Z M L U V A č. 121749 08U06
o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (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 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 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 dotácie:
Environmentálny fond
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu vo formáte IBAN:
SWIFT:
(ďalej len „fond“)

Martinská 49, 821 05 Bratislava
30 796 491
2021925774
Mgr. Peter Kalivoda, riaditeľ
Štátna pokladnica
SK09 8180 0000 0070 0021 4051
SPSRSKBA

a
2. Príjemca dotácie:
Slovenská agentúra životného prostredia
Sídlo:

Tajovského 28, 975 90 Banská
Bystrica, okres Banská Bystrica
00626031
Ing. Matej Ovčiarka, generálny riaditeľ
Štátna pokladnica

IČO:
štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo samostatného bankového účtu vo formáte
IBAN:
SK92 8180 0000 0070 0038 9388
SWIFT:
SPSRSKBA
(ďalej len „príjemca dotácie“, spolu s fondom
ďalej len „zmluvné strany“)

Zmluva č. 121749 08U06

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 podpory
formou dotácie z Environmentálneho fondu číslo 121749/E1-43/17 zo dňa 27.03.2017
vydaného podľa § 4 ods. 3 zákona o Environmentálnom fonde (ďalej len „rozhodnutie“)
bola na základe žiadosti príjemcu dotácie číslo 121749 zo dňa 31.10.2016 (ďalej len
„žiadosť“) poskytnutá príjemcovi dotácie podpora vo forme dotácie vo výške 140.000,00
Eur, slovom: jednostoštyridsaťtisíc eur (ďalej len „dotácia“).
3. Poskytnutá dotácia na predmet podpory podľa tejto zmluvy nie je štátnou pomocou v zmysle
pravidiel o štátnej pomoci podľa zákona č. 358/2015 Z. z. o štátnej pomoci v znení
neskorších právnych predpisov.

Článok III.
Predmet zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára podľa § 9 ods. 6 zákona o Environmentálnom fonde na základe
rozhodnutia špecifikovaného v Článku II. bod 2. zmluvy a vo väzbe na žiadosť.
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 Článku IV. zmluvy.

Článok IV.
Účel použitia poskytnutej dotácie, predmet projektu a termín realizácie projektu
1. Poskytnutá dotácia sa účelovo použije na:
a) Účel dotácie (názov projektu):
Miesto realizácie projektu:
Okres:
b) Relevantná štúdia vypracovaná: (kým)
Názov:
Zo dňa:

Environmentálna výchova, vzdelávanie a
osveta 2017
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Ing. Martin Lakanda
Environmentálna výchova, vzdelávanie a
osveta 2017
31.10.2016

2. Termín realizácie projektu:
(začiatok a ukončenie – mesiac/rok): 01/2017 - 11/2017
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3. Celkové náklady projektu s DPH: 224.992,30 Eur
4. Podrobný opis činností a prác realizovaných v roku 2017:
Dotácia a finančné prostriedky z iných zdrojov budú použité na realizácie projektu
Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta 2017. Cieľom projektu je vhodne
zvolenými
formami
s ohľadom na ich efektívnosť a vypovedaciu schopnosť zabezpečiť podporu
environmentálnej osvety a vzdelávania a podporu zvyšovania povedomia v oblasti ochrany
a tvorby životného prostredia prostredníctvom nasledovných aktivít:
1. Environmentálne programy a súťaže:
22. ročník medzinárodnej súťaže tvorivosti detí a mládeže Zelený svet: zasadnutie
odbornej poroty, ocenenia pre jednotlivé kategórie formou športových pomôcok,
maliarskych pomôcok a knižných publikácií, slávnostný ceremoniál odovzdávania cien
víťazom (moderovanie, sprievodný kultúrny program), preklady propozícií súťaže do
anglického jazyka (4 NS).
 Múdra príroda: ceny pre víťazov formou knižných publikácií.
 ProEnviro: ocenenia pre jednotlivé kategórie (nádoby na separovanie odpadu).
 EnvirOtázniky: ocenenia pre jednotlivé kategórie (športové potreby).
 Zelený vzdelávací fond:
- grafické spracovanie a tlač informačnej skladačky (v náklade 5000 ks, formát
A4),
- grafické spracovanie a tlač roll-upu,
- propagačné predmety.
 Propagácia strategických povolaní v rezorte životného prostredia:
- grafické spracovanie a tlač informačnej skladačky (v náklade 5000 ks, formát
A4 poskladaný do skladačky),
- technicko-organizačné zabezpečenie troch exkurzii pre víťazné školy troch
tematických súťaží.
2. Zabezpečenie odborných publikácii pre podporu zabezpečenia procesu výchovy
vzdelávania a osvety:
 Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie:
- grafické spracovanie a tlač propagačných skladačiek Posudzovanie vplyvov
navrhovaných činností na životné prostredie (EIA), Posudzovanie vplyvov
strategických dokumentov na životné prostredie (SEA) (v náklade po 1000
ks, formát 600 x 210 mm),
- grafické spracovanie a tlač brožúry Posudzovanie vplyvov na životné
prostredie v Slovenskej republike (v náklade 500 ks, formát A4, 60 strán),
- preklad sektorových správ zo slovenského do anglického jazyka (286 NS).
 Informačná a metodická podpora v oblasti prevencie závažných priemyselných
havárií:
- grafické spracovanie a tlač informačnej skladačky „Proces prevencie
závažných priemyselných havárií v SR v slovenskom jazyku (v náklade 1000
ks, formát 600 x 120 mm),
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grafické spracovanie a tlač odbornej publikácie Chemické havárie –
prevencia a pripravenosť (v náklade 600 ks, formát A5, 24 strán).
 Environmentálna regionalizácia, zaťažené oblasti životného prostredia v SR:
- dotlač publikácie „Environmentálna regionalizácia SR 2016“ (v náklade
1000 ks, formát A4, 136 strán),
- preklad publikácie „Zaťažené oblasti životného prostredia v SR“
do anglického jazyka (60 normostrán) a tlač tejto publikácie v slovenskom a
anglickom jazyku (v náklade po 250 ks, formát A4, 40 strán),
- Správa o stave životného prostredia: grafické spracovanie a tlač Správy
o stave životného prostredia (v náklade 1000 ks, formát 4A, 200 strán) a
duplikácia DVD Správa o stave životného prostredia vrátane obalu (1000
ks).
3. Podpora zvyšovania povedomia o možnostiach budovania zelenej infraštruktúry,
obnovy dediny a aktivitách v oblasti ochrany, plánovania a manažmentu životného
prostredia:
- zostavenie, grafické spracovanie a tlač odbornej príručky „Samospráva a
zelená infraštruktúra“,
- obsahové a grafické spracovanie tematickej výstavy ZI formou posterov –
10 ks (počet možno zvýšiť/znížiť), rozmer 700 x 1000 mm, tlač na plátno,
vrátane obalu,
- odborné a organizačné zabezpečenie 3 regionálnych workshopov
pre predstaviteľov samosprávy, počet účastníkov: 50,
- tlač metodickej príručky Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry
na Slovensku (v náklade 1000 ks, formát A4, 60 strán),
- tlač informačnej skladačky Ako sadiť stromy (v náklade 2000 ks, formát A4
poskladaný do skladačky) (odborné spracovanie bolo zabezpečené v rámci
projektu EF 2016),
- grafické spracovanie a tlač propagačných a informačných materiálov
na tému Osveta a zvyšovanie environmentálneho povedomia samospráv
pri obnove dediny (4 roll –upy),
- grafické spracovanie designu SDR 2017,
- grafické dopracovanie a tlač brožúry SDR 2017 (v náklade 2500 ks, formát
210 x 210 mm, 38 strán),
- technicko-organizačné zabezpečenie hodnotenia SDR 2017,
- zabezpečenie ocenení pre víťazné obce a zúčastnené obce SDR 2017
(umelecké diela, kvety, smaltované tabule a diplomy),
- tlač brožúry Európsky dohovor o krajine na Slovensku v slovenskom a
anglickom jazyku (v náklade po 2500 ks, formát 210 x 210 mm, 40 strán),
- grafické spracovanie a tlač 4 roll-upov Európsky dohovor o krajine,
- grafické spracovanie a tlač propagačnej steny POD, SDR, SAŽP,
- veľkoformátové fotografie vrátane autorských práv,
- výroba putovnej panelovej výstavy prezentujúcej výsledky SDR 2017,
-
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preklad nominačného dokumentu víťaznej obce SDR 2017 zo slovenského
do nemeckého jazyka a naopak.
 Podpora aktivít v oblasti ochrany, plánovania a manažmentu životného prostredia:
- propagačné predmety (pánske polo tričká s výšivkou loga 200 ks, dámske
polo tričká s výšivkou loga 100 ks, sada šálky a podšálky s potlačou 30 ks,
papierové tašky s potlačou 2000 ks, plátené tašky s potlačou 100 ks).
4. Zvyšovanie informovanosti a spoločenského povedomia obyvateľov a návštevníkov
slovenských geoparkov:
- tlač informačných letákov o Novohradskom geoparku, o Banskoštiavnickom
geoparku a o Banskobystrickom geoparku (v náklade po 2000 ks, formát A4
poskladaný do skladačky),
- preklad propagačných materiálov a webstránky www.geoparky.sk
do anglického jazyka – 5 NS.
5. Enviromagazín:
grafické spracovanie 6 čísel, tlačou v náklade 3000 ks/číslo: formát A4, počet strán 36
vrátane obálky, plnofarebná obojstranná tlač, papier environmentálne vhodný,
bezdrevný, natieraný, matný, spĺňajúci environmentálne normy, vnútro 115/gm² a
obálka 250 g/m², väzba V1, balenie do zmrštovacích fólií (v jednom bale 10 ks čísiel),
a distribúciou (služba) podľa adresára/databázy pravidelných odberateľov (cca 1800
adries), zvyšný náklad dodaný na adresu SAŽP a distribuovaný na odborných
podujatiach.
6. Justičná akadémia:
vzdelávanie bude zabezpečené formou odborného a technicko-organizačného
zabezpečenia troch 2-dňových a dvoch 1-dňových školení. Počet vyškolených
zástupcov cieľovej skupiny je odhadovaný na cca 50/školenie.
Uvedené činnosti a práce budú realizované v súlade s rozpočtom projektu (príloha č. 1
zmluvy).
-

