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Z M L U V A Č. 127725 08U06
o poskytnutí podpory z En%ironmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“)
uzatvorená podľa 9 ods. 6 a 10 zákona č. 587/2001 Z. z. o Environmentálnom fonde
a o zmene a doplnení niektorých zákono% 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 nicktorých zákono znení neskorších predpisov

Clánok L
Zmluvné strany

1. Poskytovatel‘ dotácie: Environmentálny fond

Sídlo: Martinská 49, 821 05 Bratislava

iČo: 30796491

DIČ: 2021925774

Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Kalivoda, riaditeľ

Bankové spoj enie: Štátna pokladnica

Číslo účtu vo formáte IBAN: SKO9 8180 0000 0070 0021 4051

SWIFT: SPSRSKBA

(ďalej len ‚.fonď)

a

2
Príjemca dotácie: Štátna ochrana prírody Slovenskej

republiky

Sídlo: Tajovského 28B, 974 09 Banská
Bystrica, okres Banská Bystrica

iČo. 17058520

Ing. Martin Lakanda,
Statutarny zastupca:

generalny riaditel

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo samostatného bankuvého účtu vo formáte
IBAN: SK64 8180 0000 0070 0039 1250

SWIFT: SPSRSKBA

(ďalej len ‚príjemca dotácie)

(d‘alej spoločne len „zmluvné strany)
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Člá nok IL
Uvodné ustanovenia

1, Fond bol zriadený zákonom Č. 587 2004 Z. z. o Enironmentálnom 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 žhotného prostredia Stoenskej republiky o poskytnutí podpory
formou dotácie z Enironmentálneho fondu Číslo 127725 Et 43 18 zo dňa 13.03.2018
vydaného podl‘a 4 ods. 3 zákona o Environrnentálnom fonde (ďalej len ‚.rozhodnutie“)
bula na základe žiadostí príjemcu dotácie číslo 127725 zo dňa 30. Í 0.20 t 7, podanej v rámci
Specifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018, oblast‘: Environmentálna
výchova. vzdelávanie a propagácia, činnost‘ Fl Environmentálna výchova, vzdelávanie a
propagácia (d‘alej len .žiadosf‘) poskytnutá príjemcovi dotácie podpora vo forme dotácie
vo výške 150.000,00 EUR, (slovom: jednostopät‘desiattisíc eur) (ďalej len „dotácia“).

3. Poskytnutá dotácía na predrnet podpory podľa tejto zmlu\‘y nic je štátnou pomocou
v zmysle pravidiel o štátnej pomoci podl‘a zákona č. 358/20 15 Z z. o štátnej pomoci
v znení neskorších predpisov.

Článok lIL
Predmet zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára podl‘a 9 ods, 6 zákona o Environmentálnom fonde na základe
rozhodnutia špecíflkovaného v Clánku II. bod 2. zmluvy a o %äzbe na žiadost‘ prfjemcu
dotácie.

2. Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok. práv a povinností zmluvných strán
pri poskytnutí podpory z fondu formoti dotácie príjemcoví dotácie za úČelom
spolufinancovania skutoČne vynaložených oprávnených nákladov na realizác iu projektu
podrobne špecifikovaného v Clánku IV. zmluvy. Podpora sa poskytuje z prostriedkov
fondu; nejedná sa o flnančné prostriedky poskytnuté z Európskej únie.

Článok IV.
Učel použitia poskytnutej dotácie, predmet projektu a termín realizácie projektu

1. Poskytnutá dotácía sa účelovo použije na:

a) Účel dotácie (názov projektu): Podpora enironmentálnej výchovy a
propagácie realizovanej SOP SR

Miesto realizácie projektu. Celoslovenská pósobnosf

Okres: Nad rámec okresu

Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby
povol‘ujúce realizáciu projektu Č.: SP 426 2016

Zodňa: 21.09.2016

Vydané: (kým) Obec Dedinky
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Oznámenie k ohláseniu drobnej stav by
povoľujúce realízáciu projektu Č.: SP 897 2017

Zodňa: 30102017

Vydané: (kým) Obec Dedinky

b) Výkres vypracovanv: (kym) Ing. Svoboda autorizovaný stavebný inžinier
Názov: EKOCENTRUM DEDINKY
Dátum: 042016

Relevantná štúdia vypracovaná: (kým) Mgr Daniel Baláž
Názov: Podpora en ironmentálnej výchovy

a propagácie realizovanej SOP SR
Zodňa: 05022018

2 Termín realizácie projektu:
(začiatok a ukončenie — mesiac/rok): 03/2018 - 11/2018

3. Celkové náklady projektu s DPH: 210A09,00 EUR

4. Podrobný opis činností a prác realizovaných v roku 2018:
Dotácia a finančné prostriedky z mých zdrojov budú použité na projekt podpory
environmentálnej výchovy a propagácie realizovanej SOP SR.
V rámci projektu budú dodané prezentačné systémy:
- prezentačný prístrešok. skladací prezentačné stál, banner rool-up. obojstranný skladací
prezentačný stojan, pevný prezentačný stojan, logá na podložke s úchytom, drevené stojany
na plagáty, zaklápacia lišta na plagáty, plagátový (klap) rám dva druhy, drevená skriňa
šuplíková na plagáty a prezentačná vitrína,
Vydané a dodané budú informačné, edukačné a propagačné materiály:

informačná brožúra, náučné kvarteto, sedmové hracie karty, kocky s prírodným motívom,
detské puzzle, drevené puzzle, pečiatky stóp živočíchov, sada pomócok pre
environmentálnu výchovu, plátená a papierová taška s potlačou, podložka na písanie 5

