Environmentálnyfond
Mgrtinská 49. 82l 05 Bralislava

obec ČervenýHrádok
Ing.BohumirŠabik
starostaobce
ČervenýHrádok l93
y)l ěl LeÍvenynraooK
Vášljstčíslo/zo
dňa

NaŠe
čislo
IDr10288
BK4c-l28jil
v3995/2018

Vybal1ljei linka
Ing.ZahradničkováMaÍtina'
090ó 3l l 9j I
zahÍadnickovaaenvirofond.sk

Bratislava
I r.07.2018

vec
z{slani€ zmluw o DoskvtnutíDodDorvz Environmentálíehofoldu formou dotácie
vláženýpán starost4
v prílohe lisfu si Vr{m dovol'ujeme zaslať Zmlulu o posk''tnuti podpory
Environmentiilneho
z
fonduforrnoudotácieč.l28333 08U01(ďalej len ,,dotačná
zmluvď.)'
Dotačnázmluva bola zverejnená v centrálnom registri zmlúv dňa 09.07.2018
a nadobudlaúčinnosť
dňa l0.07.2018.
S pozdravom

. i j ! l ť . J n m e n i á | nÍvo n d
49
Iúa|linská
/,-i\
*'' os]Bíatlslava
\9)

riaditeť

ElSohc

l. zmluva o posk}tnutípodpory z Environmentiálnehofondu formou dotrície. lx

,/,ďb
\$"o.ouu

Zv,LU V A č.128333
08U01
.''"oss$ó.*
o-o
posk].Ínutipodpory z Environmentálneho fondu formoÚ dotácie (ďalej len
É.j,ň
( a
\-'

l

J'zm|uva..)
uzatl'orená pod|'a s 9 ods.6 a $ 10 ákona č' 58?/200.lZ. z o Environmentálnom fonde
a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení neskoršíchpťedpisov,podl'a s 269
ods'2 zákona č. 5l3/l99r Zb. obchodný zákonník Yzneni neskoršíchpredpisov
avsúlade sozákonom č. 523/2004 z. z. o rozpočtovýchpravidlách verejnej sprály
a o zmene a doplneníni.ktorých zákonov v zneníneskoršíchpřcdpisov

Č|ánokI.
ZmIurné
stranv

l. PosE}*toýate|'
dotácie:
Sidlo:

IČo:
DtČ:

statutám)'
zástupca:
Bankové
spojenie:
Cís|oúčfu
vo formáteIBAN:
SWIFT:
(ďa|ej|en..fond.')

2. Príjemca dotácie:
Sídlo:

lČo:

Environmentá|ny fond
Maninská 49. 82l 05 Bratislava
j0 79ó ,l9l
202t925774
MgŤ.Peteř Kalivoda. riaditef
Štátnapokladnica
sK09 81800000007000214051
SPSRSKBA

obec čerr'enýHrádok
Červený
Hrádok|93.95l82 Čen'ený
Hrádok.okresZ|atéMoravce
0065ól27
lng.BohumírŠabík.
starosta
obce
PrimabankaSlovensko,a.s.

Štatutímyzástupca:
Bankovéspojenie:
Číslosamostatné|ro
bankovéhoúčtu
vo formáte
IBAN:
sK70 56000000002242992005
SWIFT:
KOMASK2X
(ďaIejlen..príjemca
do!áci.-)
(ďa|ejspoločneIen..zmluvnéstran}..)

Č|ánokl|.

Úvodnéustanorenia
londe aozmene
|. Fond bo| zriadenýzákonom č. 587i]00.l z.z. o Environmentálnom
(ďa|ej
|en .'zákon
a doplnení nie}'1od'ch zákono\' v zneni neskorŠíchpredpisov
o Environmentálnom fonde..) akrr štátn) tbnd na uskutočňovaniešt.ítnejpodpoÍy
starostlivostio ŽivotnéDrostredie.
f. Rozhodnulim ministra životnéhoprostredia S|ovenskejrepubliky o posbtnulí podpory
tbrmou dotácie z EnvironmentalnehoÍbndučíslo| 28jjj/BK4c-3 l,,|8 zodňa |.j.0j.20]8
vydanéhopod|.as 4 ods. j zákona o Enr'ironmentálnonrfonde (ďalej |en ,.rozhodnutie..)
bo|ana základe žiadostipríjemcudotácie čís|ol 2833j zo dňa 24.l0.2017,podanejv Íámci
činnostípodpory tbrmou douicie pre Íok :0| 8. ob|asť:ochrana a Y}užívanie
ŠpeciÍikácie
vód. činnosť BK4c Čistenie odpadových vód v ostatných aglomeráciách
posk}tnutápríjemcovidoÍicie
do 2 000 ekviva|entnjchobyvatel.ov(ďalej len '.žiadosť'.)
podporavo fomre dot]ícievo výškeló0.000.00 EUR. slovomi ('ednostošesťdesiattisíc
eur)
(d.a|ejlen ..dotácia..).
j. Posk}tnutá dotácia na predmet podpor} podl.a tejto zmluvy nie je štátnoupomocou
v zmysle pravidiel o šútnejponroci podl.a zákona č. j58/20l5 Z. z. o Šlítnejpomoci
v zneníneskoršichoredDisov'

c|ánokIII'

Pr(dmet zmluw
fonde na základe
l. Táto zm|uva sa uzawára podl.a$ 9 ods. ó zákona o EnviÍonmenú|nom
r'Článku tl. bod ]. zmlu!} a to !řbe na žiadosťpríjemcu
rozhodnutiašpecifikovaného
dolácie.
2. PredmetomzmluY}'je úp.avazmluvných podmienok.práv a povinnostízmluvných strán
pri poskyrnutí podpory z Íbndu rormou dotácie prÚemcovi dotácie za úče|om
oprÁlnených nákladov na rea|izáciu projektu
spo|utinancovaniaskutočnev.'-naložených
podrobne špecifikovaného! C|ánku lV' zmluvy. Podpora sa poskÍuje z prostriedkov
prostriedkyposkt'tnuté
z Európskejúnie.
tbndu:nejednása o tinančné

Článoklv.

Úče|použitiaposlq'tnut€ j dotácie. predmet projektu a termínrea|izácie projektu
použijena:
L Poskýnutá dotáciasa účelovo
il)

Uťcloot3cle(nazovpro]eKtul:
Miesto realizácieprojektu:
Olres:
povoleniepovofÚúce
Stavebné
realizáciuprojektuč.:
Zo dňa:
(kým)
Vydané:

Čen.enj.Hrádok zmenaa doplnenie
kanali2ácie
Cenen! Hrádok
Zla(éMoÍavce
2t2001/007
)2 F24
10.|].200,1
pIostredia
Nitra
obvodnýúradživotného
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povo|enie
povo|'ujúce
stavebné
realizáciuprojekÍu
č.:
Zo dřtal.
Vydané:(kým)
Pnávoplamé
dňa:

7n005t00090-F24
09.02.2005
pÍostr€diaNitřa
obvodnýúradživotného
M.03.2005

Rozho&utie povolÚúce realiáciu
projetÍuč.:
Vydané:(kým)
Pnávoplatné
dňa:

2n0071000t31-03
F24
09.022007
prostredia
obvodnýúradživotného
Nitra
05.03-2007

RozhodnutiepovoFujúce
.ealiáciu
projeliÍu
č.:
zo dňa:
Vydané:(kým)
Právoplatnédňa:

22009t00133-oo1-F33
12.02.2009
prostredia
obvodnýúradživotného
Nitra
16.03.2009

zo dí'.s..

