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ZMLUVA Č. 12991308U02
o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (d‘alej len „zmluva“)
uzatvorená podl‘a * 9 ods. 6 a ~ 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environinentálnom fonde
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podl‘a * 269
ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 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 a zákonom Č. 414/2012 Z. z.
o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

Článok I.
Zmluvné strany

1. Poskytovatel‘ dotácie:
Sídlo:
Ičo:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu vo formáte IBAN:
SWIFT:

Environmentálny fond
Martinská 49, 821 05 Bratislava
30796491
2021925774
Mgr. Peter Kalivoda, riaditeľ
Štátna pokladnica
SK64 8180 0000 0070 0044 0526
SPSRSKBA

(ďalej len „fond“)

a

2. Príjemca dotácie:
Sídlo:

IČO:
štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
číslo samostatného bankového účtu vo formáte
IBAN:
SWIFT:
(ďalej len „príjemca dotácie“)

Obec Beladice
Gaštanová 167, 951 75
okres Zlaté Moravce
00307769

Beladice,

Miroslav Lisý, starosta obce
Všeobecná úverová banka, a.s.

5K07 0200 0000 0030 8757 9855
SUBASKBX

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)
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Článok II.
Uvodné ustanovenia

I. Fond bol zriadený zákonom Č. 587/2004 Z. z. o Enviroamentálnom fonde a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d‘alej len „zákon
o Enviromtentálnom fonde“) ako štátny fond na uskutočňovanie štátnej podpory
starostlivosti o životné prostredie (ďalej ten „podpora“).

2. Prostriedky fondu možno poskytnúf a použit‘ na zvyšovanie energetickej účinnosti
existujúcich budov vrátane zatepľovania.

3 Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory
formou dotácie z Environmentálneho fondu číslo 129913/L4-31/18 zo dňa 27.07.2018
vydaného podl‘a * 4 ods. 3 zákona o Environmentálnom fonde (ďalej len „roZhodnutie“)
bola na Základe žiadosti príjemcu dotácie číslo 129913 ZO dňa 28.03.2018, podanej v rámci
Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018 (Činnost‘ L4AP
a Činnost‘ LA), oblast‘ L.: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov
vrátane zatepľovania, Činnost‘ L4: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných
budov vrátane zatepľovania (ďalej len „žiadosť“) poskytnutá príjemcovi dotácie podpora
vo forme dotácie vo výške 150.000,00 EUR, (slovom: jednostopäfdesiattisíc eur) (ďalej len
„dotácia“).

4. Poskytnutá dotácia na predmet podpory podľa tejto zmluvy nic je štátnou pomocou v zmysle
pravidiel o štátnej pomoci podľa Zákona Č. 358/2015 Z. z. o štátnej pomoci v znení
neskorších predpisov.

Článok III.
Predmet zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára podľa * 9 ods. 6 zákona o Environmentálnom fonde v zmysle
rozhodnutia špecifikovaného v Článku II. bod 3. zmluvy na základe žiadosti príjemcu
dotácie.

2. Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory
z fondu formou dotácie príj emcovi dotácie za účelom spolufinancovania skutočne
vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu podrobne špecifikovaného
v Článku IV. zmluvy. Podpora sa poskytuje z prostriedkov fondu Získaných Z predaja
emisných kvót v dražbách podľa ~ 3 písm. t) Zákona o Environmentálnom fonde; nejedná sa
o finančné prostriedky poskytnuté z Európskej únie.

ČlánokIV.
Účel použitia poskytnutej dotácie, predmet projekty a termín reaHzácie projektu

I. Poskytnutá dotácia sa úČelovo použije na:
a) Účel dotácie (názov projektu): Zlepšenie tepelnotecbnických vlastností

obecného úradu;
Zlepšenie tepelnotechnických vlastností
obecného úradu - Bleskozvod
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Miesto realizácie projektu: Beladice
Okres: Zlaté Moravce

Oznámenie k ohláseniu stavebnej úpravy
Č.: 153-001/2018
Zodňa: 26.03.2018
Vydané: (kým) Obec Sľažany

Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav
Č.: 185-001/2018
Zo dňa: 30.04.2018
Vydané: (kým) Obec Sľažany

b) Projektová dokumentácia vypracovaná:
(kým) Ing. arch. Stanislav Mankovecký - ARCHA

DESIGN
Názov: Zlepšenie tepelno-technických vlastností

obecného úradu
Dátum: 03-2018

Projektová dokumentácia vypracovaná:
(kým) Ing. Juraj Havetta - PREM ENERGO

951 82 Veľké Vozokany 196
Názov: Zlepšenie tepelno-technických vlastností

obecného úradu
Bleskozvod

Císlo zákazky: ZP662
Dátum: 04/2018

2. Termín realizácie projektu:
(začiatok a ukončenie — mesiac/rok): 09/2018 - 11 2018

3. Celkové náklady projektu s DPH: 179.875,32 EUR

4. Podrobný opis Činností a prác realizovaných v období od 26.02.2018 do 30.11.2018:
Dotácia a finanČné prostriedky z mých zdrojov budú použité na rekonštrukciu obecného
úradu. Zateplením obvodového plášťa by sa malo dosiahnuf zlepšenie tepelno-technických
vlastností obvodového plášťa a výrazné zníženie energetickej náročnosti budovy. Stavebné
práce sú rozdelené na dye časti:
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1. Búraeie práce - odstráni sa malé miiožstvo vonkajšej omietky, odstránia sa nesúdržné
časti sokia, demontujú sa parapety a oplechovania a vybúrajú sa všetky okenné a dverné
konštrukcie.
2. Stavebné práce - v tejto časti sa bude realizovať izolácia strechy, zateptenie strechy,
zateplenie stien kontaktným systémom. Osadia sa nové plastové okná s izolačným
dvojsklom v počte 36 ks, montovaf sa budú nové parapety. Taktiež budú osadené aj nové
exteriérové dvere vpočte 9 ks. Zjestvujúcej strechy bude zdemontovaná azbestová krytina
a bude nahradená novou plechovou krytinou. Celá stropná konštrukcia bude zateplená.
Budú vyhotovené všetky nové oplechovania štítového múru, háky, rýny, zvody. Bude
vyhotovený nový bleskozvod. Realizovať sa bude nové vonkajšie podbitie šikmej strechy.
Súbežne bude prebiehať aj zatepľovanie celého objektu s vyhotovením povrchovej úpravy.
Nakoniec bude realizované zateplenie sokla s povrchovou úpravou.

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 projektovej
dokumentácie uvedenej v Článku IV. bod 1. písm. b) zmluvy overenej príslušným orgánom
povoľujúcim realizáciu projektu a zároveň podľa rozhodnutia uvedeného v Clánku II.
bod 3. zmluvy.

V prípade akýchkoľvek pochybností zmluvných strán pri výklade rozsahu a opisu činností
aprác, ktoré majú byť vykonané v rámci projektu v období od 26.02.2018 do 30.11.2018,
6nancovanie ktorých je účelom poskytnutia dotácie podľa tejto zmluvy, sú zmluvné strany
viazané aj špecifikáciou projektu uvedenou v žiadosti príjemcu dotácie označcnej
v Clánku II. bod 3. zmluvy.

5. Dodávateľ(Iia) projektu;
Obchodné meno dodávatel‘a: DIKTA Plus, s.r.o.
Sídlo: Mostná 206/13, 949 01 Nitra
IČO; 46353143
Registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro Vložka Č.; 30607ĺN
Zmluva o dielo zo dňa; 28.08.2018

6. Podmienkou poskytnutia dotácie príjemcovi dotácie je okrem mého výber dodávateľa(ov)
realizácie projektu, špecifikovaného(ých) v bode 5. tohto Článku zmluvy, ktorýje povinný
zabezpečif príjemca dotácie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní platnom
a účinnom v čase výberu dodávateľa. Za dodržanie zákonných postupov pri výbere
dodávateľa(ov), upravených zákonom o verejnom obstarávaní platnom a účinnom 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 povinnosf príjemcu dotácie vrátiť poskytnutú dotáciu.