klipom. magnetky s motívom, USB kl‘úče, turistická fl‘aša, smaltovaný hrnček, pastelky,
tričká s potlačou a čelové sv ietidlá s potlačou.
Vytvorený bude náučný areál pre Ekocentre Dedinky, v rámci ktorého bude dodaný a
osadený drevený prístrešok pre ovce a ohradenie pre ovce, motýlia záhrada na chov jasoňa
červenookého, atypické lavičky v tvare hmyzu a zvierat, samostatné oddelené sedenie pre
skupinu 13 osób s atypickými stoličkami a stolom. hmyzí hotel, sadenice domácich drevín,
pracovný zošit pre deti zameraný na problematiku súvisiacu s náplňou ekocentra a drevené
informačné tabule na NCH Juh Slovenského raja.
Pri prfležitosti Významného výročia organizuje Štátna ochrana prírody SR - Správa
Národného parku Slovenský raj Konferenciu k 30. výročlu NP Slovenský raj. Konferencia
prebehne počas dvoch dní a pre účastníkov konferencie je k dispozícii sada propagačných
materiálov (plátená taška s potlačou, poznámkový blok, pero - guličkové, Slovenský raj
Národný park (2016) - monografia o Slovenskom Raji, mydlo lipové - ručne vyrobené.
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h\Iinkov reIaxačn kúpeľ - zmes sušených tiečiv‘ch b\lín % celoťňnoom kornútoom
recúšku s uzáverom ktip. tevanduľové ‘ recúško - “háhika“ a kniha Príetom Hornádu.
V rámci eXpOzícíe lnforniačného strediska ochrany prírod\ na Sitne budú dodané

scenérie osídlenia okolia Sitna minulosti, vrátane archeoloickch artefaktov,
- maketa stromu sjeho obvatel‘mi (hniezda tákov, preparát\ róznvch druho (niektoré oL\uČené),
rnanipulovateľm odkr kór\ a naintalo‘ané živočichy pod nóu. ‘šuHík do kmeňa s letokruhmi.
časť koreňo\ s maketami húb. náhľadv do hniezdnch dutín s vajíčkami..),
- interaktivna mapa chránených území Slo\enska,
Uvedené činnosti a práce budú realizované v súlade s rozpočtom projektu (príloha Č. I
zmluv y)

Opis činností a prác špecifiko.an v tomto bode bude reaIizovan v zmvsle oznárnenia
k ohláseniu drohnej stavby a relevantnej štúdie uvedenej v Clánku IV. bod L písm. b)
zmluvy a v súlade s rozpočtom projektu (príloha Č. 1 zmluvy).

Vprfpade akýchkoVvek pochybností zmluvných strán pri vkfade rozsahu a opisu činností
aprác, ktoré majú byt‘ vykonané v rámci projektu za rok 2018. financovanie ktorých
je účelom poskytnutia dotácie podt‘a tejto zmtuvy. sú zmluvné strany viazané aj
špecifikáciou projektu uvedenou v žiadosti príjemcu dotácie označenej v Clánku II bod 2.
zrnluvy.

5. Dodávateľt fia) projektu:
Obchodně meno dodávateľa (1): Hauerland spol. sTo.
Sídlo: Matúšova 56. 811 04 Bratislava
IČO: 35 777 885
Regístrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro Vložka č.: 20739/B
Objednávka Č.: 0-10101/2018-639
Zodňa: 02.07.2018

Obchodně meno dodávateFa (2): Hotel METROPOL as.
Sídlo: Stefáníkovo námestie 2, 052 01 Spišská Nová Ves
fCO: 31 673 074
Registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I
Oddiel: Sa Vložka Č.: 4OSĺV
Objednávka Č.: 0-10101/2018-541
Zo dňa: 07.06.2018

Obchodné meno dodávatel‘a (3): IB smart s.r.o.
Sídlo: Komenského 12. 075 01 Trebišov
IČO: 5071t 342
Registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I
Oddiel: Sro Vložka Č.: 40728V
Zmluva o zabezpečení
prezentačných systémov Č.: SOP SR/109 2018
Zodňa: 11,07.2018

Obchodně meno dodávateľa (4): Erik Repaský J8T
Sídlo: Kmeťova 9884, 05201 Spišská Nová Ves
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IČO: 45 900 906
Re%istrácia: v Živnostenskorn reeistri Okresného úradu Spišská No á

Ves
Živnostenský register Č.: 860-1 9310
Objednáka Č.: O-l 10282018-872
Zo dňa: 14.09.2018

Obchodné meno dodávateFa (5) DIGITRA Net, s,r.o,
Sídlo: Z‘otenská cesta [4047131 B. 97405 Ranská BystricaIČO: 36632732
Registrácia; v Obchodnom registri Okresného súdu Banská BystricaOddiel: Sro Vložka Č.: 9877/S
Kúpnazrntuvač,: SOP SR/125!2018
Zo dňa: [7.09.2018

Obchodně meno dodávateľa (6): Marek Hric
Sídlo: Tatranská 393/8, 052 01 Spišské Tomášovce
ICO: 50817876
Registrácia: v Živnostenskom registri Okresného úradu Spišská Nová

Ves
Zivnostenský register Č.: 860-2476 1
Objednávka Č.: 0-l 1028/2018-582
Zodňa: 20.06.2018

Obchodně meno dodáateFa (7): ANGEMY. s.r.o.
Sídlo: Rudlovská 53. 971 01 Banská Bystrica
ICO: 43876862
Registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská BystricaOddiel: Sro Vložka Č.: 14031/S
Zrnluva o dielo č: SOP SR1145/2018
Zodňa: 25.09.2018
Objednávka Č.: 0-10101/2018-570
Zodňa: 11.06.2018

6, Podmienkou poskylnutia dotácie príjemcovi dotácie je okrem mého výber dodávateľa(v)realizácie projektu. špeciflkovaného(ých) v bode 5. tohto čtánku zrnluvy. ktorý je povinnýzabezpečit príjemca dotácie v súlade so zákonom o verejnom obstarávanf platnorna účinnom v čase výberu dodávateFa. Za dodržanie zákonných postupov pri výberedodávateľa(ov), upravených zákonom o erejnom obstarávaní platnom a účinnorn v časevýberu dodávateFa(ov). zodpovedá príjemca dotácie a porušenie tohto zákona o verejnomobstarávaní zo strany príjemcu dotácie sa považuje za podstatné porušenie podmienokzmluvy. ktorého následkorn je povinnost príjemcu dotácie vrátit poskytnutú dotáciu
7. Príjemca dotácie je po inný poskytnutú dotáciri použit lučne na účel realizácie projektušpecifikovaného v bodoch 1. a 4. tohto Článku zmtuvy a spósobom a za podmienokdohodnutých v zmluve.
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Článok V.
Výška posktnutej dotáeie

TNa realizáciu projektu špeciflkoaného ‘ Článku IV. bodoch I. a-t. zmluvy saiaväzuje

fond po splnení všetkch podmíenok zrnhivv príjemcom dotácie poskytnúť príjemcoi
dotácie finančné prostriedky — dotáciu maximálne vo výške:

150.000,00 EUR
(stovom: jednostopäfdesiattis íc eur).