-002Pz
stanoviskoorgánuštátnejvodnejsprávy-: ou-zM-oszP-20 I5/000201
7n dřn:.
21.0r.2015
vydané:0.ým)
úťad
zlatéMoravce
okťesný
RozhodnutiepovoFujúce
realiáciu
projektuč.:
Zo dňa:
vydané:(kým)
Právop|amé
dňa:

ou -zu-oszP -20t61001
010-0I I Pz
t 6 . tr . 2 0 1 6
okresnýúradZ|ateMoravce
28.r2.2016

b) Projektová
v}pracovaná:
dokumentácia
(kým)
Názov:
Llsto zakazKy:
Dátuml
Projeková dokumentáciav}pracovaná:
(kym)
Niizov:
Čís|ozákazkyl
Dátum:

stanislavorovnický,voDosTAv
Hviezdoslavova
4 9530O ZlateMoravce
Červený
Hnidok- kana|izácia
l /98
05/1998
lng.vašková.
ws vodaprojekt
s.r.o.
Vodohospodrirske
stavby
SNP26.9340l Levice
Červený
Hrádok.zmenaa doplnenie
kanalizácie
vs30/15
0712015

2. Termínrealizáciep.ojektu:
- mesiaďrok):ogatog. ||Do2o
(začiatok
a ukončenie
3. Ce|kové
nák|adyprojektus DPH;

990.242'|4EUR
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4. Podrobnýopisčinnosli
a prácrea|izovaých v roku20l8:
Dotácia'a Íinančné
pros(.iedk}'z iných zdrojov budú pouŽiÉna realizáciu kana|izácie
v obci Cerl'enýHrádok i. rozsahu:
S l o k aA B - l . D N J 0 0 .d i Ž k aó 7 . ] m : Š 4 k .Š : 8- Š I ó
sLokaAB-2. DN j00. diŽka50.: m: Š7k.Š:s. Š9
sloka AB-] DN .1oo.dizka]: j. t nrl Š7- Š6.Š5- Š1-Š3.Š2.Š|. Šla- rČov
SlokaAB.j DN joo. dižka:j.: m: Š7- Š8- Š9
SrokaAB.ó DN .too.dÍ;t<a
: t s.s m: Št s. š t 7. Šló. Š|5 -ŠI.l - s7
StokaAB-7 DN 3oo.dizta ó5.0 nr:Štg- Š:o. Š:t
Uvedené činnosri a pÍáce budú realizovanév súlade s rozpočtom projektu (príloha
č.l zmluv-'.).
opis činnostía prác špecifikovanýv tomto bode bude ťea|izovanýv zmysle pÍojektovej
dokumentiicieuvedenejv C|ánku IV' bod |. písm.b) zmIuvy overenejprÍsIušným
orgánom
povolujůcim realizáciu projeklu a zároveň pod|.arozhodnutiauvedenéhov Č|ánl'u Iv.
bod l. písm.a) zmluv}.
V prípadeakýchko|vekpoch.'-bností
zmluvných strán pri výklade ťozsahua opisu činností
a p.ác. koré majú by'l'konané vÍámci projektu 2a rok 2018. financovaniekoÚch
je úče|omposkytnutia dot.icie pod|.a tejto zmlu!.Ý.. sú zm|uvné strany viazané
aj špecifikáciou projeklu uvedenou v žiadosri príjemcudoúcie oznaČenej' Č|ánkutI.
bod 2. zmluvl'.
projektu:
5. Dodáýate|.(|ia)
obchodné
menododálate|.a:
Sídlo:

lČo.

Registřiicia:
Oddiel: Sro
ZmIuvao die|oč.:
Zo dňa:

cs. s'r.o.

strojáÍenská
5487.9|7 02 TmaÝa
-{-{t0t9i7
r' obchodnomregistriokresliého
súduTmava
V l o Ž kč
a .:2l753/T
ZoD 2018/05/l
I
25.05.20r8

ó. Podmienkouposk}lnuriadotácie príjemcovidotácieje okrem inéhovýber dodávate|.a(o\.)
.ealizácie projektu.špecifikovaného(ých)
v bode 5. tohto článkuzmIuvy' ktory je povinnj
zabezpečiťpríjemca dotácie vsú|ade so zákonom o verejnonr obstarávaníplatnom
a účinnomv čase výberu dodá\'ate|.a.Za dodťŽaniezákonných postupov pri výbere
dodávatefa(ov).upravenýchzákonom o verejnomobslarávaníplatnom a účinnom\,čase
výberu dodávate|a(ov).zodpovedáprlenrc! doúcie a porušenietohto zákona o terejnom
obstarávanízo stŤan}-prijemcu do!ácie sa PolaŽuje za podstatnéporušeniepodmienok
2ÍnIuvy.k|oťého
nás|edkomje povinnost.prijemcudotácielniriť poskynutúdoúciu.
7. Prijerncadotácieje povinnj posk}1nutú
dotíciu pouŽiťvýIučnena účelÍealizácieprojektu
špecifikovaného
l borJochl. a 4. tohto článkuzÍluvy a spósobom aza podmienok
dohodnutýchv zmltrve.

S t m n a . {z l 2

Článokv.

Ý.ýškaposkJ(nutcj dotácie
|.Na rea|izáciuprojekrušpecifiko\.aného
vc|ínku IV- bodoch l. a4. zm|uvysa zoviizuje
|ond po splnenívŠetk;.ch
podmienok zmluv!'prÍjemcom dotácie poskytnúťprijemco\'i
dotácieÍinančné
p.ostriedkv_ doliciu maximálnevo vÍ'Ške:
ló0.000.00 EUR
(sloYom:jednostošesltlesiaÍisíc
eur).
2. Podmienkou poskytnulia dotácie je okrem irréhoprcukiizanie.že prí.jemcadotácie má
na financovaniep|ojeku (účeludotácie) zabezpečených
najmenej5 o/onák|adovz inÝch
zdrojov. teda sumu vo vítke:8.42l'0ó EUR (slovom: osemtisícštyris|odvadsatjeden
eur
a šesťcentov)'
j. Podmienkouposk}lnuÍiadoúcieje dodrŽaniepodmienokzmluvy prijcmcomdoticie.
.l. Za skutočnevynaložené
oprávnenénáklad1'na reaIizáciuprojektuje moŽnépovažovailen
tie nák|ad}.ktore súlisia s píácam;a dodávkami realizovanÝmia uhradenýmipod|.atejto
zmlu\y príiemcom
dotáciedodá\atel.o\
i|om) u\ cdcnému(i
m) r Č|ánkulV. bod 5. zmlury
na základe uledenýchzm|ú\a ich dodatko\ako aj v Príloheč.I tejtozm|uv)'.a Íov období
príslušného
rozpočtového
roka.v ktořom sa B)sk}tla dotácia.
5. v prípade.ak oprá.\'nené
náklady skutočne\'ynaloŽené.
odóvodnenéa rildne přeukázané
na rea|izáciu pÍojektu. špecifikovanéhov Článku IV' znrluvy pojeho ukončení
v rozpočtovomroku. v klorom sa doúciaposkytla.budúnižšieako súčet
sumy poskytnutej
doúcie u\edenej v bode l. tohro č|ánku zmlu\.y' a povinnej sumy ziných zdrojov.
zabezpečentjpríjemconrdotácie uled.ncj \ bode f. tohro článku zmluv1, príjemcor,i
dotácie vzniknc náíok na dorácitl len do výšk1' skutočnýcha riadne preuklian}.ch
vyna|ožených nák|ador na realizáciu projeklu v prislušnom Íozpočtovom Íoku
po odpočítaní
pomemcj čiastk;.por innej sum) z iných zdrojov. Fond je \ lakomto prípade
oprár'nenýbez uzatvoreniadodatkuk zmluve znížiť
výškuposk\1nutejdotácie.
6. Konečná výška posk}tnutej dotiicie' ktorá budc vyplatená príjemcovi dotácie. sa určí
na zák]ade skutočne Ýynaložených.odóvodnených a riadne preukázaných nákladov
na ÍealizácitlpÍojektu.špecifikovaného
r Č|ánkulV' zmluvy. Celková výškaposKymutej
dotácie uvedená v bode I. tohlo článku zmluv). je výška maximálna. nesmie byť
ju dodatočne
prekoč€ n á a nie je možné
na\'yšovat..
okrcm prípadunavýšeniaposk}tnutej
dotácie na zák|ade dodatočného
rozhodnutia ministra Žir,otnéhoprostrediaSlovenskej
repub|iky po u2avretízmluva. V prípade navýšeniaskutočnev].naloŽenýchnákladov
súvisiacic|rs realizáciot|projektu.tieto nákIad}'znášav].Iučne
príiemcadotácie na vlastné
nákIady'