7. Príjemca dotácie prehiasuje, že dodávatel‘a(ov) vybral prostredníctvom otvoreného,
transparentného a nediskriminačného výberového konania.
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8. Príjemca dotácie je povinný poskytnutú dotáciu použiť výlučne na účel realizácie projektu
špecifikovaného v bodoch 1. a 4. tohto článku zmluvy a spósobom a za podmienok
dohodnutých v zmluve.

Článokv.
Výška poskytnutej dotáeie

1. Na realizáciu projektu špecifikovaného v Článku IV. bodoch 1. a 4. zmluvy sa zaväzuje
fond Po splnení všetkých podmienok zmluvy príjemcom dotácie poskytnúf príjemcovi
dotácie finančně prostriedky — dotáciu maximálne vo výške:

150.000,00 EUR
(slovom: jednostopäťdesiattisíc eur).

2. Podmienkou poskytnutia dotácie je okrem mého preukázanie, že príjemca dotácie má
na financovanie projektu (účelu dotácie) zabezpečených najmenej 5 % nákladov z mých
zdrojov, teda sumu vo výške: 7.894,74 EUR (slovom: sedemtisícosemstodeväťdesiatšty~~.j
eur a sedemdesiatštyri centov).

3. Podmienkou poskytnutia dotácie je dodržanie podmienok zmluvy príjemcom dotácie.
4. Za skutočne vynaložené oprávnené náklady na realizáciu projektu je možné považovat‘ len

tie náklady, ktoré súvisia s prácami a dodávkami realizovanými a uhradenými podl‘a 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 od 26.02.2018 do 30.11.2018, v ktorom sa poskytla dotácia.

5. V prípade, ak oprávnené náklady skutočne vynaložené, odóvodnené a riadne preukázané
na realizáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV. zmluvy Po jeho ukončení v období
od 26.02.2018 do 30.11.2018, budú nižšie ako súčet sumy poskytnutej dotácie uvedenej
v bode 1. tohto článku zmluvy a poviimej sumy z mých 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 období od 26.02.2018 do 30.11.2018 po odpočítaní pomernej
čiastky poviimej sumy z mých zdrojov. Fond je v takomto prípade oprávnený
bez uzatvorenia dodatku k zmluve znížiť výšku poskytnutej dotácie.

6. Konečná výška poskytnutej dotácie, ktorá bude vyplatená príjemcovi dotácie sa určí
na základe skutočne vynaložených, odóvodnených a riadne preukázaných nákladov
na realizáciu projektu, špecifikovaného v dánku 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 navyšovat‘, 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 spósob čerpania poskytnutej dotácie

1. Fond zabezpečí čerpanie poskytnutej dotácie príjemcovi dotácie bezhotovostným prevodom
z účtu fondu na samostatný bankový účet prfjemcu dotácie špecifikovaný v dánku I. bod
2. zmluvy, a to za podmienok dohodnutých v zmluve. Príjemca dotácie sa zaväzuje
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udržiavaf účet uvedený v Článku I. bod 2. zmluvy otvorený do doby pokial‘ nebudú splnené
povinnosti ustanovené v Článku LX Bod 7. tejto zmluvy.

2. Príjemca dotácie je povinný, za účelom čerpania poskytnutej dotácie na základe zmluvy,
predložif fondu originály faktúr, prípadne originály mých účtovných dokladov
zodpovedajúcich zákonu Č. 43 1 2002 Z. z. o úČtovníctve v znení neskorších predpisov,
ktorými príjemca dotácie hodnoverne a bez akýchkoľvek pochybností preukáže účelovosf
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 dodávaterom uvedeným v Článku IV, bod 5. zmluvy. Príjemca dotácie je tiež
povinný na požiadanie fondu k Čerpaniu dotácie predložiť d‘alšie doklady a písomnosti
vzfahujúce sa k realizovanému projektu na preukázanie oprávnenosti vynaložených
nákladov. Príjemca dotácie je povinný uvedené doklady doručiť fondu najneskór v lehote
do 30.11.2018.

3. V prípade zálohových faktúrje 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 S % nákladov z mých zdrojov
príjemcom dotácie dodávateľovi(om). V prípade, že príjemca dotácie podmienku zaplatenia
najmenej 5 % nákladov z mých zdrojov ako podmienku čerpania poskytnutej dotácie
(Článok V. bod 2. zmluvy) už ku dňu podpisu zmluvy splnil, ním predložené účtovně
doklady fond, v prípade spinenia 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 mých zdrojov, a to najviac v dvoch platbách v termíne:
. do 15.12.2018 do výšky 100,00 % poskytnutých finanČných prostriedkov.
DPH uvedená na úČtovných dokladoch, predložených fondu zo strany príjemcu dotácie
na úhradu, bude uhradená lea príjemcovi dotácie, ktorý nie je platiteľom DPH.

6. V pripade, ak príjemca dotácie najneskór v lehote uvedenej v bode 2. tohto článku zmluvy
nepredloží fondu originály účtovných dokladov na úhradu nákladov na realizáciu projektu
špecifikovaného v Clánku IV. zmluvy, ako aj doklady o úhrade najmenej 5 % nákladov
z mých 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 najneskór ku dňu podpisu zmluvy predložif fondu doklad
o zriadení samostatného bankového účtu. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že všetky finančné
operácie súvisiace s poskytnutou dotáciou na realizáciu projektu špecifikovaného
v Článku IV. zmluvy, budú uskutoČňované výlučne prostredníctvom tohto samostatného
bankového účtu, a to len formou bezhotovostných prevodov. Príjemca dotácie sa zaväzuje,
že prostredníctvom tohto samostatného bankového účtu bude uskutočňovať výlučne len tie
flnančné operácie, ktoré súvisia s podporou poskytnutou z prostriedkov Environmentálneho
fondu.
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8. Uroky 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 odviesf na účet
fondu vo formáte IBAN: SK64 8180 0000 0070 0044 0526, variabilný symbol 1299139.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok fondu umožnit‘ čerpanie poskytnutej dotácie alebo
jej zostávajúcej nevyčerpanej časti zaniká dňom vstupu príjemcu dotácie do likvidácie,
ako aj dňom vyhlásenia konkurzu alebo povolením reštrukturaljzácje 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 VIL
Povinnosti príjemcu dotácie

1. Príjemca dotácie sa zaväzuje použit‘ poskytnutá dotáciu a povinný príspevok najmenej 5 %
nákladov z mých zdrojov (Článok V. bod 1. a bod 2.) výlučne na účel vymedzený
v Clánku IV. zmluvy a za dodržania podmienok stanovených touto zmluvou.

2. Príjemca dotácie sa zaväzuje riadne, v súlade so stavebným alebo mým povolením,
s predloženou projektovou alebo inou dokumentáciou, v súlade s termínom realizácie
projektu a rozpočtom projektu (príloha č. 1 zmluvy) realizovat‘ projekt špecif~kovaný
v Clánku IV. zmluvy prostredníctvom dodávateľaQov) uvedeného(ých) v Cláúu IV.
bod 5. zmluvy.

3 Príjemca dotácie sa zaväzuje zabezpečit‘ hospodárne, efektívne, účinné a účelové
vynakladanie poskytnutej dotácie v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.

4. Príjemca dotácie sa zavázuje počas celej doby platnosti zmluvy majetok nadobudnutý
alebo zhodnotený z prostriedkov poskytnutej dotácie chráníť pred poškodením, stratou,
odcudzením alebo zneužitím.