2 Podmienkou poskytnutia doLkie je okrem mého preukázanie, že príjemca dotácie má
na financovanie projektu (účelu dotácie) zabezpečených najrnenej 5 O nákladov z inch
zdrojov. teda sumu vo ýške: 7.89474 EUR (slovom: sederntisícosemstodeväťdesiatštyri
eur a sedemdesiatštyri centov).

3. Podmienkou poskytnutia dotácíeje dodržaníe podrnienok zmluvy príjemcorn dotácie.
4. Za skutočne xynaložené oprávnené náklady na realízáeiu projektuje možné poažoať len

tie náklady, ktoré súvisia s prácami a dodávkami realizovanými a uhradenými podFa tejto
zmluvy príjemcom dotácie dodávateľovi(om) uvedenérnu(ým) v Clánku IV. bod 5. zmluvy
na základe uvedených zmIú a ich dodatkov ako aj v Prítohe č. I tejto zmluvy, a to v období
príslušného rozpočtového roka. v ktorom sa poskytla dotácia.

5. V prípade. ak oprávnené náklady skutočne ynaložené. odúvodnené a riadne preukázané
na realizáciu projektu, špecifikovaného v Clánku IV. zmtuvy 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 mých zdrojov,
zabezpečenej príjemcom dotácíe uvedenej v bode 2. tohto článku zmluvy, príjemcovi
dotácie vznikne nárok na dotáciu ten do výšky skutočnch a riadne preukázaných
vynaložených nákladov na realizáciu projektu v príslušnom rozpočtovom roku
po odpočítaní pomernej čiastky povinnej sumy z mých zdrojov. Fond je v takomto prípade
oprávnený bez uzatvorenia dodatku k zmluve znížiť výšku poskvtnutej dotácie.

6. Konečná výška poskytnutej dotácie. ktorá bude vyplatená príjemcovi dotácie, sa určí
na základe skutočne vynaložených, odóvodnených a riadne preukázaných nákIado‘‘
na realizáciu projektu, špeciflkovaného Clánku IV, zmluvy. Celková výška poskytnutej
dotácíe uvedená v bode I. tohto článku zmluvy je výška maiimálna, nesmie byť
prekročená a nic je možné ju dodatočne nayšovať. okrem prípadu navýšenia poskytnutej
dotácie na základe dodatočného rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej
republiky po uzavretí zmluvy. V prípade navýšenia skutočne vynaložených náklado
súisiacich s realizáciou projektu, tieto náklady znáša výlučne príjemca dotácie na vlastné
náklady.

Článok VL
Lehoty a spsob čerpania poskytnutej dotácie

Fond zabezpečí čerpanie poskvtnutej dotácie príjemcovi dotácie
bezhoto ostným prevodom z účtu fondu na samostatný banko účet príjemcu dotácie
špecifikovaný v Clánku Ĺ bod 2. zmluvy, a to za podrnienok dohodnutých zmluve.
Prfjemca dotácie sa zaväzu,je udržiavaf účet uvedený v Clánku Ĺ bod 2. zmluvy otvorený
do doby, pokiaľ nebudú splnené povinnosti ustanovené v Článku IX. bod 7. tejto zmluy.

2. Príjemca dotácie je povinný, za účelom čerpania poskytnutej dotácie na základe zmluiy.
predložif fondu originály faktúr. prípadne originály mých účtovných dokladov
zodpovedajúcich zákonu č. 431/2002 Z. z. o účtovnícte v znení neskorších predpisov,
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ktorrni príjernea doácie hodno erne a bez ak‘ehkoľ ek poch bností preukáže ůčeIo osť
pOLIžitia poskytnutej dotácie (ďalej len ‚.účtoné doklad‘1. na úhradu opránench
náklado na reatizáciu projektu. špecifikoaného vClánku IV. zmluvy, a to v príslušnom
rozpočtovom roku, v ktorom sa dotácia poskytla. Učtoné doklady musia byť vystavené
vbranrn dodávateíom u\edenm v Článku IV. bod 5. zmluvv. Príjenica dotácie je tiež
povinný na požiadanie ťondu k čerpaniu dotácie predložiť dalšie doklad a písomnosti
vzťahujúce sa k realizovanému projektu na preukázanie oprá\ nenosti vna1ožench
nákladov. PrUemca dotácie je povinny uvedené doklady doručiť fondti najneskór lehote
do 301 1.2018.

3. V prípade zálohovyeh faktúrje príjemca dotácie poinný postupovat‘ zmysle 19 zákona
Č. 523 ‘2004 Z. z. o rozpoČtovcb pravidlách verejnej správY a o zmene a doplnení
niektorých zákono\ v znení neskorších predpisov (ďatej len ..zákon o rozpočtoch
pt‘avidlách“).

4. Podmienkou úhrady predloženych účtovných dokladov zo strany fondu je dodržanie
všetkych podmienok zmluvy príjemcom dotácie a preukázanie bezhotovostnej úhrady
týchto predložených účtovných doklado vo výške najmenej 5 ?o náktadov z mých zdrojov
príjemcom dotácie dodávateFovi(om). V prípade. že príjemca dotácie podmienku zaplatenia
najmenej 5 % nákladov z mých zdrojov ako podmienku Čerpania poskytnutej dotácie
(Clánok V. bod 2. zmluvy už ku dňu podpisu zmluvy splnil, ním predložené účtovné
doklady fond, v prípade sptnenia ostatných podmienok zmluvy, uhradí do výšky
poskytnutej dotácie uvedenej v Ctánku V. bod I. zmluvy.

5. Fond sa zavmzuje, že po splnení všetkých podmienok zmtuvy zo strany príjemcu dotácie.
poskytnutú dotáciu príjemcovi dotácie uvoľní apoukáže z účtu fondu na základe
predtožených účtovných dokladov a účtovných dokladov o úhrade najmenej S % nákladov
z mých zctrojov, a to najviac v dvoch platbách v termíne:

do 15.12.2018 do výšky 100,00 % poskytnutých finančných prostriedkov.
DPH uvedená na úČtovných dokladoch, predložench fondu zo strany príjemcct dotácie
na úhradu. bude uhradenú len príjemcovi dotácie, ktorý nieje platiteľom DPH.