Opis činností a prác špecifikovaný v tomto bode bude realizovaný v zmysle relevantnej
štúdie uvedenej v Článku IV. bod 1. písm. b) zmluvy v súlade s rozpočtom projektu (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 2017, financovanie ktorých
je účelom poskytnutia dotácie podľa tejto zmluvy, sú zmluvné strany viazané aj
špecifikáciou projektu uvedenou v žiadosti príjemcu dotácie označenej v Článku II. bod 2.
zmluvy.

5. Dodávateľ(lia) projektu:
Obchodné meno dodávateľa (1):
Sídlo:
IČO:
Registrácia:
Oddiel: Sro

LEXMAN TE s.r.o.
Škultétyho 3030/1, 831 03 Bratislava
48 116 661
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Vložka č.: 103522/B
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Zmluva o poskytovaní
prekladateľských
a tlmočníckych služieb č.:
Zo dňa:
Objednávka č.:
Zo dňa:
Objednávka č.:
Zo dňa:
Objednávka č.:
Zo dňa:
Objednávka č.:
Zo dňa:
Objednávka č.:
Zo dňa:

SAŽP SEP/2016/39
30.05.2016
OB1170118
05.06.2017
OB1170128
15.06.2017
OB1170169
15.08.2017
OB1170150
19.07.2017
OB1170230
18.10.2017

Obchodné meno dodávateľa (2):
Sídlo:
IČO:
Registrácia:
Oddiel: Sro
Zmluva o poskytovaní služieb
č.:
Zo dňa:

DOLIS s.r.o.
Grösslingova 45, 811 09 Bratislava
35 698 586
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Vložka č.: 11748/B

Obchodné meno dodávateľa (3):
Sídlo:
IČO:
Registrácia:
Oddiel: Sro
Zmluva o dielo zo dňa:

Samuel Consulting Group, s.r.o.
Belopotockého 2879/6, 811 05 Bratislava – Staré Mesto
35 788 224
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Vložka č.: 21725/B
13.02.2017

Obchodné meno dodávateľa (4):
Sídlo:
IČO:
Registrácia:
Oddiel: Sro
Objednávka č.:
Zo dňa:

MEVA-SK s.r.o. Rožňava
Krátka 574, 049 51 Brzotín, časť Bak
31 681 051
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I
Vložka č.: 3820/V
OB1170042
15.03.2017

Obchodné meno dodávateľa (5):
Sídlo:
IČO:
Registrácia:
Oddiel: Sro
Objednávka č.:
Zo dňa:

MY HOME s.r.o.
Mierová 1842/1, 069 01 Snina
36 731 684
v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
Vložka č.: 18258/P
OB1170041
16.03.2017