5. Príjemca dotácie sa zaväzuje písomne informovat‘ fond o zmene všetkých skutočností
a podmienok, dohodnutých v tejto zmluve do 10 kalendárnych dní od príslušnej zmeny.
Zmenu dohodnutých podmienok zmluvy možno uskutočnif 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.

6. Pre projekty, ktoré majú termín ukončenia reaHzáeie projektu do 30.11.2018
sa príjemca dotácie zaväzuje:
a) spolu s poslednými účtovnými dokladmi doručenými a predloženými Fondu na úhradu

a s dokladmi uvedenými v Článku VI. bod 2. zmluvy, predložif aj vyplnené
a podpísané tlačivo pre „Záverečné vyhodnotenie pinenia 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 a

b) v lehote najneskór do dvoch mesiacov odo dňa termínu ukončenia realizácie projektu
uvedeného v Clánku IV. bod 2. zmluvy, predložiť a doručit‘ fondu zápis o odovzdaní
a prevzatf stavby.

7. Pre projekty, ktoré majú termín ukonČenia realizácie projektu Po 30.11.2018
sa príjemca dotácie zaväzuje spolu s poslednými účtovnými dokladmi doručenými
a predloženými fondu na úhradu a s dokladmi uvedenými v dánku VI. bod 2. zmluvy,
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predložif aj vyplnené a podpísané tlaČivo pre „Záverečné vyhodnotenie pinenia
podmienok zmluvy o poskytnutí podpory z Enviromiientálneho fondu formou dotácie
za rok 2018“, ktoré tvor! 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 obsahovaf detailný opis
Činnostílprác realizovaných príjemcom dotácie v období od 26.02.2018 do 30.11.2018
za poskytnutú dotáciu a tento opis musí byť v súlade so zmluvou.

9. V pripade, ak príjemca dotácie v priebehu realizacie projektu zistí, že projekt nebude
schopný zrealizovať v Lermíne podľa dánku IV. bod 2. tejto zmluvy a ide o termín
realizácie projektu v období do 30.11.2018, je povinný pred dohodnutým termínom
ukončenia realizácie projektu doruČiť fondu písomnú žiadosť o predlženie termínu
realizácie projektu s uvedením důvodov. V prípade závažných skutočností, ktoré nemohol
príjemca dotácie ovpíyvniť, může fond uzavrief 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, vykonávaf kontrolu použitia poskytnutej dotácie a za tým úČelom umožnif im
vstup do priestorov a objektov príjemcu dotácie a na požiadanie predložiť všetky doklady
a písomnosti vzt‘ahujúce sa k realizovanému projektu a preukázaf oprávnenosť
vynaložených nákladov. Príjemca dotácie sa zaväzuje vytvorif oprávneným kontrolným
zamestnancom vykonávajúcim kontrolu podmienky na riadne a včasné vykonanie
kontroly a poskytnúť im bezodkladne potrebnú súČinnosf.

11. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu fondu veci
(hnutel‘né a nehnutel‘né) 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 alalebo vecných alalebo majetkových
práv z prostriedkov dotácie v zmysle tejto zmluvy do svojho vlastníctva.

12. Príjemca dotácie sa, v súlade so zákonom Č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zaväzuje poskytovať prevádzkovateřovi
monitorovacieho systému energetickej efektívnosti súbor údajov o svojej celkovej
spotrebe energie, o vykonaných opatreniach na zlepšenie energetickej efektívnosti
a vynaložených finanČných prostriedkoch, a to v elektronickej podobe v lehote 30 dní
od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

13. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že realizovaný projekt a/alebo jeho Časf 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.

14. Príjemca dotácie vyhlasuje, že objekt, v ktorom je realizovaný projekt z prostriedkov
poskytnutej dotácie v zmysle tejto zmluvy, primárne nie je využívaný na hospodársku
činnost‘, pričom vykonávaná hospodárska činnost‘ nepresahuje 20 0~ z celkovej podlahovej
plochy objektu. Príjemca dotácie sa zaväzuje zabezpečit‘, že v priebehu piatich rokov odo
dňa účinnosti tejto zmluvy hospodárske využitie objektu nepresiahne uvedených 20 %
z celkovej podlahovej plochy objektu.

15. Príjemca dotácie sa zavAzuje, že po dobu piatich rokov odo dňa účinnosti tejto zmluvy,
bude fond každoročne informovat‘ o rozsahu využívania objektu na hospodársku činnost‘,
a to vždy do konca príslušného kalendárneho roku. Príjemca dotácie sa zaväzuje túto

~~r— ————.—.-
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oznamovaciu povim~osť plnit‘ aj v prípade, že počas rozhodného obdobia nedošlo k zmene
využívania objektu.

Článok VIII.
Záverečné vyhodnotenje pinenia podmienok zmluvy a kontrola pinenia zmluvných

podinienok

1. Po vyčerpaní poskytnutej dotácie a splnení poviimostí príjemcom dotácie uvedených
v Clás~ku 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 dokladov uvedených v Článku VII. bod 6. alebo 7.
zmluvy, aiw 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 hospodárenja s prostriedkamj 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 bene na vedomie, že finančné prostniedky poskytnuté formou dotácie
na základe tejto zmluvy sa považujú podl‘a Zákona o rozpočtových pravidlách za verejné
prostriedky.

2. Príjemca dotácie bene na vedomie, že nedodržanie alebo porušenie ktorejkoľvek
z dohodnutých podmienok uvedených v tejto zmluve, za ktorých sa dotácia poskytla, alebo
nehospodárne, neefektívne, neúčiimé použitie dotácie príjemcom dotácie alebo použitie
dotácie v rozpore s určeným úČelom, sa považuje okrem mého, za porušenie finančnej
disciplíny v zmysle * 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 pnavidlách, v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní
alebo v rozpore s mým všeobecne záväzným právnym predpisom, fond je oprávnený
v ktoromkol‘vek štádiu čenpania dotácie Čenpanie dotácie zastavit‘. O tomto fond
bezodkladne informuje príjemcu dotácie. .

4. Príjemca dotácie bene na vedomie, že ak pri nakladanf a použití dotácie poruší finančnú
disciplínu niektorým zo spósobov uvedených v * 31 ods. 1 zákona o rozpočtových
pravidlách, ponušenie takejto finanČnej disciplíny bude fond v závislosti od druhu porušenia
sankcionovat‘ v zmysle * 31 zákona o rozpočtových pravidlách.

5. Pníjemca dotácie bene na vedomie, že ak nesplní alebo akýmkol‘vek spósobom poruši svoje
povilmosti uvedené v tejto zmluve a dohodnuté zmluvné podmienky, móže sa to považovat‘
v zmysle * 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pnavidlách za porušenie pravidiel
a podmienok, za ktoných bola dotácia poskytnutá a v takomto prípade je príjemca dotácie
poviimý poskytnutú dotáciu alebo jej vyčerpanú čast‘ vrátiť fondu (* 31 ods. 7
zákona o rozpočtových pravidlách) a fond použije postup podľa ~ 31 ods. 1 písm. b) zákona
o rozpočtových pravidlách.

..-——— —-—————.—-——
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6. Príjemca dotácie bene na vedomie, že v prípade, atc fond alebo ktorýkoľvek oprávnený
kontrolný orgán zistí, že posicytnutie a použitie dotácie jeJbolo nehospodárne,
neefektívne, neúčinné alebo príjemca dotácie použil dotáciu v rozpore s určeným účelom
alebo atc príjemca dotácie porušil podmienky zákona o verejnom obstarávaní pri výbere
dodávateľa realizácie projektu, je povinný poskytnutú dotáciu alebo jej vyčerpanú Čast‘
vrátif 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 bene na vedomie, že fondom poskytnuté finančné
prostriedkyje povinný uhradiť dodávatel‘ovi(om) najneskůr do 31.12.2018. Porušenie tejto
povinnosti bude považované za porušenie finančnej disciplíny pníjemcom dotácie v zmysle
~ 31 ods. I 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 31.01.2019 zaslať na fond výpis z účtu, ktorým včasnosť
a úplnosť týchto úhrad riadne preukáže.