6. V prípade, ak príjemca dotácie najneskór v lehote uvedenej v bode 2. tohto článku zmluvý
nepredtoží fondu oriainály účtovných dokladov na úhradu nákladov na realizáciu projektu
špecifikovaného v Clánkci IV. zmluvy, ako aj doklady o úhrade najmenej 5 % náktadov
z mých zdrojov alebo nepred loží doklady a písomnosti vzfahujúce sa k realizovanému
projektu, ktoré od nebo vyžiadal fond na preukázanie oprávnenosti vynaložených nákladov.
nedostáva sa tým fond do omeškania s uvoľnením čerpania dotácie.

7. Príjemca dotácie je povinný najneskór ku dňu podpisu zmluvy predložif fondu doklad
o zriadení samostatného bankového účtu. Odo dňa uzatvorenia zmluvy budú všetky
ftnančné operácie. súvisiace s poskytnutou dotáciou na realizáciu projektu. špecit3kovaného
v Clánku IV. zrnluvy (s výnimkou úhrady najmenej 5 °o nákladov z mých zdrojov),
uskutočňované výlučne prostredníctvom tohto samostatného bankového účtu, a to len
formou bezhotovostných prevodov. Príjemca dotácie sa zaväzuje. že prostredníctvom tohto
samostatného bankového účtu bude uskutočňovaf výlučne len tie finančné operácie, ktoré
súvisia s podporou poskytnutou z prostriedkov Environmentálneho fondu.

8. Úroky z poskytnutej dotácíe, ktoré budú pripísané príjemcov í dotácie
po poukázaní dotácie alebo jej Časti na jeho samostatný bankový üčet, sú príjmom fondu
a príjemca dotácíe je povinný ich vo výške po odpočítaní poplatkov za vedeníe tohto účtu
v Iehote jedného mesiaca odo dňa ich pripísania na účet príjemcu dotácie odviesf na účet
fondu číslo vo formáte IRAN: SKO9 8180 0000 0070 0021 4051. variabilný symbol
1277259.
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9 Zmluné stran\ sa dohodli, že zá ázok fondu umožniť čerpanie posk\tnutej dotácie aiebo
jej zostávajúcej neyčerpanej časti zaniká dňorn \stupu pFí jemcu dotácie do likidácie. ako
aj dňorn vyhhkenia konkurzu alebo povotením reštrukturalizácie na maetok príjemcu
dotácie alebo vstupom do nůtenej správy atebo ozdravného režimu. ak k týmto
skutočnostiam došlo období po rozhodnutí a‘alebo uzatvorení zmluvy

Článok VIL
Povinnosti príjemcu dotácie

1. Príjemca dotáci sa zavázuje použif poskytnutú dotáciu a povinný prfspevok najmenej
5% náklado‘ z ínch zdrojov (Clánok V. bod L a bod 2.) ‘ýlučne na účel ymedzený
v Článku IV. zmluvy a za dodržania podmienok stanovených touto zmluvou.

2. Prfjemca dotácie sa zaväzuje riadne. v súlade so stavebným alebo mým povolením.
s predloženou projektovou atebo ínoci dokurnentáciou. v súlade s termínom reatizácie
projektu a rozpočtom projektu (príloha Č. I zmluvy) realizovat‘ projekt špecifikovaný
v Článku IV. zmluvy prostredníctvom dodávateľa(Fo) uvedeného(ch) v Článku IV.
bod 5. zmluvy.

3. Prfjemca dotácie sa zaväzuje zabezpečit‘ hospodáme, efektívne, účinné a účelové
vynakladanie poskytnutej dotácie v sútade so zákonom o rozpočtových pravidtách.

4. Príjemca dotácie sa zaväzuje počas celej doby platnosti zrnluvy majetok nadobudnutý
alebo zhodnotený z prostriedkov poskytnutej dotácie chráníť pred poškodením, stratou,
odcudzenfm alebo zneužitím.

5. Príjemca dotácie sa zavázuje pfsomne informovat‘ fond o zmene všetkých skutočností
a podmienok, dohodnutých v tejto zmluve do 10 kalendámych dní od prístušnej zmeny.
Zmenu dohodnutých podmienok zmluv možno uskutočniť len na základe písomnej
žiadosti príjemcu dotácie. na základe ktorej fond, v prípade, že so zmenou dohodnutých
podmienok bude súhlasiť, uzatvorf s príjemcom dotácie písomný doclatok k zmluve.

6. Pre projekty, ktoré majú termín ukončenia realizácie projektu clo 31.122018
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 vvplnené a podpísané tlačivo pre .‚Záverečné vyhodnotenie pfnenia
podmienok zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
za rok 2018“, 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 realízácie projektu po 31.12.2018
sa príjemca dotácie zaväzuje spolu s poslednými účtovnými dokladmi doručenými
a predloženými fondu na úhradu a s dokladmi uvedenymi v Článku VI. bod 2. zmluvy
predložif aj vyptnené a podpísané tlačivo pre ‚.Záverečné vyhodnotenie plnenia
podmienok zinluvy o posktncití podpory z En ironmentálneho fondu formou dotácie
za rok 2018“, ktoré tvorí prílohu Č. 2 zmluvy a záverečnú správu o priebehu realizácie
projektu. vrátane všetkých fondom požadovaných dokladov preukazujúcích realizáciu
projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá.

8. Záverečná správa o priebehu realizácie projektu musí obsahoyat‘ detailný opis
Činností/prác realizovaných príjemcom dotácie v roku 2018 za poskytnutú dotáciu a tento
opis musí byť v súlade so zmluvou.

9, \T prípade, ak príjemca dotácie v priebehu realizácie projektu zistí, že projekt nebude
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schopný zrealizovať v termíne podFa Článku IV. bod 2. zmluvy a ide o termín realizáeie
projektu v roku 2018, jepo\inn pred dohodnutým termínom ukončenia re‘ali7áCie
projektu doručit fondu písomnú žiadost o predlženie termínu realizácie projektu
s uvedením dóvodo. V pripade záažných skutočností, ktoré nemohol príjemca dotácie
ovplvnit. mĎže fond uzariet s príjemcorn dotácie písomn dodatok K zrnluve. v ktorom
dohodne zmenu termínu realizácie projektu.