Z20174250_Z
06.02.2017

Obchodné meno dodávateľa (6): ABC knihy s.r.o.
Sídlo:
Štúrova 18, 949 01 Nitra
IČO:
47 376 538
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Registrácia:
Oddiel: Sro
Objednávka č.:
Zo dňa:

v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Vložka č.: 35063/N
OB1170043
16.03.2017

Obchodné meno dodávateľa (7):
Sídlo:
IČO:
Registrácia:

Justičná akadémia
Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok
37 851 624
Štatistický úrad Slovenskej republiky, register
organizácií

Zmluva o poskytnutí služieb
v oblasti vzdelávania č.:
Zo dňa:
Obchodné meno dodávateľa (8):
Sídlo:
IČO:
Registrácia:
Živnostenský register č.:
Rámcová zmluva o poskytnutí
služieb č.:
Zo dňa:
Objednávka č.:
Zo daň:

SAŽP SERP/2017/31
30.03.2017
Katarína Feketeová - PÁRTY CENTRUM
Dolná Môlča 84, 974 01 Môlča
34 709 703
v Živnostenskom registri Okresného úradu Banská
Bystrica
601-5767
SAŽP SERP/2017/33
03.04.2017
OB1170080
26.04.2017

Obchodné meno dodávateľa (9):
Sídlo:
IČO:
Registrácia:
Oddiel: Sro
Zmluva o dielo č.:
Zo dňa:

JandL, marketing a reklama, s.r.o.
Štefánikova 6, 811 05 Bratislava
31 356 036
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Vložka č.: 5554/B
SAŽP SERP/2017/38
13.04.2017

Obchodné meno dodávateľa
(10):
Sídlo:
Rodné číslo:
Objednávka č.:
Zo dňa:

Mgr. Mariana Kovačechová
Komenského 14483/10D, 974 01 Banská Bystrica
7160038468
OB1170093
05.05.2017

Obchodné meno dodávateľa
(11):
Sídlo:
IČO:
Registrácia:
Objednávka č.:
Zo dňa:

Súkromné konzervatórium
Kalinčiakova 87, 960 01 Zvolen
42 012 376
Štatistický úrad Slovenskej republiky, register
organizácií
OB1170095
11.05.2017
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Obchodné meno dodávateľa
(12):
Sídlo:
IČO:
Registrácia:
Oddiel: Sa
Kúpna zmluva č.:
Zo dňa:

DEMA Senica, a.s.
Dlhá 248/43, 905 01 Senica
36 244 490
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
Vložka č.: 10210/T
Z201721226_Z
11.05.2017

Obchodné meno dodávateľa
(13):
Sídlo:
IČO:
Registrácia:
Oddiel: Sro
Kúpna zmluva č.:
Zo dňa:

Hauerland spol. s r.o.
Matúšova 56, 811 04 Bratislava
35 777 885
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Vložka č.: 20739/B
Z201730487_Z
28.06.2017

Obchodné meno dodávateľa
(14):
Sídlo:
IČO:
Registrácia:
Objednávka č.:
Zo dňa:

Ing. arch. Anton Supuka LANDURBIA
Na Graniari 22, 974 01 Banská Bystrica
14 421 062
Štatistický úrad Slovenskej republiky, register
organizácií
OB1170157
25.07.2017

Obchodné meno dodávateľa
(15):
Sídlo:
IČO:
Registrácia:
Oddiel: Sro
Objednávka č.:
Zo dňa:

BOCA BB s.r.o.
Dolná 52, 974 01 Banská Bystrica
46 486 933
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
Vložka č.: 21378/S
OB1170160
27.07.2017

Obchodné meno dodávateľa
(16):
Sídlo:
IČO:
Registrácia:
Oddiel: Sro
Zmluva o dielo č.:
Zo dňa:
Dodatok č.:
Zo dňa:
Zmluva o poskytovaní služieb
č.:
Zo dňa:

DMC, s.r.o.
Riečna 2541/3, 942 01 Šurany - časť Nitriansky Hrádok
36 777 455
v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Vložka č.: 19922/N
SAŽP SERP/2017/200
08.09.2017
1
18.09.2017
Z201756101_Z
30.10.2017
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Obchodné meno dodávateľa
(17):
Sídlo:
IČO:
Registrácia:
Oddiel: Sro
Objednávka č.:
Zo dňa:
Obchodné meno dodávateľa
(18):
Sídlo:
IČO:
Registrácia:

Smaltovňa Mišík, s.r.o.
Bratislavská 25, 908 51 Holíč
36 233 013
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
Vložka č.: 11567/T
OB1170196
13.09.2017

Živnostenský register č.:
Objednávka č.:
Zo dňa:

Mgr. art. Janette Skybová
352 Ľubietová, 976 55 Ľubietová
37 070 908
v Živnostenskom registri Okresného úradu Banská
Bystrica
708-15454
OB1170198
18.09.2017

Obchodné meno dodávateľa
(19):
Sídlo:
IČO:
Registrácia:
Živnostenský register č.:
Objednávka č.:
Zo dňa:

Margita Plevjaková
Oravská Polhora 1096, 029 47 Oravská Polhora
40 336 361
v Živnostenskom registri Okresného úradu Námestovo
507-6531
OB1170206
21.09.2017

Obchodné meno dodávateľa
(20):
Sídlo:
IČO:
Registrácia:
Zmluva o poskytovaní služieb
č.:
Zo dňa:
Obchodné meno dodávateľa
(21):
Sídlo:
IČO:
Registrácia:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
00 397 482
Štatistický úrad Slovenskej republiky, register
organizácií
SAŽP SERP/2017/214
26.09.2017

Živnostenský register č.:
Objednávka č.:
Zo dňa:

Daniel Kapusta
Banícka 26, 974 05 Malachov
10 828 923
v Živnostenskom registri Okresného úradu Banská
Bystrica
601-6299
OB1170214
03.10.2017

Obchodné meno dodávateľa
(22):

IMPRESSIA s.r.o.
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Sídlo:
IČO:
Registrácia:
Oddiel: Sro
Zmluva o poskytovaní služieb
č.:
Zo dňa:

Južná trieda 8, 040 01 Košice
36 206 717
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I
Vložka č.: 12479/V
SAŽP SERP/2017/270
30.10.2017

6. Podmienkou poskytnutia dotácie príjemcovi dotácie je okrem iného výber dodávateľa(ov)
realizácie projektu, špecifikovaného(ých) v bode 5. tohto článku zmluvy, ktorý je povinný
zabezpečiť príjemca dotácie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní platnom v čase
výberu dodávateľa. Za dodržanie zákonných postupov pri výbere dodávateľa(ov),
upravených zákonom o verejnom obstarávaní platnom v čase výberu dodávateľa(ov),
zodpovedá príjemca dotácie a porušenie tohto zákona o verejnom obstarávaní zo strany
príjemcu dotácie sa považuje za podstatné porušenie podmienok zmluvy, ktorého
následkom je povinnosť príjemcu dotácie vrátiť poskytnutú dotáciu.
7. Príjemca dotácie je povinný poskytnutú dotáciu použiť výlučne na účel realizácie projektu
špecifikovaného v bodoch 1. a 4. tohto článku zmluvy a spôsobom a za podmienok
dohodnutých v zmluve.

