vode s
uložením na hromady na vzdialenosť na 20 m

ha

1,100

0,91

1,00

61

HZS000211.S

Ručný zber a separácia plastového TKO odpadu

hod.

235,000

0,05

11,75

Celkom spolu:

16 411,55

Celkom spolu za SVP, š. p.:

145 917,79
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Príloha č.2
Došlo dňa (vyplní Environmentálny fond)

Záverečný odpočet čerpania
za rok

2020
!!! Vypĺňajte len hrubo orámované polia !!!

Príjemca
finančných
prostriedkov
Číslo
rozhodnutia
ministra
životného
prostredia Slovenskej republiky
Číslo zmluvy o poskytnutí finančných
prostriedkov z Environmentálneho fondu
na úhradu nákladov súvisiacich s ochranou
životného prostredia za služby vo verejnom
záujme

Číslo účtovného
dokladu/ faktúry

Deň
vystavenia
účtovného
dokladu/
faktúry

Suma
účtovného
dokladu/
faktúry v EUR

Spolu

Úhrada z iných
zdrojov
Suma v
EUR

Úhrada
z Environmentálneho
fondu

Dátum
uhradenia

Suma v EUR

x

Čestne vyhlasujem, že finančné prostriedky:
-

z iných zdrojov v sume .............................................................................................. EUR

-

z Environmentálneho fondu v sume

..................................................... EUR

boli, resp. budú použité na úhradu vyššie uvedených účtovných dokladov/ faktúr od vybraného dodávateľa
v termíne do 15.1.2021
Meno a priezvisko, titul štatutárneho orgánu ....................................................................................
Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu..............................................................................................
Dátum: .....................................................

Akceptované bude len kompletne vyplnené tlačivo s príslušnými dokladmi !!!
www.envirofond.sk