Čiúnok X.
Vyhlásenia zmluvných strán

1. Prfjemca dotácie vyhlasuje, že údaje, ktoré sú obsahom žiadosti, ako aj všetky informácie
obsialmuté v spnievodných 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 tejto 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 povolená jeho reštrukturalizácia podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácij 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 tejto
zmluvy nie je v exekúcii.

4. Príjemca dotácie podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že výber dodávateľa, uvedeného
v dánku IV. bod 5. tejto zmluvy zabezpečil v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,
platnom a úČinnom v čase výberu dodávateľa a že za tento výber zodpovedá.

5. Príjemca dotácie podpísaním zmluvy udeľuje fondu v zmysle zákona Č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súhlas
na spracovanie jeho osobných údajov uvedených v žiadosti a v zmluve. Osobné údaje
príjemcu dotácie sa poskytnú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

ČIánokXI.
Ukončenie zmluvy

1. K ukonČeniu zmluvy móže dójsť pisomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému dňu.
Dohodou možno zmluvný vzfah založený touto zmluvou ukončiť len do dňa,
pokiaľ nedošlo zo strany príjemcu dotácie k čerpaniu dotácie.
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2. K ukončeniu zmluvy móže dójsť aj odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán
a to v prípade porušenia zmluvy podstatným spósobom druhou zmluvnou stranou.
Odstúpenie od zmluvy je v takomto pripade účitmé dňom preukázateľného doručenia
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 spósobom sa rozumie;
a) porušenie nasledovných ustanovení zmluvy: Článok IV. bod 6., 7. a 8. Clánok VI. bod

2., 4. a 7., Článok VII. bod 1., 2., 3., 6., 7.,13. a 14, Článok X. bod 4.,
b) ak sa Po uzatvorení zmluvy preukáže, že táto 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 čimiosti alebo k takému
porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov, bez ktorého by k poskytnutiu
dotácie nedošlo.

Čláuok XII.
Záverečué ustanovenja

Zmluva nadobúda platnost‘ dňom jej podpísania 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 menif alebo dopÍňaf 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. Pd výklade dohodnutých zmluvných podmienok sa prihliada na žiadosf; v prípade
rozporu medzi ustanoveniami zmluvy a žiadosťou majú prednosť ustanovenia zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnost‘ doručit‘ písomnost‘ podľa tejto zmluvy sa
považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písonmosti alebo odmietnutím
túto písomnost‘ prevziať. Ak sa v 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 vzťah založený touto zmluvou sa bude nadit‘
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákoimíka za predpokladu, že osobitné
predpisy, ktoré majú prednost‘ pred Obchodným zákonníkom, neobsahujú špeciálnu
úpravu.

6. Zmluvaje záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán.
7. Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné aJalebo účinné alebo

neskór stratia platnost‘ aialebo účinnost‘, nie je tým dotknutá platnost‘ alalebo účinnost‘
ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných aialebo neúčinných ustanovení
a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac
pnibližuje zmyslu a účelu zmluvy, pokial‘ pni uzatváraní zmluvy zmluvné strany túto
otázku brali do úvahy.
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8. Osoby podpisujúce zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných

podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text zmluvy riadne preČítali, jeho obsahu, právam a
poviimostiam z nej vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu
vóľu zbavenú akýchkol‘vek omylov, Čo potvrdzujú svojimi vlastnoruČnými podpismi.

10. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch s platnosfou originálu, z ktorých jedno
vyhotovenie dostane príjemea dotácie a dye vyhotovenia dostane fond.

11. Neoddeliteľnou súčasfou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
1. Príloha č. 1: RozpoČet projektu,
2. Príloha Č. 2: ZávereČné vyhodnotenie pinenia podmienok zmluvy o poskytnutí

podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie za rok 2018.

V Beladiciach, dňa ‘1 .iq. 2018 V Bratislave, dňa 09. 18. 2010

Envkonme~nt~Iny fond
Mařtinská 49

Obec Beladicj En~mentá1ny fond
v zastúpeni Miroslav Lisý v zastúpení Mgr. Peter Kalivoda

stamsia obce riaditel‘



KRYCÍ LIST ROZPOČTU Priloha Č. I

Názov stavby Zlepšenie tepelno-technických vlastnosti budovy obecného
úradu

EČO

Miesto Beladice

IČO IČ DPH

Objednávateľ Obec Beladice 00307769

Projektant

~hotoviteF DIKrA Pius, s,i‘.o 46 353 143

Rozpočet číslo Spracoval Dňa Položiek

I Peter Smutný 121.8.2018 I I
Merné a účelové jednotky

Počet Náklady‘ 1 mj. Počet Náklady‘ 1 mj. Počet Náklady‘ 1 m.j.

Rozpočtové náklady EUR

AJ3~kladné_rozp. náklady B DopInkové náklady jc Vedl‘ajšie rozpočtové náklady

I HSV Dodávky 1 762,20 8 Práce nadčas 1~Zariad. staveniska I 0,00

2 Montáž 75 460,69 9 Bez pevnej podi. 1 Mimostav. doprava o,oo

3 Psv Dodávky 19 138,00 1 Kultúrnapamiatka 1~ Územně vplyvy 0,00

4 Montáž 26 828,52 ii 14 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 “M“ Dodávky 1 315,25 1~ Ostatně o,oo

6 Montáž 1 381,90 11 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 125 886,56 1 DN Cr. 8-11) 1 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 410,32 21 Konipl. činnosť 0,00 2. Ostatně náklady 0,00

Frojektant LD Celkové náklady

2: Súčet 7. 12, 19-22 126 296,88

Dátum a podpis Peč‘atka 2 DPH 20,00 % Z 126 296,88 25 259,38
Objednávatel‘

2l Cena S DPH (r. 23-24) 151 556,26

E Prlpočty a odpočty
Dátum a podpis Pečiatka I
Zhotovitel‘ 24 Dodávky objednávatera 0,00

Z Klzavá doložka 0.00

Dátum a podpis Pečiatka 2~ ZvÝhodnenio 0,00



Rekapitulácia objektov stavby
Stavba: Zlepšenie tepelno-technických vlastnosti budovy obecného úradu Dátum: 21.08.2018
Objednávater Obec Beladice Projektant:
Zhotoviter: OIKTA Plus, s.r.o Spracoval: Peter Smutný

Kód Zákazka Cena bezDPH DPH CenasDPH ZRN HZS VRN KČ

63a12018- Zlepšenie tepelno-technických vlastnosti budovy
uprava2 obecného úradu 126 296,88 25 259,38 151 556,26 125 886,56 41 0,32 0,00 0,00
SCel Stavebná časť 123 189,41 24 637,88 147 827.29 123 189,41 0,00 0,00 0,00
BSOI Bleskozvod 3 107,47 621,49 3 728,96 2 697,15 410,32 0,00 0,00

Celkem 126 296,88 25259.38 151 556.26 125 886.56 410.32
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Objed návater

Projektant

Zhotovitef

KRYCI LIST ROZPOCTU

00307769

Dňa

Počet Náklady‘ 1 mj. Počet Náklady‘ 1 mj. Počet Náklady‘ 1 mj.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady ‚ EUR

A ‚J~kladné rozp. náklady B DopInkové náklady C VedI‘ajšie rozpočtové náklady

I HSV Dodávky 1 762,20 8 Prácanadčas 0.00 13 Zariad. staveniska 0,00% 0,00

2 Montáž 75 460,69 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00% 0,00

s psv Dodávky 19 138,00 10 Kultúrna parniatka 0,00 15 Územně vplyvy 0,00% 0,00

4 Montáž 26 828,52 11 000 16 Prevádzkové vplyvy 0,00% 0,00

5 “M‘ Dodávky 0,00 17 Ostatně 0.00% 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN(r. 1-8) 123 189,41 12 ON (r. 8-II) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatně náklady 0,00

~oJektant D Celkové náklady

23 Súčet7, 12, 19-22 123 189,41

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPI- 20,00 % z 123 189,41 24 637,88
Objednávateľ

25 Cena a DPH (r. 23-24) 147 827,29

E Pripočty a odpočty
Dátum a podpis Pečiatka

Zhotoviteľ 28 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Klzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

‘,azov stavby

Názov objektu

Zieptenie tepelno-technlckýoh vlastností budovy obecného úradu

Stavebná časť

JKSO

EČO

Miesto

IČO

Obec Betadice

DIKTA Plus, s.r.o.