Článok V.
Výška poskytnutej dotácie
1. Na realizáciu projektu špecifikovaného v Článku IV. bodoch 1. a 4. zmluvy sa zaväzuje
fond po splnení všetkých podmienok zmluvy príjemcom dotácie poskytnúť príjemcovi
dotácie finančné prostriedky – dotáciu maximálne vo výške:
140.000,00 Eur
(slovom: jednostoštyridsaťtisíc eur).
2. Podmienkou poskytnutia dotácie je okrem iného preukázanie, že príjemca dotácie má
na financovanie projektu (účelu dotácie) zabezpečených najmenej 5 % nákladov z iných
zdrojov, teda sumu vo výške: 7.368,43 Eur (slovom: sedemtisíctristošesťdesiatosem eur a
štyridsaťtri centov).
3. Podmienkou poskytnutia dotácie je dodržanie podmienok zmluvy príjemcom dotácie.
4. Za skutočne vynaložené oprávnené náklady na realizáciu projektu je možné považovať len
tie náklady, ktoré súvisia s prácami a dodávkami realizovanými a uhradenými podľa tejto
zmluvy príjemcom dotácie dodávateľovi(om) uvedenému(ým) v Článku IV. bod 5. zmluvy
na základe 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.
5. V prípade, ak oprávnené náklady skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané
na realizáciu projektu, 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,
zabezpečenej 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.
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6. Konečná výška poskytnutej dotácie, ktorá bude vyplatená príjemcovi dotácie sa určí
na základe skutočne vynaložených, odôvodnených a riadne preukázaných nákladov
na realizáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV. zmluvy. Celková výška poskytnutej
dotácie uvedená v bode 1. tohto článku zmluvy je výška maximálna, nesmie byť prekročená
a nie je možné ju dodatočne navyšovať, okrem prípadu navýšenia poskytnutej dotácie 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 dotácie na vlastné náklady.

Článok VI.
Lehoty a spôsob čerpania poskytnutej dotácie
1. Fond
zabezpečí
čerpanie
poskytnutej
dotácie
príjemcovi
dotácie
bezhotovostným prevodom z účtu fondu na samostatný bankový účet príjemcu dotácie
špecifikovaný v Článku I. bod 2. zmluvy, a to za podmienok dohodnutých v zmluve.
Príjemca dotácie 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 poskytnutej dotácie.
2. Príjemca dotácie je povinný, za účelom čerpania poskytnutej dotácie na základe zmluvy,
predložiť 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 dotácie hodnoverne a bez akýchkoľvek
pochybností preukáže účelovosť použitia poskytnutej dotácie (ďalej len „účtovné
doklady“), na úhradu oprávnených nákladov na realizáciu projektu, špecifikovaného
v Článku IV. zmluvy a to v príslušnom rozpočtovom roku, v ktorom sa dotácia poskytla.
Účtovné doklady musia byť vystavené vybraným dodávateľom uvedeným v 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 najneskôr v lehote do 30.11.2017.
3. V prípade zálohových faktúr je príjemca dotácie 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 dotácie a preukázanie bezhotovostnej úhrady
týchto predložených účtovných dokladov vo výške najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov
príjemcom dotácie dodávateľovi(om). V prípade, že príjemca dotácie podmienku zaplatenia
najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov ako podmienku čerpania poskytnutej dotácie
(Článok V. bod 2. zmluvy) už ku dňu podpisu zmluvy splnil, ním predložené účtovné
doklady fond, v prípade splnenia ostatných podmienok zmluvy, uhradí do výšky
poskytnutej dotácie uvedenej v Článku V. bod 1. zmluvy.
5. Fond sa zaväzuje, že po splnení všetkých podmienok zmluvy zo strany príjemcu dotácie,
poskytnutú dotáciu príjemcovi dotácie uvoľní a poukáže z účtu fondu na základe
predložených účtovných dokladov a účtovných dokladov o úhrade najmenej 5 % nákladov
z iných zdrojov v dohodnutých objemoch a lehotách nasledovne:
- do 15.12.2017 do výšky 100,00 % poskytnutých finančných prostriedkov.
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DPH uvedená na účtovných dokladoch, predložených fondu zo strany príjemcu dotácie
na úhradu, bude uhradená len príjemcovi dotácie, ktorý nie je platiteľom DPH.
6. V prípade, ak príjemca dotácie 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, ako aj doklady o úhrade najmenej 5 % nákladov
z iných zdrojov alebo nepredloží doklady a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému
projektu, ktoré od neho vyžiadal fond na preukázanie oprávnenosti vynaložených nákladov,
nedostáva sa tým fond do omeškania s uvoľnením čerpania dotácie.
7. Príjemca dotácie je povinný najneskôr ku dňu podpisu zmluvy predložiť fondu doklad
o zriadení samostatného bankového účtu. Odo dňa uzatvorenia zmluvy budú všetky
finančné operácie, súvisiace s poskytnutou dotáciou na realizáciu projektu, špecifikovaného
v Článku IV. zmluvy (s výnimkou úhrady najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov),
uskutočňované výlučne prostredníctvom tohto samostatného bankového účtu a to len
formou bezhotovostných prevodov.
8. Úroky z poskytnutej
dotácie, ktoré budú pripísané príjemcovi dotácie
po poukázaní dotácie alebo jej časti na jeho samostatný bankový účet, sú príjmom fondu
a príjemca dotácie je povinný ich vo výške po odpočítaní poplatkov za vedenie tohto účtu
v lehote jedného mesiaca odo dňa ich pripísania na účet príjemcu dotácie odviesť na účet
fondu číslo vo formáte IBAN: SK09 8180 0000 0070 0021 4051, variabilný symbol
1217499.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok fondu umožniť čerpanie poskytnutej dotácie alebo
jej zostávajúcej nevyčerpanej časti zaniká dňom vstupu príjemcu dotácie do likvidácie, ako
aj dňom vyhlásenia konkurzu alebo 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.