Článokvt'

Lehot] a spdsob čerpaniaposkytnutej dotácie
|. Fond zabezpečíčerpanie poskynutej dotácie prijemcovi dolácie bezhotU\osmjm
pre\odom zúčtu fondu na samostatnýbankový úče!prijenrcu doúcie špeciÍjko\aný
vČIánku|.bod2. zmluv\. atozapodmienokdohodnurých
v zmluve. Prijemcarlolicie
sa zavŽizujeudťŽiavať
účetu\edený vČ|ánku |. bod2. zmlur} otvorenýdo doby. pokia|.
nehudÚ'plnťncpo\innosliusl.no\ené
\ (.|ánkuIx' hod 7' tťjto/mtrr\y'
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2' Prijenrcadolácie je porinný. za účelomčerpaniaposk)tnutejdotácie na zák|adezrnlu\y'
pred|ožiť lbndu ořiginálv |aktúr. prípadne originál1, iných účtovnýchdoklado!
zodpovedajúcich
zákonu č.4j|/:002 Z.z' o účtovnícwc
pÍcdpisov.
v zneníneskorších
kloďmi priiemca dotácie hodtrovemea bez nkýclrkol.vekpoch1'bností
preukážeúčelovosť
pouŽir;a posk)lnutej dolácic (d.alej len ..účtovné
dok|ady..).na úhradu opnívnených
náklador na realiáciu projeku. špecifikovaného
Y c|ánku IV. zm|u\v' a to v pris|ušnom
Íozpočtovom
rok.u.v ktorom sa dotácia posk}l|a. Učtovnédoklady musia byť v1stavené
vybranýmdodávatelbmuvedenýmv C|ánkuIV' bod 5' zm|uv5'Prijemc.dolácieje ticž
povinný na poŽiadaniefondu k čerpaniudotácie pred|oŽiťďa|šie dok|ady a pisomnosti
vzťahujúcesa k realizovanénruprojektu na preukázanič oprá\.n.nosti v\taloŽenich
náklado\. Príietncadoúcieje por'inn1 uvedenédoklady doručiťfondu najneskór r' lehote
do 30.11.2018.
3. V prípadezáIohovýc|rf.akrúrjepríjemcadotácie povinnýposlupovaťv zm}'s|e$ l9 zákona
č.52311001Z. z. o rozpočtových pravid|ách veřeinej správv a o zmene a doplneni
niektoďch zákono\ v znení neskoršíchprcdpisov (d.alej |en ..zákon o rozpočtolých
pravidlách'.)'
.l' Podmienkou úhrad} pred|oženýchÚčtovných dok|adov zo strany |ondu je dodÉanie
všetkýchporlnrienokznrluv\' pr{jemcomdotácie a preukázanie bezhotovostnejúhrady
týchtopredloŽ€ n ých účlovných
doklador vo výškenajmenej5 % nákladovz iných zdrojov
príjemcorndoúciedodávatelbvi(om)'v píípade.
žepríjemcadotiiciepodmienkuzap|atenia
najmenej 5 9á nák|adov z inÝch zdrojov ako podmienku čerpaniaposkytnutej doticie
(clánokv. bod2. zmluv}) už ku dňu podpisuzmlur,; sp|nil.ním pred|ožené
účtovné
doklady fond. v pÍípade sp|nenia ostatných podmienok zmjuvy. uhradí do výšky
poskytnutejdo!ácieuvcdenejv e |ánkuv. bod l' zmluvy.
5. Fond sa zal'.izuje.Že po splneni vŠetkých
podmienokzmlu\J zo slrany príjemcudotácie.
poskýnutú doríciu príjenrcovi dotácie uro|.ní a poukiíŽe z účtu fondu na základc
predložených
účtovných
dokladov a účtovrrých
dokladov o úhradenajmenej5 7o nák|adov
z inýchzdrojov.a to najviacv dvoch platbáchv termine:
. do 15.12.2018do r1Ýšky|00'00 % posi}-tnu!ýchíinaÚčDýchprostriedkov.
DPH uvedená na účtovných
dokladoch. predloženýchtbndu zo strany príjemcudoliicie
na úhradu.budeuhradenálen prí.jemcovi
dotácie.ktoď nieje platilel.omDPH.
6. V prípade.ak prijemcadorácienajneskórv lehoteuvedenejv bode:' tohto článkuzmluvv
nepredloží
fondu originá|y účtovných
dokladov na úhradunák|adovna realizáciu projekrr'r
Špecifikovaného
vČ|ánkuIv' zm|uvy.ako aj dok|adyo úhťade
najmenej5 %nák|ado\
ziných zdÍojo.!a|ebo nepredložídok|ad."'a písomnoslivďahujúce sa k realizo\anému
projektu.ktoréod neho vyŽiadalfond na preukázanieoprávnenostivÝnaloženýchnákladov.
nedostávasa r'jm íLrnddo omeškanias uvo|.nením
ěerpaniadorácie.
7. Pr.íjernca
doláciĚ jc povinnj. najneskór ku dňu podpisu znrluvy predloŽiť|ondu doklad
o z|iadení samostatnéhobankovéhoúčN' odo dňa uzatvorenia zm|urf' budú fšetky
fin'ančné
opeÍácie.súvisiaces posk)1nutoudotáciouna realizáciuprojektu.špecitikolaného
vClánkulV. zmluv\ (s výninrkou úhradynajmenej 5 "/o nák|adov z in..lchzdrojov).
vý|učnepřostredníctvomtohto samostatnéhobankovéhoúčtu.a to len
uskutočňované
filnnou bczhotovostnÝchprevodov.Príjenrcadotácie sa zav:izuje.žepÍostrednictvom
lohto
samostatného
bankovéhoúčtubude uskuločňovať
výlučnelen tie finančné
ope.ácie.ktoré
súvisias podporouposk)tnutouz prostřiedko1EnvironmentálnehLr
|ondu.
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8. Urok)
z posk}mulei dotácie' ktoré budú pripisané prijemcovi doúcie
po poukázanídoticie alebo jej častina.icho samostatnýbankový účet.súprijmom fondu
poplatkovza vedenietohto účfu
a prijemca dcrúcieje povinný ich vo výškepo odpočítani
v lehotejednéhomesiaca odo dňa ich připísaniana úč€ t príienlcudot.icieodviesťna účet
fondu čís|ovo formáte IBAN: SK09 8180 0000 0070 002| 40j|. variabilnÝsvmbol
1283i39.
9. Zmluvnéstranv sa dohod|i.žezávázok fondu umoŽniťčerpanieposk1rnutejdoúcie alebo
jej zostárajúcejner.yčerpancj
častizanikádňom vstupupríjemcudouiciedo Iik!idácie. ako
na majetok prijenrcu
aj dňonl v}.h|áseniakonkurzu a|ebo povolením ÍeštruktuÉ|izácie
dotácie a|ebo vstupom do nútenej správ1' alebo ozdmvného režimu. akkýmto
došlov obdobi po roáodnutí'alebo uzaworeniznrIu!y.
skutočnostiam