Beladice

iČ DPH

Rozpočet číslo Spracoval

I I Peter smutný~

Marné a účelové jednotky

46 353 143 31<2023345753

121,8.2018 I



E~YnOč ET
~~—‚-—- ~atue tepeino-technlckých vlastností budovy obecného úradu
fl~-.-- Sn.ebnáčasť JKSO:

EČO:
:t«~-eate1 Obec Beledice Spracoval: Peter Smutný
rc~,~ef. OIKTA Plus,s.r.o. Dátum: 21.08.2018

Kód položky Popis ~ ~ jed~vá Cena celkom Hm~nost

—r 2 3 : 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV 73 i62,93 0,00

3 Zvlslé a kompletně konštrukcle 910,80 0,00

Domurovanie Štítových můrov z tehál POROTHERM
~ 311231473 h.250cm 4,500 202,40 910,80 0,00

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenle 58 022,55 0,00

Začisteníe omietok (s dodanĺm hmoty) okolo okien,
2 612409991 dverí,podláh, obkladov atď. m 279,980 1,92 537,56 0,00

Potiahnutie vnůtorných stípov a pilierov, sklotextílnou
3 613481119 mriežkou m2 18,500 9,87 182,60 0,00

Zakrývanie Škár panelov výplni vonkajŠlch otvorov
~ 620991121 zhotovené z lešenia akýmkofvek spésobom m2 103,850 1,37 142.27 0.00

Priprava vonkajšieho podkladu podhradov ‚tiniverzálny
s 621462116 základ m2 38.600 2.81 108,47 0.00

VonkajŠia omietka podhfadov tenkovrstvá,silikátová,
6 621462222 škrabaná,hr.2 mm m2 38,600 15,68 605,25 0.00

Ochrana, Čistenie a sanácia betonových konŠtrukcii saponát
7 622463257 na člstenie fasády it2 668,370 2,90 1 938,27 0.00

VonkajŠia omletka stien tenkovrstvová, silikátová, ‚ hladená
8 622464222 1,5mm m2 706.970 15,68 11 085,29 0,00

VonkajŠia omietka stien mozaiková, ručné mieŠanie a ...

9 622464310 nanáŠanie m2 125,970 20,96 2 640,33 0,00
10 622466116 Príprava vonkajŠieho podkladu stien, Univerzálny základ m2 794,340 2,96 2 351,25 . 0.00
j~ 625250070 Kontaktný zatepďovaci systém ‚ hr. izolantu 50mm m2 32,290 38.80 1 252.85 0,00

Kontaktný zateplovací systém hr. 140 mm - Štandardné
rieŠenie (biely EPS-F),vr. llŠt,dilatácii,lemovani a ostatných

12 625251235 doplnkov - komplet m2 575,680 48,05 27 661,42 0,00
Kontaktný zateplovací systěm ostenia a podbitia hr. 30 mm -

13 625251273 Štandardné riešenie (biely EPS-F) m2 80,500 35,85 2 885,93 0,00
Kontaktný zateplovací systém hr. 50 mm - rieŠenie pre
sokel(XPS). vr.llšt.sdolatácií,lemovaní a ostatných doplnkov

~ 625251385 komplet m2 125,970 52,64 6 631 ‚06 0,00

9 Ostatně konštrukcle a práce-búranle 14 229,58 0,00

Montáž leŠenla rahk‘ho pracovného radového s podlahami
15 941941041 šírky nad 1,00 do 1,20 m a výŠky do IC m m2 794.340 2,08 1 652,23 0,00

Pr[platok za prvý a každý ďalši i začatý meslac použitia .

16 941941291 íeŠenla Šírky nad 1.00 do 1,2Cm, výŠky dolom m2 1 588,680 1,35 2 144,72 0,00
Demontáž íeŠenla ľahkého pracovného radového a s

17 941941841 podlahami, Širky nad 1,00 do 1,2Cm výŠkydo lOm m2 794340 1,35 1 072.36 0,00
~ 952901110 Čistenie budov umývanlm vonkajších plůch okien a dverí m2 624,300 1,43 892,75 0.00
19 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaži do 4m - čistenie povala m2 412,600 2,66 I 097,52 0,00
20 953995100 Preosadenie vetracej mriežky - montáž +dodávka kus 2,000 17,42 34,84 0,00
21 953995110 Preosadenie tabule kus 3,000 26,92 80.76 0,00
22 953995111 Preosadenie památnej tabule kus 2,000 89,75 179,50 0,00
23 953995112 Komínové dvierka -montáž+dodávka kus 1,000 37.48 37,46 0.00
24 953995113 Začistenie pri vstupných dverách kpl 1,000 195,34 195,34 0,00

Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5
25 968061112 m2, -0.01200t ks 60,000 0.32 1920 0.00

Vyvesenie dreveného okenného krldla do suti plochy nad 1.
26 968061113 5 m2, -0,01600t ks 17.000 0.67 11,39 0,00
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j~od 710 ~ t~~z° jed~:vá Cena celkom Hmotnost,_‘J

Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2
27 968061125 m2, -0.02400! ks io,ooo 0.53 5,30 0,00

Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo
28 968062354 zdvojených, plochy do I m2, -0,07500! m2 2,000 10,18 20,36 0,00

Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo
29 968062355 zdvojených, plochy do 2 m2, -0.06200t m2 34,220 8,10 208,74 0.00

Vybúranie drevených rámov okien dvojitých abbo
30 968062356 zdvojených, plochy do 4 m2, -0.054001 m2 71,100 5.07 360,48 0.00

Vybůranie kovových dyerových zárubni plochy nad 2 m2, - ‘

31 968072456 0.06300t m2 17,060 13,08 223,14 0,00
32 979011201 Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m m 14,000 25,32 358,48 . ‚000
33 979011231 Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m rn 14.000 6.47 90,58 0~00
34 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmůt na skládku do 1 km t 39,310 11,56 454,42 0,00

Odvoz sutiny a vybúraných hmůt na skládku za každý ďalši 1
35 979081121 km t 471,720 038 179,25 0.00

Vnůtrostavenisková doprava sutiny a yvbúraných hmat do 10
36 979082111 m ! 39,310 8.32 327,06 0.00

Poplatok za skladovanle - betón, tehly, dlaždice (1701 )‘
37 979089012 ostatné t 21,770 25,12 546,86 0,00

Popiatok za skladovanle - izolačně materiály a materiály
38 979089411 obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné t 11,120 304,71 3 388,38 0,00

Presun hmOt pre opravy a údržbu objektcv vrátane
~ 999281111 vonkajšich pláštov výšky do 25 m 43,970 14,52 638,44 000

PSV Práce a dodávky PSV 50 026,48 0,O0~

712 lzolácie sInech 4 059,96 0~90

Odstránenie povlakovej krytiny na strechěch plochých lOst. ‘ .