Článok VII.
Povinnosti príjemcu dotácie
1. Príjemca dotácie sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu a povinný príspevok najmenej 5 %
nákladov z iných zdrojov (Článok V. bod 1. a bod 2.) výlučne na účel vymedzený
v Článku IV. zmluvy a za dodržania podmienok stanovených zmluvou.
2. Príjemca dotácie sa zaväzuje riadne, v súlade s relevantnou štúdiou alebo inou
dokumentáciou a v súlade s termínom realizácie projektu a rozpočtom projektu (príloha č.
1 zmluvy) realizovať projekt špecifikovaný v Článku IV. zmluvy prostredníctvom
dodávateľa(ľov) uvedeného(ých) v Článku IV. bod 5. zmluvy.
3. Príjemca dotácie sa zaväzuje zabezpečiť hospodárne, efektívne, účinné a účelové
vynakladanie poskytnutej dotácie v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.
4. Príjemca dotácie sa zaväzuje počas celej doby platnosti zmluvy majetok nadobudnutý
alebo zhodnotený z prostriedkov poskytnutej dotácie chrániť pred poškodením, stratou,
odcudzením alebo zneužitím.
5. Príjemca dotácie 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 dotácie, na základe ktorej fond, v prípade, že so zmenou dohodnutých
podmienok bude súhlasiť, uzatvorí s príjemcom dotácie písomný dodatok k zmluve.
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6. Pre projekty, ktoré majú termín ukončenia realizácie projektu do 31.12.2017
sa príjemca dotácie 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 „Záverečné vyhodnotenie plnenia
podmienok zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie za
rok 2017“, ktoré tvorí prílohu č. 2 zmluvy a záverečnú správu o priebehu realizácie
projektu, vrátane všetkých fondom požadovaných dokladov preukazujúcich realizáciu
projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá..
7. Pre projekty, ktoré majú termín ukončenia realizácie projektu po 31.12.2017
sa príjemca dotácie 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 „Záverečné vyhodnotenie plnenia
podmienok zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
za rok 2017“, ktoré tvorí prílohu č. 2 zmluvy a záverečnú správu o priebehu realizácie
projektu, vrátane všetkých fondom požadovaných dokladov preukazujúcich realizáciu
projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá.
8. Záverečná správa o priebehu realizácie projektu musí obsahovať detailný opis
činností/prác realizovaných príjemcom dotácie v roku 2017 za poskytnutú dotáciu a tento
opis musí byť v súlade so zmluvou.
9. V prípade, ak príjemca dotácie 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 2017, 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 dotácie
ovplyvniť, môže fond uzavrieť s príjemcom dotácie písomný dodatok k zmluve, v ktorom
dohodne zmenu termínu realizácie 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 za tým účelom umožniť im
vstup do priestorov a objektov príjemcu dotácie a na požiadanie predložiť všetky doklady
a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému projektu a preukázať oprávnenosť
vynaložených nákladov. Príjemca dotácie sa zaväzuje vytvoriť oprávneným kontrolným
zamestnancom vykonávajúcim kontrolu podmienky na riadne a včasné vykonanie
kontroly a poskytnúť im bezodkladne potrebnú súčinnosť.
11. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu fondu veci
(hnuteľné a nehnuteľné) a vecné a majetkové práva, ktoré nadobudne z prostriedkov
poskytnutej dotácie v zmysle 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 zmluvy do svojho vlastníctva.
12. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že realizovaný projekt a/alebo jeho časť ani prostriedky
poskytnutej dotácie nebudú použité pre účely realizácie akejkoľvek hospodárskej činnosti
a ani nebudú poskytovať neoprávnenú výhodu žiadnemu subjektu (najmä ale nielen
na základe zmluvného vzťahu s príjemcom), ktorý realizuje hospodársku činnosť.
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Článok VIII.
Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy a kontrola plnenia zmluvných
podmienok
1. Po vyčerpaní poskytnutej dotácie a splnení povinností príjemcom dotácie uvedených
v Článku VII. bode 6. alebo 7. zmluvy fond vypracuje „Záverečné vyhodnotenie plnenia
podmienok zmluvy“ a to formou protokolu, pričom fond vychádza z podkladov
predložených príjemcom dotácie a 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 podľa § 5 ods. 7 a § 11 ods. 2 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.

Článok IX.
Porušenie finančnej disciplíny
1. Príjemca dotácie berie na vedomie, že finančné prostriedky poskytnuté formou dotácie
na základe zmluvy sa považujú podľa zákona o rozpočtových pravidlách za verejné
prostriedky.
2. Príjemca dotácie berie na vedomie, že nedodržanie alebo porušenie ktorejkoľvek
z dohodnutých podmienok uvedených v zmluve, za ktorých sa dotácia poskytla alebo
nehospodárne, neefektívne, neúčinné a neúčelové použitie dotácie príjemcom dotácie,
sa považuje okrem iného za porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona
o rozpočtových pravidlách.
3. Príjemca dotácie berie na vedomie, že ak pri nakladaní s dotáciou poskytnutou na základe
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 záväzným právnym predpisom, fond je oprávnený
v ktoromkoľvek 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 spôsobov uvedených v ustanovení § 31 ods. 1 zákona
o rozpočtových pravidlách, porušenie takejto finančnej disciplíny bude fond v závislosti
od druhu porušenia sankcionovať v zmysle ustanovenia § 31 zákona o rozpočtových
pravidlách.
5. Príjemca dotácie berie na vedomie, že ak nesplní alebo akýmkoľvek spôsobom poruší svoje
povinnosti uvedené v zmluve a dohodnuté zmluvné podmienky, môže sa to považovať
v zmysle § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách za porušenie pravidiel
a podmienok, za ktorých bola dotácia poskytnutá a v takomto prípade je príjemca dotácie
povinný poskytnutú dotáciu alebo jej vyčerpanú časť vrátiť fondu (§ 31 ods. 7
zákona o rozpočtových pravidlách) a fond použije postup podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona
o rozpočtových pravidlách.
6. Príjemca dotácie berie na vedomie, že v prípade, ak fond alebo ktorýkoľvek oprávnený
kontrolný orgán zistí, že poskytnutie a použitie dotácie je/bolo nehospodárne,
neefektívne, neúčinné a neúčelové alebo ak príjemca dotácie porušil podmienky zákona
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o verejnom obstarávaní pri výbere dodávateľa realizácie projektu, je povinný poskytnutú
dotáciu alebo jej vyčerpanú časť vrátiť fondu (§ 31 ods. 7 zákona o rozpočtových
pravidlách) a fond použije postup podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových
pravidlách.
7. Príjemca dotácie sa zaväzuje a berie na vedomie, že fondom poskytnuté finančné
prostriedky je povinný uhradiť dodávateľovi(om) najneskôr do 31.12.2017. Porušenie tejto
povinnosti bude považované za porušenie finančnej disciplíny príjemcom dotácie v zmysle
§ 31 ods. 1 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách a bude sankcionované podľa § 31
ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách. Na preukázanie splnenia tejto povinnosti
je príjemca dotácie povinný do 20.01.2018 zaslať na fond výpis z účtu, ktorým včasnosť
a úplnosť týchto úhrad riadne preukáže.