vII.
Č|ánok

Po\.innostiprijemcu dotácie
Prijemcn doúcie sa zaYazujepo'užiťposk1tnulúdotáciu a polinný prispevok najmenej
naúče|
vyn)edzenyl
5% nákIadoYz iných zdÍojov(C|ánokV' bod |. a bod 2.) ví'lučnc
v Č|ánkuIV. zmluvy a za dodržaniapodmienokstanovenýchtoutozmluvou.
Prijemca rJoráciesa zavázuje riadne. v súladeso stavebnýma|ebo iným povo|ením,
s pred|oženouprojektovou alebo inou dokumentáciou,vsúlade s terminom realizácie
projcktu a rozpočtompťojektu(priloha č' I Zmluvy) rea|izovaI'projek špecifikovan.ú
r Čldnkulv.
vČ|ánkrrrV.zm|uvy prostÍedníclvom
dl)dávare|.a(l.o\
) uvedcného(jch}
bod 5. zmluv).
Príjemca dotácie sá zavázujč zabčzpečiťhospodáme. efek!ívne. účinnéa úče|ové
qnakladanie pos|grnutejdotáciev súladeso zákonom o rozpočtových
pravidlách.
+. Príjel)rcadotácie sa zaviizuje počascelej doby p|atnostizm|uv} majerok nadobudnutý
alebo zhodnotenýz prostricdkovposkÍnutci dotácie chřániť pred poškodením.
stratou.
odcudzenimaIebozneuži!ím) . Příjemcodorície sa zav:izuje písomneinformo\'aťfbnd o zmene všetlqichskutočnosti
a podmienok.dohodnutýchv tejtozmluve do !0 ka|endámychdní od prislušnejzmeny.
Zmenu dohodnutýchpodmienok zm|uv!' moŽno uskrrtočniť|en nazáklade pisonrnej
žiadostipÍÚemcudo!ácie. na základe ktorej fond. v pripade.ž€ so zmenou dohodnuých
podmienokbude súhIilsiť.
uzatvorís príjemcomdot.iciepisomnýdorlatokk zmluve'
6. Pr€ přojekq' ktoré majú telmín ukončenia řealiácie pfojektu do Jl.l2.20l8
sa príjemcadotácie zai.izujel
a) spolu s pos|ednýmiúčovnýmidokladmidoručeniTnia pred|oženjmi|onduna úhradu
a s dokladmi uvedenými v ČlánkrrVI' bod 2. zmluvy pred|ožit. aj vyplnené
vyhodnotenie plnenia podmienok zm|trv1'
a podpisané t|ačivo pre ..ZáveÍečné
posk}.huti
podpory
o
2 Enviíonmen!álneho
fondu fonnou dotácieza Íok]0|8,.. ktoťé
tvoří prí|ohtlč.2 zm|uvj' a záverečnú
správu o priebehurea|izícicprojektu.vrátane
všetk}.ch íondom poŽadovaných dokIadov píeukazujúcichrealizáciu p|ojeku.
na ktoď bo|adotáciaposk)tnutáa
b} \ lehotenajneskóřdo d\'ochmcsiacov odo dňa termínuukončeniarealizácic projektu
u\edenéhov C|ánku |V. bod 2. zmlurv oredložiťa doručiťíonduzáois o odovzdaní
a orevzalrstavbv.
L
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7 . Pře projekr].' ktoré lnajú teřmín Ukončcniá rea|izácie přojektu po 31.12.2018
sa príjemca dotácie zaYázuje spolu s poslednými účtovnýmidokladmi doru.enými
a prcd|oŽenými
fbndu na úhraduasdok|adtniu',edcn',..mi
v('IanluVl' bod2. zm|uvy
predloŽiť aj vr'plnené apodpísanétlači\o pre .ZáveÍečnéD'hodnolenie plnenia
podmienok zml vY o poskltnuti podpory z En\ ironmentálnehotbndu formou dotácie
zarok 2018'..ktorétvori prílohuč.2 zmlur"vazá\erečnú
správuo priebehurealizácie
projektu. vrátane všetkýchfondom požadoranýclrdokladov preukazr!úcichrealizáciu
projektu.
na IloD boledotáciaposk]tnrrti'
8 . ZáYeřečná správa o priebehu realizácie pťojektu musí obsahovai detailni opis
činností.lprác
rea|izovanÝchprijemconrdotáciev roku 20l8 za posK}Lfirufu
do!áciu a tento
opis musi byťv súladeso zmIuvoll.
V prípade.ak príjemcadolicic r' priebehu realizácie projektu zistí. žeprojckt nebude
schopnÝzrealizova!.v lermínepodl.aClánku lV' bod ]. zmlulr a ide o termínrealizácie
projekfu v roku 2018. ie por,inný pred dohodnuým termínom ukončeniarealizácie
proje|.tu doručiťfondu písomnúŽiadosť o prediženie terminu rea]izácie projektu
s uvedenimddvodov. V prípadezáVažníchskutočností.
ktorénemolrolprijemca dolicie
LrvpllTniť'móŽe tbnd uza\rieťs prijemcomdoláci. písomnýdodatokk zmluve. v ktorom
dohodnezmenutemrínurealizácieprojektu.
I 0 .Príjemcadotácieje povinný umožniťzamcstnancomlondu. zamestnancomMiniste.stva
životného prostredia Slovenskej republi$ a na ich požiadanie aj zamestnancom
S|ovenske.jinšpekcie Životného prostÍedia' prípadne príslušné|ro
úíadu ži\'otného
prostÍedia.
vykonávaťkontrolupouŽitii posk],tnutej
doti'c;ea za tým účelomumoŽniťim
vstup do pťiestoÍov
a objektovprijerncudotácie a na požiadaniepredloŽiťvšetkydoklady
a písomnosti vzťahujúce sa k řeali7o\'anému projektu a preukázať op.ávnenosť
vynaloženýchnákladov. Príjemcadotácie sa zavázuje !}tvoriť oprávnenýmkonrroIn)im
zamestnancon v}konávajúcim kontrolu podmicnky' na řjadne a včasnévykonanie
kontrol}''aposk}tnúť
in1bezodkladnepotrebnú
súčinnosť.
. Príjemcadot.iciesa zavázrÚe.Že bez predchádzajúceho
písornného
súhlasufondu veci
a
nehnutel.né)
arecné
a
majelkové
práva.
ktoré nadobudnez prostriedkov
1hnute|.né
posk}tnutejdotáciev zmysle tejtozmluvv. neprevediedo !Iastníc!.t'a
tretejosoby' a to po
dobu 5 (pialich) rokov odo dňa nadobudnutiaveci ďa|ebo vecnÝchďalebo majetkových
prá1'z prostriedkovdotácie\'zmysLetej!ozmluvy do svojhovlastnicwa.
1 2 .Príjemcadoúcie sa zaviizuje. že realizovanýprojekr al,alebojeho časťani pťostriedky
posk}hutej dotácie n€ b udú použité
pre účelyrealizácieakejkol.vekhospodárskejčinnosti
aani nebudúposk)tovat' neoprávnenúvÝlrodu žiadnemusubjektu (najmá. ale nielen
na základe zmlu\'néhovzťahus prijemcom).ktoŇ ÍcaIizujehospodáĎkučinnosť.
Ij.PrÚcmca dotácie v;'hlasuje.že budovan'ťekonštťuolaná
vodoYodníkanalizačnásieť
podl.a pÍojektuuvedenéhov č|' IV' bod l. te-jtozrnluv-l. ktoÍá bude realizovaná
z prostriedkov posk}tnutejpodpory folmou do!ácie Z fondu v zmysle tejto zmluw.
má charaktervšeobecnejin1iaštruktúfy
a bude slúžiťna poskýovanie sluŽiebkoncol".y.1rr
uží\'atel.om
za Íovnalaicha nediskriminačných
podmienok.
|.|.Príj€ m ca dotácic v}'hlasuje.Že budovanlírekonštruovaná
vodovodní,kanalizačná
sieť
podl.a projektu uvedenéhov čl' IV' bod l. tejto zm|uv}. ktoťá bude realizoýaná
z prostriedko\ posk1tnutejpodpory íbrmou dotácie z fondu v zm)-sle tejto zmluvY.
má charakterprirodzenélro
rnonopcrlua jej t]nancovan;ez lerejných prostriedkovnie je
spósobi1éovplFniť obchod medzi členskými šútrni Európskej únic a nenanlša
hospodárskusúťaž
medzi členskýmištátmiEurópskej únie'
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|5. Príjemcadotácie sa za\ázuje. že po dobu pinlich roko.r'ododňa účinnosti
tejto zmluY).
bude fond kazcloročneinformovať.a to vŽdy do konca kalendámehoroku. Žť projekt
uvedenÝv čl' IV' bod l. rejtozmluvY a Íellizovaný2 prostriedkovposky1nutejpodpory
formou dotácie z íondu v zmysle tcjto zm|uvv. ako vŠeobecnáinfraštruktúra'
s|úžina poslgrovaniesIužiebkonco!ým uŽí\'a!el.om
za .ovnakých a nediskriminačných
podmienok.Prijemcadotáciesa zavžizujetútoozna|novaciupol,innosťplniťaj v prípade'
Že počasrozhodného
obdobianedoš|ok zmcne užívania
projektu.