40 712300832 dvojvrstvovej, -0.01000! m2 164,490 0,64 105,27 0,00
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10 stJó~ou ‘

41 712370570 TPO, pripevnenie prikotvenim m2 80,850 5,69 460,04 0,00

42 2830010950 Hydroizolačna fólia - TPO hr. 1,2mm ‚„2 92,990 9,90 920.60 0.00
3• 2832990610 Kotviaca technika - šrób do betónu ks 253,870 0.27 68,54 0,00

Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izol.povlaku
TPO fóliou na konštrukcle prevyšujúce úroveň strechy
pripevnenou prikotvenim a prilep.na celej ploche so

~ 712872570 zvarenim spoja m2 27,280 12,10 330,09 0,00
7‘ 2830010950 HydroizolaČná fólie - TPO hr,1,2mm ‚„2 31,370 9,90 310,56 0,00
~‘ 5915600277 Hmoždinkatanierová-STRU IlS 70,630 0,17 1201 0.00

Detaily k termoplastom všeobecne, kůtový uholnlk Z ‚ “

~ 712973420 hruboplastovaného plechu R125 mm,ohyb 90-1 35 st m 56,200 6,99 392,84 0,OÓ
~7 2832990600 Xotviaca technika - rozpemý nit do betonu 449,600 0,16 71,94 0,00

Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci proti) na stene
~g 712973710 tvaru NC“ pre zateplovanie z hrubopoplast.plechu RŠ 140mm m 56.200 10.73 603,03 0,00
~3• 2832990600 Kotviaoa technika - rozpemý nit do betonu 449,600 0,16 71,94 0,00

Položenie geotextiha vodoerovne alebo zvislo na strechyx ‚

~ 712990040 ploché dolO st. m2 108,130 0,41 44,33 0,00
‘~ 6936651300 t3eotextil,e netkané polypropylénové PF 300 124,350 0.89 110,67 0,00

Montáž podkladnej konštrukcie Z 056 dosiek na alike šírky
5~ 712991030 311-410mm pod klampiarske konštrukcie m 34.100 6,38 217,56 0,00

s~ 2832990600 Kotviaca technika - rozpemý nit do betónu ks 272800 0,16 43,65 0,00
Doska OSa 3 Supeilinisch EGO nebrúsené hr. 22 mm

~ 6072624800 2500x1250 mm ‚„2 13,980 7~46 104,29 0,00
‘‘ 712997003 Montáž spádovych k]inov z rninerálnej vlny r‘ 34,100 1,05 35,81 0,00

‘~ 63141~lS70 Atikový Mn, ni‘neMlna izolácia 8Qx8OxlWJO mm m 34,780 1,38 48.00 ~00
Presun hmot pre zoláciu povlakovej krytiny v objektoch . .

~ 998712202 výškynad6dol2m 41,210 2,64 108,79 000

—

713 lzolácle tepelně 3 452,41 0,00
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~.Č K I Žk . Množstvo Cena Hmotnosť• Ód Po O y Popis MJ celkom jednotková Cena celkom celkem

•7‘ 2 3 4 5 6 7 8
Montáž tepelnej zolacie podlah polystyrénom,kladenym

~g 713122111 volnevjednejvrstve m2 229000 226 51754 000
60 2837653605 Penovy polystyrěn hťúbka 60mm do podláh 233,580 11,86 2 770, 26 0,00

Presun hmot pre izolácie tepelně V ob;ektoch vyšky nad Ö m
61 998713202 dol2m 122,480 1,34 164,61 0,00

762 Konštrukcle tesánka 5 935,83 0,00

62 762981111 Vyhotovenie podbitia z OSB dosky + výdreva m2 38.600 23.52 907.87 0,00
~3 762981112 Vyhotovenle krovu - práca 185,500 14,26 2 645,23 0,00
77 6051212100 Rezivonakrov ~‘ 6,500 297,60 1 934,40 0,00

Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, kunce,
65 762395000 pásová oceď, vruty, impregnácia m3 6,500 29.65 192,73 0,00

Presun hmÓt prs konátrukcie tesárske v obj~ktoch výšky do
~ 998762202 12 in 56,800 4,50 255,60 0,00

784 Konštrukcle klamplarske 18 543,82 0,00

67 764171271 Krytina - lemovanie komina na ploche m2 2,500 45,56 113,90 0,00
68 764171276 Lemovanie rúr m2 4,000 12,58 50,32 0,00
59 764171860 Krytina Click, sklon strechy do 30 st. m2 513,500 21,31 10 942,69 0,00
70 764171870 Krytina - úŽrabie, sklon strechy do 3Ost. rn 27,200 8,38 227,94 0,Q0

Krytina - hrebene Z hrebenáČov s vetracím pásom, sklon
71 764171873 strechy do 30st. m 27,200 9,91 26955 0,00
72 764171882 Krytina - štítové lemovanie, sklon strechy do 3Ost. rn 51,600 6.90 356,04 0,00
73 754171885 Kiytisia - odkvapové lemovanie,sklon strechy do 3Ost. rn 67,900 4,89 332,03 0,00
74 754171913 Kxyta - odkvapové lemovanie,sklon strechy do 3Ost. rn 4.000 53,07 212.28 0,00

Demontáž Žlabov pododkvapových polkruhových so skionom
75 784352810 do 3Ost rš 330 mm. -0,0033CL in 67,900 0,67 45,49 0,00

Demontáž koUfl~a kónického, so sklonom Žfabu do 3Ost., -

764359810 0 001 lOt ks 5,000 0.90 4,50 0,00
Demontáž twebeňa so skionom do 3Ost. rš 250 a 400 mm, -

T7 754393830 0 00197t rn 27.200 0.46 12,51 0,00
Op4ect‘ovan.e munva a atik z pozinkovaného Pz plechu k

78 76-4430240 vrátane robov rš 500mm m 34,100 16,78 572,20 0,00
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do

79 764430840 500 mm. -0,00230t m 34,100 0,90 30,69 0,~0 ‚

Montáž balkónového chrliča z pozinkovaného PZ
80 764441211 plechu.jednoduchý s D do 50mm držky do 500mm ks 5,000 17,73 88,65 0,00

Demontáž odpadového výpustu vody kruhového-chrliČe -

81 764453881 0.0002CL ks s,ooo 0.45 2,25 0,00
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm,

82 764454802 -0 002851 rn 32,000 0.67 21,44 0,00
Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového. s

83 764456855 priemerom 120,150 a 200 mm, -0,001161 ks 5,000 0,90 450 0.00
84 764456880 Demontáž odpadového prechodového kusa, -0,001 55t ks 5,000 0,67 3,35 0,00
85 764751112 Qdpadné růry poplastovaný plech - kruhové rovné m 32,000 14,07 450,24 ‘ 0,00
85 764751121 Spodný diel odpadovej rúry ks 5,000 14,69 73,45 0,00
87 764751131 Koleno odpadovej rúiy ks a 000 8,95 44,75 0,00
88 764761141 Výtokové koleno potrubia ks 5 000 10,41 52,05 0,00
89 764751151 Odskok odtokového potrubia ks 5,000 26,30 131,50 0,00
90 764751171 ZachytávaČ neČistót ks 5,000 9,98 49,90 0,00

Žraby poplastovaný plech - podokapné polkruhové s hákml
91 764761122 verkost 150mm rn 67,900 15,61 1 059,92 0.00

Žraby polastovaný plech - kotlik k polkruhovým žFabom
92 764761232 verkosť 150mm ks s,ooo 11.78 58,90 0,00
93 764900002 Paropriepustná fólia pod strašno krytinu m2 605,860 1,63 987,55 0,00