Článok X.
Vyhlásenia zmluvných strán
1. Príjemca dotácie 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 dotácie alebo uzatvorenie zmluvy.
2. Príjemca dotácie vyhlasuje, že ku dňu podpisu zmluvy nemá finančné záväzky po lehote
splatnosti voči štátnemu rozpočtu a rozpočtu fondu.
3. Príjemca dotácie vyhlasuje, že nie je v likvidácii, že na jeho majetok nie je vyhlásený
konkurz ani vedená 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 a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a že majetok, ktorý je predmetom financovania podľa zmluvy
nie je v exekúcii.
4. Príjemca dotácie podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že výber dodávateľa, uvedeného
v Článku IV. bod 5. zmluvy, zabezpečil v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,
platnom v čase výberu dodávateľa a že za tento výber zodpovedá.
5. Príjemca dotácie podpísaním zmluvy udeľuje fondu v zmysle zákona č. 122/2013 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 dotácie sa poskytnú v súlade so všeobecnými záväznými právnymi
predpismi.

Článok XI.
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 dotácie k čerpaniu dotácie.
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
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oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy
je spojené s povinnosťou príjemcu dotácie vrátiť poskytnutú dotáciu v celom rozsahu.
3. Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa rozumie:
a) porušenie nasledovných ustanovení zmluvy: Článok IV. bod 6. a 7., Článok VI. body
2.,4. a 7., Článok VII. body 1.,2.,3.,6.,7. a 12., Článok X. bod 4.,
b) ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že bola uzatvorená na základe nepravdivých,
nesprávnych alebo neúplných údajov alebo dokumentov predložených zo strany
príjemcu dotácie,
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
dotácie nedošlo.

Článok XII.
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.
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 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.
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.

Strana 16 z 17

Zmluva č. 121749 08U06

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 a dôsledne prečítali, jeho obsahu
porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu oprostenú akýchkoľvek
omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
10. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch exemplároch, z ktorých jedno vyhotovenie preberá
príjemca dotácie a dve vyhotovenia preberá fond.
11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
1. Príloha č. 1: Rozpočet projektu,
2. Príloha č. 2: Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy o poskytnutí
podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie za rok 2017.

V Banskej Bystrici, dňa

Slovenská agentúra životného prostredia
v zastúpení Ing. Matej Ovčiarka
generálny riaditeľ

V Bratislave, dňa

Environmentálny fond
v zastúpení Mgr. Peter Kalivoda
riaditeľ
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Príloha č. 1
Položkovitý rozpočet na rok 2017
Názov projektu: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta 2017
Žiadateľ: Slovenská agentúra životného prostredia
zmluva / objednávka
č.

ID: 8381
E1-121749
Popis položky

Maliarske potreby ako ceny pre víťazov školskej
súťaže:

Prehľad položiek
22. ročník medzinárodnej súťaže tvorivosti detí a mládeže Zelený svet moderovanie slávnostného údeľovania cien
Sprievodný kultúrny program na odovzdávaní cien Zelený svet 2017
Farebné ceruzky GIOTTO 12 farieb
Olejové farby Artis paint 24x12 ml
Štetce Royal a Langnickel 12 dielny set
Štetce Royal a Langnickel 15 dielny set
Sada temperových farieb Koh i Noor 6 dielna- 6x 16 ml
Gvašové farby Artis Master Class/set 16x20 ml
Akvarelové farby Artis Paint 18x12 ml
Akrylové farby Artis paint 24x12 ml
Blok farebných výkresov Superior A3-25 listov
Skicovací blok POP DRAW A4/ 30 listový
Preklad propozícií ZS 2018 zo slovenského do anglického jazyka

Knihy ako ceny pre víťazov školských súťaží ProEnviro, Múdra príroda, Zelený svet,
EnvirOtazniky

Jednotková
cena bez DPH

DPH
Počet
Merná
(20%/10%) jednotiek jednotka

480,00
970,00
3,74
12,41
5,16
8,33
3,16
8,33
9,74
12,41
3,33
3,24

1 ks
0,75 €
2,48 €
1,03 €
1,67 €
0,63 €
1,67 €
1,95 €
2,48 €
0,67 €
0,65 €

8,50

1
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
normostra
4
na
1 služba

Poznámka

Celkom
480,00 €
970,00 €
44,90 €
148,90 €
61,90 €
99,90 €
37,90 €
99,90 €
116,90 €
148,90 €
39,90 €
38,90 €
34,00 €

Zabezpečenie cateringových služieb pre 8 osôb

52,12

52,12 €

Koše na separovný odpad 45 l , farby: modrá
Koše na separovný odpad 45 l , farby: žltá
Koše na separovný odpad 45 l , farby: zelená
Koše na separovný odpad 45 l , farby: červená

15,90
15,90
15,90
15,90

3,18 €
3,18 €
3,18 €
3,18 €

9
9
9
9

ks
ks
ks
ks

171,72 €
171,72 €
171,72 €
171,72 €

Maľovanie na sklo a porcelán- DaVINCI 67
Veľká škola tieňovania
Kreslíme portréty
Škola kreslenia pre deti
Leonardo da Vinci - Edice malého čtenáře
Umenie v dejinách sveta
Škola kreslenia a maľovania
Maľba na sklo
Krajina - Praktický průvodce kreslení
Kresba - výtvarné techniky
Nebojte sa kreslit! - Kurz kreslení pro každého, kdo má papír a tužku

2,38
5,21
5,28
6,75
5,16
31,31
7,92
7,09
3,59
22,95
13,12

0,238 €
0,521 €
0,528 €
0,675 €
0,516 €
3,131 €
0,792 €
0,709 €
0,359 €
2,295 €
1,312 €

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

2,62 €
5,73 €
5,81 €
7,43 €
5,68 €
34,44 €
8,71 €
7,80 €
3,95 €
25,25 €
14,43 €

OB1170093

nie je platcom DPH

nie je platcom DPH
OB1170095
OB1170041
OB1170041
OB1170041
OB1170041
OB1170041
OB1170041
OB1170041
OB1170041
OB1170041
OB1170041
SAŽP SEP/2016/39
nie je platcom DPH
OB1170230
Rámcová zmluva SAŽP
SERP/2017/33
nie je platcom DPH
OB1170080
OB1170042
OB1170042
OB1170042
OB1170042
OB1170043
OB1170043
OB1170043
OB1170043
OB1170043
OB1170043
OB1170043
OB1170043
OB1170043
OB1170043
OB1170043