Clánok VIII.

záverečnéwhodnotenie plnenia podmieDokzm|urJ a koDtro|aplnehia zmluYnj'ch
podmienok
posk}tnutej doúcir' asplnení povinnostíprijemcom dotácie uvedených
l.Po v]-čerpaní
v ČlánkuVll. bode 6. alebo 7. zmluvJ' |ond vypraouje..ZáveÍečné
D'hodnotenieplnenia
podmienok zm|uvy.'. a to formo! protokolu- pričom fond vychádza z podkladov
pÍedloženýchpríjemcom dotácie a dokladov uvedených v Článkuvll. bod ó. alebo7'
zmluvy' ako aj zo všetkých ostabých dokladov predložených prijemcom dotiície
v súvisIosti
s po.k1rnutim
a čerPanim
dotácic'
2.Fondje opnivnenýpod|.ar\5 ods.7 a $ll ods'2 zákona o Environmentálnom
fonde
vykonávať finančnú kontro|u hospodárenia s prostriedkami fondu a dodržiavania
podmienok tejto zmlur1 podIa zákona č. ]57l20I5 Z. z' o finančnejkontro|ea audite
a o zmene a doplneníniektorýchzákonov.

ČlánokIx.

PorušeniefitrančnejdisciPlíny
l' Príjemcadotácie berie na vedomie. Že Íinančné
pfostťiedkyposk}Ínuté
formou dotácie
na základc tejto zmluv) sa považujúpodl.a zákona o rozpočtovlichpravidlách za l'erejné
pÍosrriedk!,.
2. Pr(iemca dotácie berie na vedomie' ženedodržaniealebo porušenie ktoÍejkolvek
z dohodnu!ýchpodmienokuvedenýc|rv tejtozm|uve.za ktoÍýchsa dotácia posk1rlaalebo
nehospodáme.neei.ektívne.
neúčinné
a neúčelové
pouŽitie dotácie prÍemcom dorície.
sa považujeokrem inéhoza porušeniefinančnejdisciplíny v zmysle $3| ods. I zákona
o rozpočtových
pravidlách.
.3.Príjemcadotácie berie na vedomie.že ak pri nakladanis dotáciou posk}tnutouna základe
teito zm|uv}'neplnialebo porušídohodnltté
zmluvnépodmienk1a!eboposfupujev rozpore
5o zákonom o rozpočtovýchpravidlách. v rozpore so zákonom o verejnom obslarávaní
a|ebo v rozpore s iným vŠeobecne
záviŽným právn)m predpisom. fond je oprávnený
\ ktoromkol.vek štádiu čerpania dolácie čerpanie dotácie zastaviť. o tomto fond
bezodkIcdne
inl.ormuje
prijemcudotácie'
'l. PrÚemca doúcie berie na vedomie.Že ak pri nakladanía pouŽitídoúcie poťuší
tjnančnú
discip|inu niektoďm zo spósobov uvedených v I jl ods. I zákona o rozpočtovýclr
pra\.id|ách.
poÍušenie
takejtofinančnej
discip|inybude fond v závislostiod druhupoÍušenia
sankcionovaťvzmr'sle Š3| zákona o rozpočtových
pravidlách.
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5' Príjemcado|ác;eberiena vedonrie.Že ďl nesplnialeboakýnkol.\ek 5p6sobonrporušísvoje
povinnost;uvedenév lejto Zmluvea dohodnu!é
ztnllt\népodmienky.mdŽesa to považovať
jl
písm'
\ zmysle !s ods' l
n) zákona o rozpočlovýchpravidlách za porušenicpravidiel
a podmienok.za klorych bl]la dotácia posk}.tnu!áa ! lakomlo prípadeje prijemca dotácie
Povinn}. Posk}'tnutúdotáciu alebo iej v}čerpanúčasť \rátiť fondu ($ 3l ods. 7
zákona o rozpočlovjch prrvidlách) a lbnd pouŽije postup podfa Š3I ods. l písm.b)
zákona o řozpočlovÍchpra\'id|ách.
6- Príjemcadot.icie berie na vedomie.ž€ v prípade.ak fond a|ebo koryko|.vek oprávneni
kontro|n}' orgán zistí. žeposk)lnulic a PouŽitie dotácie jelbolo nehospodáme.
neet.ekívne.
neúčinné
a neúčeloré
alebo ak pťÍemcadouicie porušil podmienk-vzákona
o verejnomobstarávanípri v].beredodá\atel.area|izácieprojektu.je povirrnýposk)tnulú
dotáciu alebo jej vyčerpanúčasťvťátiť t.ondu (š 3| ods' 7 zákona o rozpočto!ých
pravidlách) afond použije posrup podl.a $3I ods. I písm.b) zákona o rozpočtoYÝch
Dravidlách'
7'Príemca dotácie sa zav.izrÚe aberie na vedomie. že Íbndom poslqtnuté tjnančné
prostried$je por'innýuhradiť
dodávltcl.ovi(om)
najneskórdo 3 |.|2.20l8.Porušenie
tejto
povinnostibude považované
ponlšcnie
prijemcom
za
Íinančnej
disciplín;.
dotáciev zm;.sle
pod|.a$ 3l
s jl ods' l písm'e) zákona o rozpočlovýchpravidlácha bude sankcionované
ods. 5 zákona o rozpočtovýchpravidlách. Na preukiianie splnenia tejto povinnosti
je príjemcadotácie povinný do ] l.0l.20l9 zas|aťna tbnd qýpis z účtu.Lronýmvčasnosť
a úolnosť
t,lclrtoúhradňadneoreukáže.