10, Príjemca dotácíe je povinný umožnit zamestnaneom fondu, zamestnancom Ministerstva
životného prostredia Stovenskej republiky a na ich požiadanie aj zamestnancom
Sloenskej inšpekcie žhotného prostredia, pripadne príslušného úradu žhotného
prostredia, vykonávať kontrolu použitia poskytnutej dotácie a za tým účelom umožnit im
vstup do priestorov a objektov prfjemcu dotácie a na požiadanie predložif šetky doklady
a písomnosti vztahujúce sa K realizovanému projektu a preukázat oprávnenost
vynaložených nákladov. Príjemca dotácie sa za\äzuje výtvorit oprávneným kontrolným
zamestnancom vykonávajúcim kontrolu podmienkv na riadne a ‘včasné vykonanie
kontroly a poskytnút im bezodkladne potrebnú súčinnost.

11. Príjemca dotácie sa zaviizuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu fondu veci
(hnuteľné a nehnuteľné) a vecné a majetkové práva, ktoré nadobudne z prostriedkov
poskytnutej dotácie v zmysle tejto 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 tejto zmluvy do svojho vlastníctva.

12. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že realizovaný projekt a,‘alebo jeho čast ani prostriedkv
poskytnutej dotácie nebudú použité pre účely reafizácie akejkoFvek hospodárskej činnosti

a ani nebudú poskytovat neoprávnenú výhodu žiadnemu subjektu (najmä, ale nielen

na základe zmiuvného vztahu s príjemcorn). ktorý‘ realizuje hospodársku činnost.

13. Príjemca dotácie vyhlasuje, že všetky aktivity projektu. podFa Čl. IV. bod 1. tejto zmluvy,
realizované z prostriedkov poskytnutej podpory formou dotácie z fondu v zrnysle tejto
zmluvy, sú určené širokej verejnosti.

14. Príjemca dotácie vyhlasuje, že náučný chodník pri Ekocentre Dedinky realizovaný
vrámci projektu podľa Čl. IV. bod 1. tejto zmluvy, realízoaný z prostriedkov
poskytnutej podpory formou dotácie z fondu v zmvsle tejto zmluvy. slOži na činnosti
v oblasti ochrany‘ prírody a prírodného dedičstva. má charakter všeobecnej infraštruktúry
aje prístupný širokej verejností bez obmedzení.

lš. Príjemca dotácie sa zaväzuje zabezpečit‘. že propagačné materiály. podFa projektu
uvedeného v či. IV. bod 1. tejto zmluvy‘, obstarané z poskytnutej podpory formou dotácie
z fondu v zmysle tejto zmluvy, budú použité výhične na bezplatný prenos poznatkov
širokej verejnosti v rámci environmentálnej výchovy. zdelávania a propagácie a nebudú
použité na výkon hospodárskej činnosti.

16. Príjemca dotácie sa zavázuje zabezpečit, že v priebehu piatich rokov odo dňa účinnosti
tejto zmluvv. bude náučný chodník pri Ekocentre Dedinky vužhaný na činnosti v
oblasti ochrany prírody a prírodného dedičstva a bude bezplatne prístupný pre širokej
verejnosti bez obmedzení. Príjemca dotácie sa zaväzuje. že po dobu piatich rokov odo

dňa účinnosti tejto zrnluvv. bude fond každoročne informovat. a to vždy do konca
príslušného kalendárneho roku, o využívaní predmetu projektu. Príjemca dotácie sa
zaväzuje tOto oznamovaciu povinnost plnit‘ aj v prípade, že počas rozhodného obdobia

nedošlo K zmene.
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Článok VIII.
Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvv a kontrola plnenia zmJuvných

pod ni jeno k

L Po vyčerpaní poskytnutej clotáeie a splnení povinností príjerncom dotácie uedench
v Clánku VIL bode 6. alebo 7. zmluvy fond vypracuje ..Záverečné vyhodnotenie plnenia
podmienok zmluvý“, a to formou protokolu. pričom fond výchádza z podkladov
predtoženýeh príjemcom dotácie a dokladov uvedených v Ctánku VIL bod 6. alebo 7.
zmluvy. ako aj zo všetkých ostatn‘ch doktadov predložen‘Ých príjemcom dotácie
v súvislosti s posk tnuúm a čerpanírn dotácie.

2. Fond je oprávnen podFa * 5 ods. 7 a 11 ods. 2 zákona o Environmentálnom fonde
vkonávat finančnú kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu a dodržiavania
podmienok tejto zmluvy podFa zákona č. 3572015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok IX.
Porušenie finančnej disciplíny

1. Príjemca dotácie bene na \ edomie. že finančné prostriedky poskytnuté formou dotácie
na základe tejto zmluvy sa považujú podl‘a zákona o rozpočtoxch pravidlách za verejné
prostriedky.

2. Príjemca dotácie bene na vedomie. že nedodržanie alebo porušenie ktorejkofvek
z dohodnutých podmienok uvedených v tejto zmluve, za ktorých sa dotácia poskytla alebo
nehospodárne, neefektívne. neúčinné a neúčelové použitie dotácie príjemcom dotácie.
sa považuje okrem mého za porušenie finančnej disciplíny v zm šle 31 ods. I zákona
o rozpočtových pravidlách.

3. Príjemca dotácie bene na vedomie, že ak pri nakladaní s dotáciou poskytnutou na základe
tejto 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 mým všeobecne záväzny‘m právnym predpisom, fond je oprávnený
v ktoromkoľvek štádiu čerpania dotácie čerpanie dotácie zastavit‘. O tomto fond
bezodkladne informuje príj emcu dotác je.

4. Príjemca dotácie bene na edomíe. že ak pri nakladaní a použití dotácie poruší fnančnú
disciplínu niektorým zo spósobov uvedených v 31 ods. 1 zákona o rozpočtových
pravidlách, porušenie takejto finančnej disciplíny bude fond v závislosti od druhu porušenia
sankcionovat v zmysle 3 I zákona o rozpočtových pravidlách.