Presun hmót pre konštrukcie Idampiarske v objektoch výšky
g~ 998764202 nad 6 do 12 m 189,270 1.82 345,23 0,00

766 Konštrukcle - knjtlny tvrdé 2729,97 0,00
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Celkem 123189.41 2&2

F ~od položky Popis Množstvo Cena Hmotnost
Cena celkomcelkom jednotková celkom

“‘ 2 3 •7 5 6 7 8

Demontáž vinoviek z azbestocementu do sute na drevenej
95 765323830 alebo oceľovej konštrukcii, sklon do 45st • -o 022001 m2 327,750 8,19 2 684,27 0,00

Demontáž azbestocementových hrebeňov a nárožl do sute
96 765328813 krytíny vlnitej, sklon do 45st, -0,017001 m 27,200 1,68 45,70 0,00

766 Konštrukcie stolárslce
17 304,49 0,00

‘ 766621400 Montáž okien plastových a“ 238,580 9,40 2 242,65 0.00
Plastové okno jednokrldlové, rozmeť 1170*450mm izolaČně

98 6114123301 dvojsklo, exterier.parapet, kovanie - komplet ks zooo 15Z64 305,28 0,00
Plastové okno jednokrídfové, rozmeť 1180*1390mm

99 6114123302 izolaené dvojsklo, exterior.parapet, kovanie - komplet ks ii,ooo 216,00 2 376,00 0,00
Plastové okno FIX ‚ rozmeť 1180*1390mm izolaČně

100 6114123303 dvojsklo, exterier.parapet kovanie - komplot ks 12,000 148,80 I 785.60 0,00
Plastové okno jednokrfdlové, rozmeť 1180*1100mm

101 6114123304 izolaČné dvojsklo, exterier.parap$ kovanie - komplet ks 3,000 186,72 560,16 0,00
Plastové okno jednokrldlové, rozmeť 1870*870 mm izolaČné

102 6114123306 dvojsklo, exterio,t parapet kovanie - komplet ks i,ooo 158,88 158,88 0,0ó
Plastové okno jednokrldlové, rozmeť 1160~550 mm izolaČně

103 6114123305 dvojsklo, exterior parapet, kovanie - komplet ks 1,000 142,56 142 56 0,00
Plastové okno jednokrldlové, rozmar 1150*1450mm

104 6114123307 izolaČně dvojsklo, exterior parapet, kovanie - komplet ks zooo 216,00 43200 0,00

Plastově okno FIX, rozmeť 1150*1450mm izolaČné
~ 6114123308 dvojsklo, exterier.parapet, kovanie - komplet ks i,ooo 143,81 143,81 0,00

Plastové okno jodnokrldlové + FIN ‚ rozmeť 1160“2100 mm
106 6114123309 izolaČně dvojsklo, oxterierparapet, kovanie - komplet ks 3,000 283,68 851,04 0,00

Montaž dyer) plastových s hydroizolačnymi ISO páskami
107 766641071 (exteriérováainterierová) m 41,400 10,56 437,18 0,00

Plastové dyers vstupné jednokrfdlové 9002000mm —

108 6114122101 vlkovania,zámku-komplet ks i,ooo 609,60 609,60 0,00
Plastové dvore vstupné jednokrídlové 880*2000mm

109 6114122102 wkovania,zámku-komplet ks zooo 590,40 I 180,80 0,00
Plastové dvore vstupné jednokrldlové 840*1950mm

110 2832301252 vr,kovania,zárnku - komplet ks i 000 561,60 561,60 0,00
Plastové dvore vstupné jodnokrldlové 660*1940mm

ii~ 2832301253 vr,kovania,zámku - komplet ks 2,000 54240 1 084,80 0.00
Plastově dvore vstupné dvojkrídlové 16001900mm

112 6114122101 viaovania,zámku-komplet ks i,ooo 1 169,21 1 169,21 0,00
Plastové dvore vstupné jdvojkrldlové l800*2000mm

113 6114122102 vrkovania,zamku-komplet ks i,ooo 1 296,00 1 296,00 ~00
Plastová vstupná stena S dveram: 4x651Y2200mm

114 6114122103 vr.kovania,zámku-komplet ks 1,000 1 776.00 I 776,00 0.00
Presun hmot pro konštrukcie stolárske V objektoch výšky nad

lis 998766202 Sdo 12m 249,110 0,77 191,32 0,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

‘ša~o“ stavby Zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy obecného úradu JKsO

Názov objektu Bieskozvod EčO

Miesto Betadice

ičo ič DPH

Objednávateď Obec Beladice 00307769

Projektant

Zhotoviter DIKTA Ptus,s.r.o. 46 353 143 61(2023345753

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

I PetorSmutný 12182018 ]
Merné a účelové jednotky

Počet Náklady/I mj. Počet Náklady/I mj. Počet Náklady/i mj.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady ‘EUR

B DopInkové náklady (o ~c~~‘*j~ rozpočtové náklady

nadčas 0,00 i~j3~riad. staveniska .

9 Bez pevnej podi. 0,00 I4jMimostav. doprava

10 Kultúrna pamiatka 0.00 15 Územně vpl~y

000

21 kompi. činnosť

IB Prevšdzkové vplyvy

Ostatně

VRN z rozpočtu

19 VRN (r. 13-18)

24 DP~ 20,00 %z 3 107,47 621,49

25 Cena s DPH (r. 23-24) 3 72~,96

F Prípočty a odpočty

26 Dodávky objed návateľa

27 Kízavá doložka

Pečiatka 28 Zvýhodnenie + -

0,00

0,00

0,00

0,00

1 315,25

1 381 ‚90

Ii

2697,15 ~3j_DN (r. 8-Il)

410,32

17

16

0,00 22~Ostatné náklady

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávatel‘

Dátum a podpis Pečiatka

D Celkově náklady

2_~f!~Čet7. 12,19-22

Zhotovitei‘

Dátum a podpis

3 107,47



ROZPOČET
Stavba: Zlepšenie tepelno-technickycit vtawosti L...XF‘, otecoeho ‚indu
Objekt: Bleskozvod JKSO:

EČO:
Objednávaler: Obec Beladice Spracoval: Peter Smutný
Zhotoviter: DIK‘TA Plus, s.r.o. Dátum: 21.08.2018

MJ celkom jednotková Cena celkom celkom
p.Č Kód položky Popis •stvo Cena Hmotnost

1 2 3 4 5 6 7 8

M Práce a dodávky M 3 107,47 0,00

21-M Ejektrornoi,tfle 2 146,46 0,00
•7“ 210010314 Krabica (Kr 250) odbočna $ vieókom, bez zapojen a ~r 6,000 7,54 45,24 0,00
‘7‘ 3410301487 Sknňa rozvodná šedá $ vieč*om KT250 KB 6,000 5.54 33,24 0,00

Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vratane izolácie spojov
~ 210220021 0 10mm m 48 000 1.35 64.80 0,00

Uzemňovací vodič ocelový Žiarovo zinko vany označen:e U
~ 3544224150 10 kg 2&800 165 47,52 0,00
7‘ 210220050 Qznačenie zvodov čiselnymi ŠUtKami zr 6,000 3,39 20,34 0,00

Štltok orientačný 2,obj. Č. E8L000000353;bleskozvodný a
6 3544247930 uzemňovací materiál ks i,ooo 0,69 0,69 0,00

Štltok orientačný 3,obj. Č. E8L000000354; bleskozvodný a
7 3544247935 uzemňovacl materiál ks i,ooo 0 71 0,71 000

Stitok orientaČný 4, obj. Č. E6L000000351; bleskozvodný a
8 3544247940 uzemňovací materiál ks i,ooo 0 71 0,71 000