Článokx.

1Ťhlásenia zmluvných s.ťán
t . Príjemcadotácie v}htasujc.Že údaje.ktoťésúobsahonrŽiadosti'ako aj všČtK\L
infomrácie
príloh;obsiahnu!é
v spri€ v odných dokumcntocha dokladoch.ktorétvoria
žiadosti.ako aj
údajeuvedenév zm|uvesúpravdivé.úplnéa rakliežŽe fondu nezanr|ča|
žiadneinformácie.
ktoréby mohli maťvplY\ na posk].lnuliedo!áciealebouzatvoreniezmluv'.\''
Príjemcadotácie v}'hlasuje.Že ku dňu podpisu tejto zmluvy nemá Íinančné
závŽizky
po lehotesplalnoslivočištátnemurozPočtua rozpočtufbndu'
Príjerrrcadoúcie vyh|asuje.že nie je v |ikvidácii. že na jeho majetok nie je vyhlásený
konkurz ani povolená jeho rešlruktu|a|izáciapodl.a zákona č'7/2005Z' z. o konkurze
a reštťukturalizácii
predpisov.
a o zmene a doplneniniektoďch zákonov v zn.ni neskoÍších
je
nie
v nútenej správe ani ozdravnom režim. podfa záLkon^č' 58312004 Z. z'
o rozpočtových
pravidláchÚzemnej samospríiv!.ao zm.ne a doplneniniekonýcl,!zákonov
predpisov a žema.j.tok.ktory je predmetomfinancovaniapodl.atejlo
Y zneníneskofších
zmluvynieje v exekúc;i.
J . Prijemca dotácie podpisom te.jto zmIu\}' v}hlasuj.. Že vÝbeť dodávat.l.a' uvedeného
l Clánku IV. bod 5. tejtozmluv1. zabczpečil\ súladeso zákonom o verejnomobstarávani.
platnoma účinnom
v časevi.bcrudodávalcl.aa Že za tentovýberzodpovedá.
) . Príjemcadoúcie podpísanímzmlur1 rrdel.ujelondu vzm1sle záikona č' |8/10l'8 z. z.
o ochrane osobn).ch údajor' a o zmene a doplncní niek|oďch zákonov súh|as
na spÍacovaniejeho osobnjch údajo! u\edených v žiadosti a v zm|uve. osobné údaje
prijemcudotáciesa posk\tnúv sú|adeso \šeobecnezáv:iznýmiprávnymi predpisml-
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ČlánokxI.

UkončeniczmIuly
l . K ukončeniuzm|u\) móž. dójsťpisomnoudohodouzÍnluvnichstrán k dohodnuiému
dňu.
pokia|.
Dohodou moŽno zm|uvnj. vzťah založený touto zmluvou ukončiťlen do dňa.
nedošlozo srranypríjenrcudolácie k čerpaniudotácie'
2' K ukončeniuzm|uvy móž. dójsl' aj odstupcnÍnod zmluvy jednou zo zmluvných strán.
atovprípade porušenia zm|rtvy podstatninr spósobom druhou zmluvnou stranou.
odsnlpenie od zmlu!), je !'takonrto prípade účinnédňom přeukázatel.ného
doručenia
oznámenia o odsopeni od zm|uvy drulrej zmluvnej strane. odstúpenie od anluvy
je spojenés povinnostouprijerncudoticie vrátit.posk}mutúdo1,iciu! celom rozsahu.
j. Za porušenie
zrn|uvypodstarnýmspósobomsa rozumie:

a) porušenienas|edovnjch ustanovenízm|uv)i: ČlánoklV. bod 6. a7'. Č|ánokVI.
bod 2..4.a 7..Č|ánokV]1.bod l.' 2..j'. 6.. 7.. |2.. ]3. a l4. a Č|ánokX. bod4'.
a) ak sa po uzatvorenizm|uvy preukáže.Že láto bola uzatvorenána zák|adenepravdivých.
nespÍávnychalebo neúplných údajov alebo dokumentov pred|oženýchzo snany
príjemcudotácie.
b) ak právoplatnýťozsudoksúdualebozisteniekoitrolnéhoořgánu preukiíže.
Že v procese
projeklu
hodnotenia a výberu
došlo k spáchaniu lrestnej činnosti alebo k takému
porušeniuvšeobecnezáriizných právny.chpredpisov. bez k(oréhoby k posk}.tnutiu
dotácienedošIo.