5. Príjemca dotácie bene na vedornie. že ak nesplní atebo akýmkoľvek spósoborn poruší svoje
povinnosti u%edené v tejto zmluve a dohodnuté zmluvné podmienky, móže sa to poažovaf
v zrnysle 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách za porušenie pravidiel
a podmienok, za ktorých bola dotácia poskytnutá a v takomto prípade je príjernca dotácie
povinný poskytnutú dotáciu alebo jej vyčerpanú čast‘ vrátit‘ fondu ( 31 ods. 7
zákona o rozpočtových pravidlách) a fond použije postup podl‘a 31 ods. 1 písm. b)
zákona o rozpočtových pravidlách.

6. Príjemca dotácie bene na vedomíe. že v prípade. ak fond alebo ktorýkoľvek oprávnený
kontrolný orgán zisti, že poskytnutie a použitie dotácie je/bob nehospodárne.
neefektívne. neúčinné a neúčelové alebo ak príjemca dotácie porušil podmienky zákona
o verejnom obstarávaní pri výbere dodávateľa realizácie projektu. je povinný poskytnutů
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dotáciu alebo jej vyčerpanú časť iatiť fondu (5 31 ods. 7 zákona o rozpočtoých
pravidlách) a fond použije postup podfa 3 I ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových
pravidlách.

7. Príjemca dotácie sa zaväzuje a bene na vedomie, že fondom poskytnuté finančné
prostriedky je po inný uhradíť dodá atefovi(om) naj neskór do 31.122018. Porušenie tejto
povinnosti bude považované za porušenie únančnej disciplíný príjemcom dotácie v zmysle

3 I ods. 1 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách a bude sankcionoané podFa 31
ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách. Na preukázanie splnenia tejto po\‘innosti
jepríjemca dotácie povinný do 31 012019 žaslať na fond výpis z účtu, ktorým časnosf
a úptnosť týchto úhrad riadne preukáže.

Článok X.
Vyhlásenia zmluvných strán

1. Príjemca dotácie vyhlasuje, že údaje, ktoré sú obsahom žiadosti. aiw 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 mat‘ vply na poskytnutie dotácie alebo uzatvorenie zmluvy.

2. Príjemca dotácie vyhlasuje, že ku dňct podpisu tejto zmluvy nemá finančné záväzky
po Iehote splatnosti voči štátnemu rozpočtu a rozpočtu fondu.

3. Príjemca dotácie vyhlasuje, že nic je v likvidácii, že na jeho majetok nic je vyhlásený
konkurz ani povolená jeho reštrukturalízácia podfa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doptnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
nic je v nútenej správe ani ozdravnom režime podFa zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákono
v znení neskorších predpisov a že majetok, ktorý je predmetom financovania podl‘a tejto
zmluvy nic je v eiekúcii.

4. Príjemca dotácie podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že ‘výber dodávatefa, uvedeného
v Clánku IV. bod 5. tejto zmluvy, zabezpečil v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,
platnom a účinnom v čase výberu dodávatel‘a a že za tento výher zodpovedá.

5. Príjemca dotácie podpísaním zmluvy udefuje fondu v zmysle zákona č. 18/20 18 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlas
na spracovanie jeho osobných údajov uvedených v žiadosti a v zmluve. Osobné údaje
príjemcu dotácie sa poskytnü v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok XL
Ukončenie zmluvy

1. K ukončeniu zmluvy móže dójst‘ písomnou dohodou zmlLlvných strán k dohodnutému dňu.
Dohodou možno zmluvný vzťah založený touto zmluvou ukončíť len do dňa, pokiaF
nedošlo zo strany príjemcu dotácie k čerpaniu dotácie.

2. K ukončeniu zmluvy móže dójst‘ aj odstúpením od zmluvy jednou zo zmluv ných stnán,
a to v prípade porušenia zmluvy podstatným spósobom druhou zmluvnou stranou.
Odstúpenie od zmluvy je v takomto prípade účinné dňom preukázateľného doručenia
oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmIunej strane. Odstúpenie od zmluvy
je spojené s povinnosťou príjemcu dotácie vrátíť poskytnutú dotáciu v celom rozsahu.
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3 La porušenie zmluy podstatným spósobom sa rozurnte:
a) porušenie nas1edoných ustanovení zm{uy Článok IV. bod 6. a 7, Clánok VL bod 2,

4a7 Ctánok VIL bod 1236. 7,, 12. l3. 14.a 15,aClánokX,bod4.,
b) ak sa po uzatvorení zmluy preukáže. že táto bola uzatorená na základe nepravdivych.

nepránych alebo neúplnych údajo alebo doktimento predložených zo strany
príjemcu dotácie,

c) ak práoplatný rozsudok súdu alebo zistenie kontrolného orgánu preukáže. že v procese
hodnotenia a výberu projektu došlo k spáchaniu trestnej činnosti alebo k takému
porušeniu šeobecnL zá\äznych pr3n‘ch predpiso. bez ktorého by L pokytnutiu
dotácie nedošlo.

Článok XIL
Záverečné ustanovenia

1, Zmluva nadobúda platnost dňom jej podpfsania oboma zmluvnými stranami a účinnost
podľa 47a ods. I Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
v Centrálnom registri zmlúv Uradu vlády SR.

2. Zmluvuje možné menit‘ alebo dopfňat 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 zmluných strán.

3, Pri výklade dohodnutých zmluvných podmienok sa prihliada na žiadost; v prípade
rozporu medzi ustanoveniami zmluvy a žiadostou majú prednosť ustanovenia zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnost doručit písomnost podl‘a tejto zmluvy sa
považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím
túto písomnost prevziať. Ak sa prípade doručovania prostredníctvom poštového
podniku vráti doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručitel‘ná 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 mom príslušnom registri.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vztah založený touto zmluvou sa bude nadit‘
príslušnými ustano eniami Obchodného zákonn íka za predpokladu. že osobitné predpisy.
ktoré majú prednost pred Obchodným zákonníkom, neobsahujú špeciálnu úpravu.