Štltok orientaČný 1, obj. Č. E8L000000359; bleskozvodný a
9 3544247925 uzemňovacÍ materiál ks 1,000 0,71 0,71 0,00

Štítok orientačný 5,obj. Č. EBL000000352; bleskozvodný a
10 3544247945 uzemňovatI materiál ks i.ooo 0,71 0,71 0.00

Stitok orientaČný 6-9, obj. Č. E6L000000355; bleskozvodný a
~ 3544247950 uzemňovací materiál ks iooo 0,71 0,71 0,00
•iT 210220240 Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ 36,000 3,48 125,28 0,00

Svorka k uzemňovacej tyči ocelová tiarovo zinkovaná
13 3544219000 označenie Si 02 ks 36,000 1,73 62,28 0,00

“77 210220240 Svorka l-em K uzemňovacej tyč $J 4,000 3,48 13,92 0,00
Svorka k uzemňovacej tyči ocerová ž,arovo zinkovaná

~ 3544218900 oznaČen‘e SJQ1 ks 4,000 1,67 6,68 0,Q0
‘7 210220230 Uzemňovacia tyč FeZn 21 ~r 6,000 19,78 118.68 0,00‘

Uzemňovacia tyč ocelová harovo zinkovaná označenie II 2
ý~ 3544222550 m ks 6,000 21.35 128.10 0,00

Podstavec betónový k zacflytávacej tyči a oddialenému
~ 210220306 bleskozvodu m 4,000 20,82 83,28 0,00

Podstavec k zachytávacej tyči betón 350x350x50 mm
19 3544247050 oznaČenie k JP a OB D=21, 27, 28mm ks 4,000 24.03 96,12 0,00

Plastová podložka podstavca k zachytávacej tyči betón
20 35442470666 350x350x50 mm ks 4,000 7.67 30,68 0,00
7~‘ 210220300 Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi 0 3-10 50,000 1,52 76,00 . 0,00
~‘ 3544245:350 Uzemňovací vodič zl,atina AlMgSi označen;e Q 8 AJ 7,550 8,91 87,27 0,00
‘~ 210220800 Uzemnovacie vedenie na povrchu AlMgSi Q 8-10 ~ ~o~j‘j 1,52 54,72 0,00

Uzemňovacl vodič i2olovaný zhat:na AJMgSi označenie Q 8
24 3544245370 AIPVC kg 7200 15,13 108,94 0,00

Podpery vedenia zliatina AIMgSi na ptechovó strechy PV23-
~ 210220813 24 ks 50.000 1.81 90.50 0,00

Podpera vedenia na plechové strachy zilatina AIMgSi
26 3544241950 označenie PV 23 Al ks 20,000 203 40,60 0,00

Podpera vedenia na plechové strechy zilatina AIMgS:
27 3544242000 označenie PV 23 vytočená ks 30,000 1,31 39.30 0,00
‘~‘ 210220814 Fodpery vedenia zliatina AJMgSi do muriva PVOI-03 60,000 2,08 124,80 0,00

35442409000
29 1 Podpera vedenia do muriva Nerez označen‘e DEHNhoId kS 60,000 3,51 210,60 0,00
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Celkom 3 107.47

K~fl MJ Množslvo ied~IZváj Cena celkom Hmotnost

7 2 3 4 5 6 7 8
Lachytavacia tyc zliatna AIMg& bez osadenie a s osadenim

30 210220831 JP 10-30 ks 4000 8,70 3480 0,00
‘~7‘ 3544240350 Zachywvac;a tyč zhat,na AIM9Ss označen,e JE‘ 20 AI 4,000 35,80 143,20 0,00
~ 210220841 ochranná stneška AIMgSi 4,000 1,05 4,20 0,00

~‘ 3544240809 Qohrann~ stneška horná zI,atsna AJMgSi označenie ~s~i PF“ 4,000 1,60 6,40 0,00
‘~7 210220853 Svorka zlialina AIMgSi_spojovacia SS 15,000 2,43 36,45 0,00

~ 3544243100 Svorka spojovacia zllatina AIMgS1 označenie SS sp. 2 skrAi ks 15000 1,77 26,55 0,00
‘~‘ 210220656 svorka zliatina AJM9Si na odkvapovy zrab SO 8,000 3,48 27,84 0,00

~7 3544243550 Svorka okapov~ zijatina AIMgS; označenie SQ AI PF‘ 6,000 4,30 34,40 0,00
‘~‘ 210220857 svorka ziiatina A]Mg$i skuŠobná SZ PF‘ 6,000 3,48 20.88 0,00

~7 3544243600 Svorka skuSobná zlsatina AIMgSs označense SZ PF‘ 6,000 3,19 19,14 0,00
~ 210220858 svorka zliatina AlMgsi na potrubie 5T01L09 1/2“ - C ks 2,000 4,79 9,58 0,00
~ 354424 050 Svorka na potrubia 2 lľZ‘zI,atina AIMgSi označen‘o STO? PF‘ 2000 4,35 ~ 70 0,00

‘T MV Murárskevýpomoci r 22,830 096 21,91 0,00
43 PM Dopravné náklady % 12,640 2,88 3639 0,C0
z Podiel pridružených vykonov 22.830 0,96 21 91 000

46-M Zemné práce pH extr.mont.prácach 551,67 0,00
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin I až 4 bez

~ 175101101 prehodenia sypaniny m3 9,450 14,95 141,28 0,00
‘~‘ Into cena I Sirkopsesok obsyp Q-IS ~ 9,450 1745 164,90 0,00

Násyp zeminy, zloženie a rozprestretie zeminy vrátane
47 460120082 zhutnenia,zemina triedy 3-4 m3 8,820 17,84 157,35 0,00

Hibenie káblovej ryhy 35cm širokej a 70cm hlbokej, v
48 460200154 zemine triedy4 m 6,000 12,03 72,18 0,00

RuČný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35cm
~9 460560154 Širokej, 70cm hlbokej v Zemine tr. 4 m 8,000 2,66 15,96 0,00

HZS Hodinové zúčtovacle sadzby 410,32 0,00

50 HZS0001I4 Odborná prehliadkaa odborná skúška bleskozvodu hod a,ooo 21,21 169,68 0,00

~ 51 HZS0001IS Demontážjestvujúceho bleskozvodu hod 18.000 15,04 240,64 0,00
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Priloha Č.2
DoNo dňa (vypini Envíitnmentálny fond)

Záverečné vyhodnotenie
pinenia podmitnok zmluv‘

a poskytnutí podpon z Environmentálnebo fondu
formou dotácie za rok

2018

Pnemca dotáeie

Číslo rozhodnutia ministra životného prostredia
Siovenskej republiky _______ _____

Č~5i0 zmluvy o poskytnutí podpory
z Envjronmentálneho fondu formou dotácie

!! Vypíiíajte kn hrubo orámované polia !!!

L Deň Úhrada

Číslo účtovného vystavenia Suma účtovného Úhrada z mých zdrojov z Environmentálneho
dokladu! faktúry úČtovného dokladu! faktúry v fondu

dokladu! EUR Suma v Dátum
faktúry EUR uhradenia Suma v EUR

Spolu X

Čestne vyhlasujem, že finančné prostriedky:

- z mých zdrojov v sume EUR
- z dotácie Environmentálneho fondu v sume EUR

boli, resp. budú použité na úhradu vyššie uvedených účtovných doldadov/ faktúr od vybraného dodávatel‘a
v termíne do 31.12.2018

Meno a priezvisko, titul štatutárneho orgánu príjemcu dotácie

Peěiatka a podpis štatutárneho orgánu príjemcu dotácie
Datum~

Akceptované bude len kompletne vyplnené tlačivo s prlslušnými dokladmi !!!
www. en vi rofond . sk