ČlátrokxII.
záveřečné
ustanove[ia
l . Zm|uva nadobúdaplatnosťdňomjej podpisaniaoboma zmluvnými stranaňi a účinnosť
pod|.aN.l7a ods. l občianskehoZikonnika dňom nas|edujúcimpodni jej zverejnenia
v Centrá|nomregistrizmlúvUradu vlády SR.
ZmIuvuie rnožné
menif a|ebodop|ňaťlen na základe vzájornnejdohodyzmluvnýchstrán
formou očis|ovanéhopísomného dodalku k zmluve. podpísanéhooprár'nenými
zástupcamioboch zm|uvnýchstÍán-Na uzat\'oreniedodatku k zmluve neexistujeprát ny
nárok žiadnejzo zmluvnÝchstrán.
Pril^ýk|ade dohodnulých zmluvných podmienok sa prihliada na žiadosťl l pripade
rozporumedzi ust.1no!
eniamizmluvy a žiadosťou
majúprednosťustanoveniazmIuv}'.
..1. Zm|uvnéstral1 sá dohodli. žc povinnosťdoručiťpisornnosťpod|.atejto zmluv! sa
povaŽujev konkrélnomprípadeza splnenúdňom prevzatiapísomnoslialebo odmietnutim
tťlto pisomnosťprevziať. Ak sa v prípade doÍučovaniapřostrednícw.ompošto\'ého
(resp. adresát
podniL.uvráti doručor'anázásie|ka ako ncdoručenáá|ebo nedoručitel.ná
neznám}'). povazuje sa takálo zásielka 2a doručenúdňom rrátenia rejto ztisielk).
je rozhodnésídlo zapísané
odosie|ajúcej
osobe: prc doručovanie
v obchodnomregistri.
a|eboinom pÍí5|ušnom
registri.
5 . Zmluvíé s!Íanysa dohodli. Že zm|uvný \zťah zaloŽenýtouto zmluvou sa bude riadiť
príslušnÍmi
ustanoveniamiobchodnéhozákonnika za predpok|adu.Že osobitnépredpis)-.
ktorémajúprednosťpred obchodným zákonníkom.neobsahujú
špeciá|nuúpra\'u.
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6. Zm|uva je zát'ázná aj pre pnívlych nástupcov zmluvných str|án.
7. Al< niektorérrstanoveniazmluvy nie súcelkom alebo sčastiplatnéďa|ebo účinné
alebo
neskdr stratia platnoď ďalebo účinnos1 nie je t'jm dotknutá platnoď ďalebo účinnosť
ostatnÝch trstanovení zÍriluly. Namiesto neplahých ďalebo neúčinných usIanovení
a na D/plneniemedziersa poúije úprava.ktolá' pokia|.jeto právne možní sa čonajviac
pribIDuje zmyslu a účeluzmluvy, pokial'pri uzatváraní zmlu.vJ zÍ ur,né st'any túto
otázku bťalido úva}y.
8. osoby podpisqiúcezm|u\'rtlThlasujú' žesúoprávnenékonaťv mene zrnluvných strán.
9. Zmluvnéstrany vyh|asujú'že zm|uw netzatvorili v tiesni ani za nápadnenevýhodlých
podmienok' Da|ej \ryhlasujú.
jeho obsahu.pnivam a
že si Lextzmluvy riadne prečíta|i.
povinnostiam z nej v}?lývajúcim porczumeli a že tento ýyjadruje ich slobodnú a vážnu
vó|,u zbavenúalcýchko|'vekomyloý. čopotvrdzujúsvojimi v|astnoručnýmipodpismi.
l0. Táto zm|r-xa sa lyhoto!'uje v troch rovnopisoch s platnosťou originálq z ktoýh jedno
ýÉotovenie dostaúepr{jemca dotácie a dve vyhotovenia dostaneíond.
1l. NeoddeliteÍnousúčasťou
tejtozm|uvy súnasledovné
prílohy:
l. Prílohač.l: Rozpočetpťojekfu'
2- Pťílohač' 2: Záyercčnévyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy o poslg/tnutí
podporyz Environment,álneho
fondu formou dotácieza rok 2018.

V čen

v zashipeniIng. BohumírŠabík
staÍostaobce

EnviŤonmentilny fond
v zasiipení Mgr. Pďer Kalivoda
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KRYCI LIST ROZPOCTU
a dop|neniekana|i2ácie. |.ét.pa

JKSO

Memé a úče|ové,iednotky
Počel

0

0.00

Náklady/l m'j.

0

0,00

Rozpočtovénák|ady vElJR

A

zák|adné'ozp. nák|ady

B

Doplnkovénák|ady

I Bez pemejpodl

3 Psv

c

0 O0 14 Mmoslava. dop.ava

15 sťa'eněpodmisky

Dodáýq

7 zRN {l' ló)
20 BZS

vedrajšiorozpočtové
nák|ady

148833.0212 oN (l' eí1)
21 Komp|'.in.osť

19 vRN (r' í3.l8)
0'00

D

ce|kovénák|ady

23 sÚč'\7' 12 1ý22
24 DPt

objédnávater

25cena s oPH (Í.23.24)
E

Zhotovitel

20 00 148 833 02

Pripočtya odpočty

26 Dodávkyzadavateta

í78 599'62
0

0,00
0,00
0,00

ZADANIE
s|ávb.:

zmenaadoplneniekanaI|2ácje.|.erapa

oblednávateÍ
obecČeruený
H.ádok
zhotovlteÍ cs. s'í'o,
lúÉsto
oeryeuýHíádok
Č

spracoval:
Dátum

KoŽuch

KcŇ

Hsv

PÉcea dodávkyHsV

J 001

115001102

2001

11s101200

odvedenié vody potfubiň p.i pňemére
polrubtaDN nad 100 do 150
m
pnememýmprilokomItloý 2a minúudo l0o
|
hod

r1 5 1 0 1 3 0 0

Poholovos(
2áloŽnej
ě€ r pacejsÚplarypÍe
výšku
do 10m. s pri|okom
|jkovŽa m]nút!
1 0 0|

J 001
4 oo1

121101112

5001

1322012A3

6 001

1322o12a9

0or
8 0ol

9 o01

1 4 1 7 01t0 2

12 00r

174101003
175101101
5a33||3/aa

85o 498
23.500

l5l1o1112

171201202

1700SS6

Prěťáanie njry v hom|náIr 1.4vh|bkyod6
m d|Ž]<y
do 35 n vonkajš|ehopdenefu nad

odstnin€ n iepáženia
rýhpÍepodzemné
pri|oŽné
vedenie.
híbkydo4m

11001

13 001
'j 5!J

255,6m

u,kop rynyšiíky600'2000mmhom 3 nad
1o00do10o00fr3
B3
HibenieÚhš nad600do2 oooom
2épaŽe.ýcni ndapa'eíýcň' s UrovnaniÍn
dna.PÍip|átokk enáň 2á |eplosťhomny 3 n3

151101102

162701101

15OOOO

20.000

odstránenleornl@ s premieín' na hromady.
so z|oŽenlmná Ýdialenosťdo 100 m a do

Pzenie a lozop.eiie slien ryň píe pod2emné
vedenie.pÍj|oŽné
do 4 n
fr2

10oo1

3O,OOO

ň2

VodoÍovnépremiesLrenie výkopku po
spehefuj@ste. hominylr'1.4do 6000m
ň3
UIoženi€ sypaninynaskládkynad 100 do
J000m3
ň3
zásyp s}Ťanino!so Žhulnenimjám' šachlel'
Úh. záÉŽováIebooko|oobjeklovnád 1000

fi83]7o

1s83'77o
737'4Bo
n7'48o

963.516
obsyp potÍlbiásypaninouz úodných homin
1 až4 bez prehodeniásyFn|ňy
E3
<aaef'ýa:a2ere dmone 0.2 F
|

5o7.7o9
863.105

15231

180401211

,6 c,3

co572111aa

založen]e|ráhiká lÚčnehovýsevomv loýne
a r e b o n a s v a h u d o1 s
m2
T6vovésenenr
{i

1a130Í105

RoŽprestrelie @lce v roúne. p|ochá do 500
B2'h. do3ooňm

m2

852.ooo

18 23l

18303153

obÍobenie!ódy hrabanimv.oÚne á]eboná
sváhu do 1:5

m2

ss2'ooo

19 271

212752125

m

138.OOO

170o1

2 00 r 2

3 2 i 1 2rrr l

Ťralivcdyz íexodrenáÍyď Úr oN 100 .s
obsypon

zvislé a kffip|etné tonšrrulci.
Montážprefab.ikovaného
obk|ad'dielcá
opÓ.nýchmúrovz betónu že|ez'hmÓl,do 5I

852ooo
26 l:_

.{000

ro 337.2(

ZADANIE
stavba:

zmenaadop|neniekanálizác.e'|.e|ap.

ob]ednáva|e|:obec červenýH.ádok
zhotoýtel:
cs sro'
Mleslo:
Óe.vený Híádok

c

sp€ c ova|:
Dátum:

KoŽL]ch

KCN
2 1 5$
22 593

54a12o2co

cesinýpanél12lzD 42/10
di,2oo!\Šs4!l\h|'12ofra

593a131o99

Dehrhlái

-pÉkládka pre 2 pÉtlača.;a

15

r.aa1

,š

4ala

vodo.ov.ó konštrukcl.