6. Zmluvaje záväzná aj pre právných nástupcov zmluvných strán.

7. Ak niektoré ustanovenia zmluvy nic sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo
neskór stratia platnost‘ a/alebo účinnost. nic je tým dotknutá platnost‘ a alebo účinnost‘
ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných a!alebo neúčinných ustanovení
ana vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokial‘je to právne možné, sa čo najviac
približuje zmyslu a účelu zmluvy, pokaľ pri uzatváraní zmluvy zmluvné strany túto
otázku brali do úvahy.
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8. Osoby podpisujúce zmluu vyhlasujú. že sú oprá%nené konat‘ v mene zmlnsnych strán.
9. Zmluvné strany yhlasujú. že zm1uu neuzahorili ‘ tiesni ani za nápadne nehodných

podmienok. Dalej yhlasujú, že si text zmIuy riadne prečítali, jeho obsahu, práam a
povinnostiarn z nej vyptý%ajúcim porozumeli a že tento yjadrtije ich slobodnú a važnu
vóľu zbavenú akýchkoFvek omy lov. čo potvrdzujú sojimi vlastnoručnými podpismi.

10. Iáto zmtuva sa yhotovuje troch rovnopisoch s platnosfoci originálu, z ktorch jedno
vyhoto enie dostane príjemca dotácie a dve vyhotoxenia dostane fond.

1 1. Neoddelitefnou súčasfou tejto zmluy sú nasledovné prílohy:
1. Priloha Č. 1. Rozpočet ptojektu.
2. Príloha č. 2: Záerečné v\hodnotenie plnenía podmienok zmtuvy o poskytnutí

podpory z Environmentátneho fondu formou dotácie za rok 2018.

V Banskej Bytrici. dňa NOV 2018šTÁI NA OChRANA I RIRODY U

SIovenskj rpbhky
1jovsIé o 28B

i14 0] BV‘JSKA BYS]kI A
:\2 25I.

Štátna ochrana prírody S1oenskej re ublíky
v zastúpení Ing. Martin Lakan a

generálny riaditef

Osvedčovacia doložka

Podlé osvedčovacej knihy pod por.č ‘/2018,
osvedčujem pravosť podpisu
Ing. Martin Lakanda
rod. Č. :790106/7515
trvalý pobyt: Pohorelá, Kpt. Nálepku 247
ktorého totožnosť bola zistená predloženým OP:EL800092

alebo podpis
uznalfa) za svoj vlastný,jý1ofsvedČQan‘,
Mestská Časť Bratislava Ružinov, dňa 28. novembra 2018
Pracovníčka osvedčovacej agendy
nezodpovedá za obsah listiny.

Andrea

V Bratislave, ňa j q i

mentá nvfond
Martinská 49
821. 05 Bratislava

Environinentálny fond
v zastúpení Mgr. Peter Kalivoda

riaditef
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Prifol a c

Merná Počet
Cena za MJ

jednotka MJ

ks
ks

ks

ks

ks

ks

26

26

26

26

lb

26

Položkovitý rozpočet na rok 2018

Podpora environmentálnej výchovy a propagácie realizovanej ŠOP SR

1

Názov položky a stučný popis

2

3

4

5

6

Prezentačný pnstrešok do eXterieru s pstlačou, skladaci neremokavy

A. Jednotné prezentačné systémy ŠOPSR

Skladaci prezentačny stůl na prsoagačné materiály

Banner roli up s farebnou potlučou

Obojstranný skladaci prezentačný stojan na propagačne materialy se zásobníkmi A4

Pevný prezentačný stoian na propagačné materiály to zásobnikmi 44

Lopá (ŠOPSR, NP, CHKO) na padložke s uchytom trozmer cca 40x40 cm)

DPH

Cena spolu bez Cena spolu

351 00

DPH

9 12600 9126

15 1, C O

121 00

225,00

140,00

15,00

3926,00 3926

3 146,00 3146

S 850,00 5850

3 640,00 3640

390,00 390

7 Dre‘,eny )maliarsky) vtsjvn na plagát na účely putovných výstav ks 110 2900 3 19000 3390

8 Lišta zaklapacia na plagaty kompletna sada na inštalacie na penu ploci u sada SO 15,00 750,00 750

9 Plagatový (klap) rám, hlinikovy s priesvitnou fólíou (100X7O cm) ks 50 55,00 2750,00 2750

10 Plagátový (klap) rám, hlinikový (rózne rozmerl) k 10 77,00 770,00 770

11 Skriňa drevená Supliková na plagáty formátu AO ks 3 999.00 2 997,00 2997

12 Prezentačná vitrína plastová skladacia (‘rýžka cca 2m) ks 2 719.00 1 438.00 1438

8, lnformačné, edukačné a propagačné materiály ŠOPSR

lnformačná brožúra o ŠOP SR, rozmet 21s10 cm, cca 52 strán, v duech mutaciách (SK a EN) o 3000
ks 6000 0,93 S 604,00 6724,8

16 Náučne kvarteto o NP Slovenska 36 kariet v krabíčke ks 2,904 2 420,00 2904

17 Sedmové hrade karty s motivem chranených druhov, 32 kariet v krabičke ks 1000 2,700 2 250,00 2700

Kocky 5 prírodným motivem, kartónové, v úložce) krabici s potlučou, v jednej sade 9 kociek
sada S 239,76 999,00 1198 8

18 razmerom cca lSxlScm a 6 obrazových melisou

100 Detské puzzle )l4OxlOOcm), 35 dielov, materiál ľahčená peRová deska, v úložnej krabici s potlačou
ks 26 113,20 2 561,00 3073,2

21 Drevené puzzle s motívmi chránených živočichov, 26 sáti poS druhou živočíchov ks 156 13,98 1 817,40 2180,88

22 Pečiatky stóp živočíchov, 26 sáti po 15 stůp sada 26 60,00 1 300,00 1560

Sada pomůcek pre envřronmentálnu výchovu (šablóny na kreslenie, zváčšovacie lupy
sada 26 136,50 2 9S7,50 3549

23 entomolagicke nastroje, modely zisotneho cyktu vybranych druhov zisocichov,...( —