Knihy ako ceny pre víťazov školských súťaží ProEnviro, Múdra príroda, Zelený svet,
EnvirOtazniky

Športové potreby ako ceny pre víťazov školských
súťaží - ProEnviro, Múdra príroda, Zelený svet,
EnvirOtázniky

Základy realistické kresby - kreslení pravou mozkovou hemisférou
Sklo - socha, objekt, maľba, kresba a fotografia
Fotografovanie pre deti
Fotografie v praxi: EXPOZICE
Fantastické zvery a ich výskyt - originálny scenár
Harry Potter a prekliate dieťa
Utajené vynálezy
Tajný život stromov
O pôvode druhov
Rok v divočine
Naše najlepšie bylinky
Tatry - Západné - Vysoké - Belianske - Nízke
Moje dotyky s Everestom
Ottova encyklopédia húb
Rastliny hôr
Wildelife - život zveri vo voľnej prírode
Buk a bukové ekosystémy Slovenska
Jedlé bylinky a plody - naučme sa poznávať a používať
Slovensko (Vladimír Barta)
Batoh Square 20 l
Trekingové palice Bamboo
Gymnastic. Lopta FITBALL II.
Bicykel DEMA ENERGY 70

0,894 €
1,280 €
0,845 €
0,935 €
1,173 €
1,285 €
1,086 €
1,044 €
1,430 €
1,545 €
0,354 €
2,753 €
0,774 €
3,678 €
0,974 €
3,990 €
2,029 €
0,985 €
1,820 €
3,47 €
2,52 €
1,85 €
77,50 €

0,07

0,01

5000 ks

385,00 € SAŽP SERP/2017/200

135,00

27,00

1 ks

162,00 € SAŽP SERP/2017/200

Skladačka: Propagácia strategických povolaní v rezorte ŽP

0,07

0,01

5000 ks

385,00 € SAŽP SERP/2017/200

Brožúra: Posudzovanie vplyvov na ŽP v SR

1,39

0,14

500 ks

764,50 € SAŽP SERP/2017/200

Publikácia: Správa o stave životného prostredia

3,55

0,36

1000 ks

3 905,00 € SAŽP SERP/2017/200

Duplikácia publikácie Správy o stave životného prostredia na DVD

1,50

0,30

1000 ks

1 800,00 € SAŽP SERP/2017/200

Brožúra: SDR 2017

0,88

0,09

2500 ks

2 420,00 € SAŽP SERP/2017/200

Odborná príučka: Samospráva a zelená infraštruktúra (pracovný názov)

0,95

0,10

1000 ks

1 045,00 € SAŽP SERP/2017/200

Brožúra: Európsky dohovor o krajine (pracovný názov)

0,78

0,08

2500 ks

2 145,00 € SAŽP SERP/2017/200

Roll-up: Európsky dohovor o krajine

117,50

23,50

4 ks

564,00 € SAŽP SERP/2017/200

Propagačná stena SAŽP, SDR, POD

700,00

140,00

1 ks

840,00 € SAŽP SERP/2017/200

Skladačka: Zelený vzdelávací fond
Roll-up: Zelený vzdelávací fond

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
10
10
10
2

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

9,83 €
14,08 €
9,30 €
10,29 €
25,81 €
28,27 €
23,89 €
22,97 €
31,46 €
33,99 €
7,79 €
60,57 €
17,03 €
80,92 €
21,43 €
87,78 €
44,64 €
21,67 €
20,02 €
208,00 €
151,00 €
111,00 €
930,00 €

OB1170043
OB1170043
OB1170043
OB1170043
OB1170043
OB1170043
OB1170043
OB1170043
OB1170043
OB1170043
OB1170043
OB1170043
OB1170043
OB1170043
OB1170043
OB1170043
OB1170043
OB1170043
OB1170043
Z201721226_Z
Z201721226_Z
Z201721226_Z
Z201721226_Z

8,94
12,80
8,45
9,35
11,73
12,85
10,86
10,44
14,30
15,45
3,54
27,53
7,74
36,78
9,74
39,90
20,29
9,85
18,20
17,33
12,58
9,25
387,50

Výstavný panel: Putovná panelová výstava SDR 2017

59,00

11,80

16 ks

Skladačka č. 2

0,13

0,01 €

1000 ks

143,00 €

Z201756101_Z

Skladačka č. 3

0,13

0,01 €

1000 ks

143,00 €

Z201756101_Z

Skladačka č. 1

0,13

0,01 €

1000 ks

143,00 €

Z201756101_Z

Publikácia č. 2
Publikácia č. 3
Publikácia č. 4

0,33
1,55
0,97

0,03 €
0,16 €
0,10 €

600 ks
500 ks
500 ks

217,80 €
852,50 €
533,50 €

Z201756101_Z
Z201756101_Z
Z201756101_Z

Metodická príručka

0,99

0,10 €

1000 ks

1 089,00 €

Z201756101_Z

Skladačka č. 4
Leták č. 1
Leták č. 2
Leták č. 3

0,02
0,13
0,13
0,13
0,40
6,18
1,46
3,15
6,38
6,38

0,00 €
0,01 €
0,01 €
0,01 €
0,08 €
1,24 €
0,29 €
0,63 €
1,28 €
1,28 €

1000
3000
3000
3000
2000
1000
100
30
200
100

22,00 €
429,00 €
429,00 €
429,00 €
960,00 €
7 416,00 €
174,84 €
113,40 €
1 531,20 €
765,60 €

Z201756101_Z
Z201756101_Z
Z201756101_Z
Z201756101_Z
Z201730487_Z
Z201730487_Z
Z201730487_Z
Z201730487_Z
Z201730487_Z
Z201730487_Z