23271

4515'72111

212i1
25 592
26 592

1521111',t1

27 2/1

452311131

28 271

29 2i1

5922170221
59224702a1

452351101

871343121

LóŽko pld polfubie sloky a drobnéobje|ty. v
Ótvoenoň Výkope z kam€niva drobného
ťaženého
0... mm
m3
osaden€ bel'dÉ|ca.podÝa|upodpolrub|ev
otloÉnomÚkop€ ' pne.eŽ'plochydo 25 000
mm2
rs
wfuwávecipÉténec ŤBw62ý1aa
w@vnavac| D6tenec Ťts\y625ňa
D6ky b|oky'sed|ázbétón! v otvolenon
Vý*opelr'c 1215

130,500

12,000

ks

6aaa

m3

2.299

Débreniev ofuďenom výopé dGiek.
sedlových|óžoka b|okovpodpotruble'sloky
4,360

Montá polrubia
kana|izaČného
Ž
glr
korugovaných
úr. PVo'U |esniacjch
kn]žkom
v sk|onedo 20 % DN 300mm (250)

207,600

3a :t5

246110!9a1

3 i 271

811343122

32 2,6

2a611o16aa

Kana]i2aČhefury Pýc'U ňladkés h|d]Óň DN
315 dt 50n
k
MonliižpolÍubiakana|řačného
2
kofugovanýchn} PVC.U tesniacichgun'
krEkom v sklone do 20 % DN 400 mm
K3na]izaénénjrl Pvc.U hla.ké s l d|an
1oox 9 8x500aňn
ks

t l 271

477373123

Monlljžtvarovlryna polrubiz nj. Ž lvrdého
PVc tesn'guňovýmkúzkom]ednoosáoN
300

13,000

3! 286

28612011oa

Pvc.U pechadka šach|Óva'aaal'za.aa 315 k5

1300a

8173-75122

MontáŽnalepovacej
odbočňej
|va.ovky
n.
polrubiŽ kanálizač.ýcnnjr 2 PVc DN 300
1250J

ks

2.000

28621051aa

Pvc.U ÓclbočkaralepÓvacla ka.2hzačná
315h64

ks

2 000

35 271
36 236

MontáŽNaroúék
ntspofubi2PVc
lesnenýchguňovýmkúž|omÝ otv Yýrop€

Q.AAA

540,900
1a9 c4:a

37 211

877393123

33 286

286'!201500

Pvc.u pÉchodkašachtovakana}lzačoé.ooks

2i a00

87T395122

Mon6Ž na|epova@jodboénqlvarovkyra
pÓtÚbi Ž kanaliŽafuýchnj.z PVc DN 400

ks

30,ooo

la 286

2862145344

Pvc.U ÓdMka
100h60

ks

30 aaa

11 271
12271
13 2?1

892371ooo
89239]000
a9442,|112

skúška
D 300
lesňostikáná|izácie
kané|izácie
D400
skÚškalesíos|i
z.iadďiéšaúietpreíabnkovanÝú
+101

m
m
ks

207'600
ýo'soo
19'000

39 271

nálepavec|a kafu]izéč^a

1523a2a

27.000
3610(

15636l

ZADANIE
zmenaa doplne.iekanalizácie. l.etópa

stavba:

objednáVáté|obécceNený Hrádok
Zhotovte|: Cs' s'|'o'
t\'4iésto
Č€ N ený Hrádok

c.

spracova|:
DáiUm:

KCN

592

MJ

5922]71a91

sachtÓvédfu sU'M 10c,aÍ920
D|n!!0

592

5922']7a180

skfuž beiónová prechDd.va 7Es 10ca/62í
s s poplasÍÓwť,u s|,?eči:.a

592

592217a171

skruŽbeÍÓMvárc.n. ítss 1ac0h000's s
paplaslcva..úsÍL.ačk.!

592247a16a

skfuž belófÓ|é |Óvá Í's 1c1oa/5,Gs s
Foplast.nnau si!.aČkc!

ks

.!'oaa

skfužbeló.oýá fuýnéÍ3s 1aoo2g's s
592217a151 paplastoBnaustupaékou

rs

6 000

17 592

592
19 271
50 552

5l 271

KožUcb

8991031j1

osadeniéookloDuliatinového
a ocetového
vrálaneráňu hmotn'nad 1o0 do l50 kg

552134aaa

Poklap vslupft' šachle D é'o .

s93276101

ks

19.000

Presun hmól pÉ njlovévedenieh|béné
z ^jr
z p|as|'.hnól a|ebosk|olamin'
v olvoíenom

359.877

M

Přáce a dodávky l'

23-M

ilonr&e potrubia

113331t00a

MontážpozdfŽÍede|enýdrchránieiekDxl
530x 10
m
Ru.ka ďeIavá pa2dž,a a]ebo Špidilovile
zváÉná hladka .b si^i 11 3i3 0 pod|a EN
s235JR61 D .Ba hn hfubka 1cam
n

25,854

2865230039

ob|iňkz klm RAcl M 75 tlp M' výška 73
hn vonkajŠiphefrer ňry 113.760 nh

12440

55 273

273125759

uteýioýacia nan'eb
DN3A0/DN500

56 923
.7 s23

23a200126

Nasunúiepolrubnejsekcie do @elovéj
chráničkyDN 500

29 500

230210011

R!čnéÓpláŠtenie
natavenim.nomá|ne

2.000

5a R
5q R

PM

PodruŽnýmalená|
Pod e| pnduenÝó vyionov

o 000

52 923

230200106

53 í]3
5J 236

PPV

Celkom

23,500

kÓkav .haničky

1 4 43 3 3 . 0 2

Prí|oha
č.]
u'iI() JĎ.l l\\F]n' En\ tr.|nťnÍJnr ňnl]l

Záv er ečné!T hodn otenie

plneni:lpodmienokzmluly
o poskJ'tnutípodpory z Environm€ n tálncho fondu
foŤmoudotácie zá íok

2018

ie 1enhrubooíánlo!ané

Príjemca dotócic
čís|o rozhodnutia ministra ávotného prostředia
Slovcnskej republik.t"

cís|ozmlurl_o poskytnutipodpory
z Entiřonmentálnehofondufořmou dotáci(

ČísloúčrorÍého
dokIrdu/ íaktúry

Deň
Uhr:rd!
v'sÍavenu
z EnYironmentálneho
sum:rúčtovného Uhrada z iných zdrojot
účtovného dok|ádu/
faktúry
\
Íondu
dokladu/
EL'R
Sumať
Dátum
Sumr v EUR
f'ktún.
EUR
uhřadcnitr

Spolu
Čcstn€ 1yhlasujcm, ž-efinaDčnóprostriedky:
. z iných zdřojot v sunle ...............................
................'.........'..
EUR
'
z dotácieEnr'ironmcotálncho
fondu1'sume
......................'....................................
EUR
boli' resp. budú použiténa úhrxdo \.yššie
ufcdcných účto}
nýcb doklador./fáktúr od l! branóbo dodár'ate|)
l lťrnlínedo 3l.l2.2018

I)ilLrr....-.-...................

\ k ( c p | ! n éb u d . | c nk o m p | c t n tr t p l n c n él l . č i t ' os l Í i ! | u i n ý n i d o k h d n | i ! : l
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