25 Plátená taška s potlačou ks 500 1,63 820,00 984

25 Papierová taška s potlačou ks 2500 0,70 1 750,00 2100

27 Podložka na písanie s klipom s potlačou ks 300 5,30 1 590,00 1908

28 Magnetky s motivom ks 600 0,85 510,00 612

29 USB karty/ktúče s potlačou, 16GB ks 150 7,32 1 098,00 1317,6

30 Turistická hliniková fraga s potlačou ks 300 4,58 1 371,00 1648,8

31 Smaltovany hrncek s potlučou ks 120 9,70 1 164,00 13968

32 Pastelky v kartánovej krabička s vlastným plnofarebným dizajnom sada 500 0,44 220,00 264

34 Tričká s potlučou ks 500 4,15 2 075,00 2490

35 čelové svietidlá s potlačou ks 150 634 966,00 1159,2

C. Náučný areál pri Ekocentre Dedinky

celsk 1 8 375,00 8 375,00 837S

36 Drevený prístrešok pra ovce s napájačkou a náradím, drevená ohrada, elektrický ohradník

37 Motýla záhrada na chov jasoňa červenookého celok 1 7 300,00 7 300,00 7300

38 Drevené jnteraktívne tabule ks 7 1 000,00 7 000,00 7000

39 Atypické lavičky v tvare hmyzu a zvierat ks 4 37500 1 850,00 1850

40 Samostatné oddelené sedenie pre skupinu 13 osůb s atypickými stoličkami a stolom celek 1 4 400,00 4 400,00 4400

41 Hmyzi hotel ks 1 500,00 500,00 500

42 Sadeníce domácich drevin u min, výškou 1,Sm v koreňovom bale ks 7 110,00 700,00 700

‚ . ‚ . ‘ ‚ ‚
‚ ks 5000 1.7004 7 085,00 8502

43 Pracovny zosit pra deti zamerany na problematiku suvisiacu 5 Rapinou ecocentra pomocka

45 Drevené informačné tabule na NCH Juh Slovenského raja ks J 13 700,00 9 000,00 9000

0, Konferencia k 30, výročiu NP Slovenský raj

Prenájom prestorov (kongresová sála, reštaurácia, salónik na tlačovu konferenciu( pre cca 150
celek 1 187000 1 558,33 1870

46 osob

47 Technické zabezpečenie konferende (ozsučenie. projekcia a pod.) ceíok I 400,00 333,33 400

48 Obed_pra_členov_výboru_konferende (trojchodové menu pre 80 osůb) osoba 80 8.40 67200 806,3

49 Coffe break - dva pre 80 osůb členov výboru konferenice osoba 80 300 240,00 288

50 Ubytovanie pre 80 osůb členov výboru konferencie osoba 80 30,00 2 400,00 2880

Sl Večera pra 80 osůb členov výboru konferenjce osoba 80 8,40 672,00 806,4

Sada propagačných matenému pra účastníkov konferencie

“'“ 1 plátená taška s potlučou - ekologická prlrodná plátená taška, rozmet 39v41 cm 2 krátke ručky,
“'‘[“‘ 22S 22S

52 potlač zelená - logo k 30 uýročiu NP Sl. Raj ks

2. poznámkový blok - (140s95 mmi, 80 strán spoiu (z toho 73 strán poznámkovych 8 stréc 7S 7“
trhacich), pevná uázba, gumička na pero, istiaca gumička na poznámkový blok ks 150 ‘

3. pero - guličkové, zelená farba, materiál: plast, modrá náplň ks 150 0,20 30 30

Slovensky raj Nátodný park (2016) monografia oSl Raji, autor I. Bobák vyda‘iateľstvo: Bambow,
•“]‘.‘.“'“‘ — 2100 2100

počet stran, 229, formát: 245x290 mm, pevná vázba, rok vydania 2016 ks



u55 pove rube vyrobené mydo, zfožeme gycernrova myctova hmota natura bez
SZslejhposy kvet sušeny kvet hpy 60 g

_____________________________

— iSJ
- TrkovV retaXačny kupeľ ames sušenych 1€z0vj h by m i caofano om korr utOvom vrecJs

75 1125 112 s
Iuzjsm

khp, 32 35 g as 150

________________ _______________ ______________

e anduose vrecuško bábka voňavé ‚recuško v Sty e bábky napsom éoene ľan v
racuško rozmary 8e11 cm nájori cca 20g sušeny kiet íevandu e, has0ka s vrasrr napu 1 0 225 225

uskestnený na tocenych bavbrenych šnurkach s dreve syrr gut3ckam k 150

2000 4 55 9 090 0 9999

53 Kreha Prielom Hamadu (formát AS, 200 normostrán)

E. EXpozícia IS ochrany prírody na Sitne

57 ucenéne ouídjenra akaba Sňav mnujostr, vrátane archeoogkkých artefaktov ks 3 2 12000 636000 7632

Maketa stromu s jeho obyvaterm thneada vtakov preparaty roznych drahov (ruektore ozvučene
- celok 1 3 895 00 3 895 00 4674marupujovatetny odkryv kory a nanrstalovane ovocichy pod nou suň k do kmena s etokruhm

60 čast koreňov s maketamj háb, náhYady do hnezdnych dutn a vajičkamr, (
62 nteraktívna mapa chránených územj Slovenska ks 1 2 08000 206000 2496

158 21538PH položkách 16 23 a položke 43 je jednotková cena uvedená s DPH



Záverečné vyhodnotenie
plnenia podmicnok zmluvy

o poskytnutí podpory z En%ironmentálneho fondu
formou dotácje za rok

2018

F iČílo roihodnutia ministra životného prostredia

J SlovenskeJyepubliky
Číslo zrnluvy o poskytnutí podpory
z Environmentálneho fondu formou dotácie

!!!Vypĺňajte ten hrubo otámoané polia

Deň Úhrada
. vystavenia Suma účtovného Uhrada z mých zdrojov z Environmentálneho
Cislo uctovneho

. uctovneho dokladu! faktury % fondu
dokladu! faktury

dokladu! EUR Suma v Dátum
‚ ‘

. SumavEURratury EUR ubradenia

____ -

Spolu

Čestne vyhlasujem, že frnaněné prostriedkt

z mých zdrojov v stirne 1lUR

- z dotácie Environrnentálneho fondu v stirne

holi, resp. budú použité na úhradu vyššie uvedených účto%ných dokladov! faktúr od vybraného ďg1‘I

v termíne do 31.12.2018

Mcno a priezvisko, titul štatutárneho orgánu príjemcu dotácie

Pečiatka a podpj štatutárneho orgánu prfjemcu dotácie

Dátum

Akcepo%ané bude ten komptetne %yplnené tlači%o S príStušn)mi dokladmi !!!

en irofond,k

X
—

Príloha č.2
Doš‘o dňa (v‘,ptní Fnronrnon1aIn fond)

)rfjemca dotácie