3 175,00

635,00 €

1 exkurzia

3 810,00 € SAŽP SERP/2017/270

3 175,00

635,00 €

1 exkurzia

3 810,00 € SAŽP SERP/2017/270

3 175,00

635,00 €

1 exkurzia

3 810,00 € SAŽP SERP/2017/270

Papierová taška s potlačou
USB s potlačou
Ekologická plátená taška s potlačou
Sada šálky a podšálky s potlačou
Polo tričko pánske s výšivkou loga
Polo tričko dámske s výšivkou loga
Exkurzia pre víťaznú strednú školu - vodohospodárstvo, lokalita: Gabčíkovo vodné dielo
Exkurzia pre víťaznú strednú školu - meteorológia, lokalita: Bratislava,
pracovisko SHMÚ
Exkurzia pre víťaznú strednú školu - geológia, lokalita: Banská Štiavnica GeoClub
Preklad textov pre zostavenie informačných letákov o geoparkoch SR zo
slovenského do anglického jazyka
Preklad textu zo slovenského jazyka do anglického jazyka "Stávajú sa sektory
hospodárstva SR zelenšími?"
Preklad textu zo slovenského do anglického jazyka "Zaťažené oblasti
životného prostredia v SR"
Preklad nominačného dokumentu víťaznej obce SDR 2017 zo slovenského do
nemeckého jazyka
Zostavenie metodickej príručky: Samospráva a zelené infraštruktúra (ďalej
len "ZI") (celok)
Obsahové a grafické spracovanie temetickej výstavy: ZI vrátane tlače na
plátno - formou posterov

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

normostra
na
normostra
286
na
normostra
60
na
normostra
80
na

8,50

5

8,50
8,50
16,50

1 132,80 € SAŽP SERP/2017/200

42,50 €
2 431,00 €
510,00 €
1 320,00 €

SAŽP SEP/2016/39
OB1170118
SAŽP SEP/2016/39
OB1170169
SAŽP SEP/2016/39
OB1170128
SAŽP SEP/2016/39
OB1170150

7 500,00

1 500,00 €

1 ks

9 000,00 € SAŽP SERP/2017/214

150,00

30,00 €

10 ks

1 800,00 € SAŽP SERP/2017/214

Odborné a organizačné zabezpečenie 3 regionálnych workshopov

2 000,00

400,00 €

3 workshop

7 200,00 € SAŽP SERP/2017/214

Grafické spracovanie designu súťaže
Grafické spracovanie a tlač 4 roll-upov súťaže

1 463,80
950,00

292,76 €
190,00 €

1 ks
1 ks

1 756,56 €
1 140,00 €

SAŽP SERP/2017/38
SAŽP SERP/2017/38

nie je platcom DPH

Prenájom priestorov pre potreby záverečného
rokovania - hodnotenia národnej hodnotiacej
komisie súťaže Dedina roka 2017 v dňoch 1011.08.2017 vrátane technického vybavenia
miestnosti

Technicko-organizačné zabezpečenie hodnotenia SDR 2017

Výroba 3 ks oválnych smaltovaných tabúľ ( 60x50 cm)- ocenení v súťaži
Dedina roka 2017
Výroba 10 ks štvorcových smaltovaných tabúľ (40x40 cm) - ocenení v súťaži
Dedina roka 2017
Zabezpečenie cien - kytíc pre ocenené obce v súťaží Dedina roka 2017
Veľkoformátová tlač do rozmeru 2,5x3 metra, téma
fotografie: vidiecka krajina so sídlom krajina
Veľkoformátové fotografie vrátane autorských práv na použitie SAZP
Slovenska (nížina, pahorkatina, horská a podhorská
krajina)
Enviromagazín

1 400,00 €

OB1170160

58,50

11,70 €

3 ks

210,60 €

OB1170196

48,00

9,60 €

10 ks

576,00 €

OB1170196

58,33

11,67 €

1 sada

70,00 €

OB1170206

125,00

25,00 €

5 ks

750,00 €

OB1170157

2 440,00

488,00 €

0,66

0,07 €

2 400,00

480,00 €

2 400,00

SAŽP OKO/2017/4
Z20174250_Z

1 služba

2 880,00 €

SAŽP SERP/2017/31

480,00 €

1 služba

2 880,00 €

SAŽP SERP/2017/31

979,17

195,83 €

1 služba

1 175,00 €

SAŽP SERP/2017/31

2 400,00

480,00 €

1 služba

2 880,00 €

SAŽP SERP/2017/31

5. školenie

979,17

195,83 €

1 služba

1 175,00 €

SAŽP SERP/2017/31

Tematický keramický set pre 1., 2. a 3. miesto SDR 2017
Obraz s tematikou SDR pre obce ocenené v jednotlivých kategóriách SDR
2017
Rámovanie 13 ks diplomov formátu A4 medzi 2 sklá A3
Rámovanie 8 ks diplomov A4 do clip rámov so sklom

250,00

3 ks

750,00 €

OB1170198

135,00

10 ks

1 350,00 €

OB1170198

13 ks
8 ks

109,20 €
30,24 €

OB1170214
OB1170214

Vplyv práva EÚ/ES na životné prostredie, počet
2. školenie
účastníkov: 50
Vnútroštátne základy trestania, počet účastníkov:
3. školenie
50
Ochrana vozdušia, Ochrana vody, Ochrana pôdy,
4. školenie
Ochrana krajiny, Ochrana flóry a fauny, počet
účastníkov: 50

SPOLU

1 ks

13 134,00 €

Osobitné požiadavky na súdny prieskum v oblasti
1. školenie
životného prostredia, počet účastníkov: 50

Ocenenia SDR 2017

233,33 €

17 568,00 €

Tlač a distribúcia časopisu

Odpadové hospodárstvo, počet účastníkov: 50

1 166,67

7,00
3,15

1,40 €
0,63 €

6 čísel
18000 ks

119 662,79 €

Príloha č.2
Došlo dňa (vyplní Environmentálny fond)

Záverečné vyhodnotenie
plnenia podmienok zmluvy
o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
formou dotácie za rok

2017
!!! Vypĺňajte len hrubo orámované polia !!!

Príjemca dotácie
Číslo rozhodnutia ministra životného prostredia
Slovenskej republiky
Číslo zmluvy o poskytnutí podpory
z Environmentálneho fondu formou dotácie

Číslo účtovného
dokladu/ faktúry

Spolu

Deň
vystavenia
účtovného
dokladu/
faktúry

Suma účtovného
dokladu/ faktúry v
EUR

Úhrada z iných zdrojov
Suma v
EUR

Dátum
uhradenia

Úhrada
z Environmentálneho
fondu
Suma v EUR

x

Čestne vyhlasujem, že finančné prostriedky:
- z iných zdrojov v sume ................................................................................................... EUR
- z dotácie Environmentálneho fondu v sume
........................................................... EUR
boli, resp. budú použité na úhradu vyššie uvedených účtovných dokladov/ faktúr od vybraného dodávateľa
v termíne do 31.12.2017
Meno a priezvisko, titul štatutárneho orgánu príjemcu dotácie ........................................................................................
Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu príjemcu dotácie...................................................................................................
Dátum: .....................................................

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

