CEZ : UVSR- 268120 l l

ZMLUVA

o poskytnutí finančných prostriedkov oa realizáciu prác prvého realizačného projektu
Programo revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej
republiky 2011 uzatvorená v zmysle §Sl Občianskeho zákonníka a v zmysle zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov
(ďalej len "zmluva")
medzi
Účastníci zmluvy:
Prijímate!':
Sídlo:
v mene ktorého koná:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len .,p r i j í m a t e J"·)

Obec Hromoš
065 45 Hromoš 114
Maroš Kočiš, starosta obce
00329908

�eobecná úverová banka, a.s., Bratislava
1482722456/0200

a
Poskytovateľ:
Sídlo:
v mene ktorého koná:
TČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu :
(ďalej len "p o s k y t o v a t e l''')

Ú rad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody l, 813 70 Bratislava l
Ing. Viktor Nižňanský, PhD.
vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
00151513

Štátna pokladnica, Bratislava
7000060195/8180

Čl. l.
Účel a predmet zmluvy
l.
Účelom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných
strán pri poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu
Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre
rok 2011, schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 183nOtl zo dňa 9. marca

2011.
2.
Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovarel'a poskytnúť prijímateľovi finančné
prostriedky v sume 92.275,- eur (slovom: deväťdesiatdvatisíc dvestosedemdesiatpäť eur)
a záväzok prijímatel'a použiť poskytnuté fmančné prostriedky v plnej výške na bežné výdavky
s účelovým určením na realizáciu projektu : "Prvý realizačný projekt Programu
revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok
2011" v zmysle štruktúrovaného rozpočtu projektu, uvedeného v prílohe č.l. tejto zmluvy.
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Čl. ll.
P odm i enky použitia finančných prostriedkov
l. Poskytnuté finančné prostriedky sú účelovo viazané a prijímate!' sa zaväzuje použiť ich v
zmysle § L9 ods. l a 3 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 verejnej správy") v súlade s účelovým určením projektu, ktorý je
uvedený v čl. I. tejto zmluvy.
2. Poskytovatel' poukáže finančné prostriedky uvedené v čl. I. tejto zmluvy bezhotovostným

prevodom na účet prijímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy najneskôr v lehote l O
pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy.
3. Prijímateľ sa zaväzuje vytvoriť na základe tejto zmluvy 33.917 ml vodozádržných prvkov
a systémov v krajine. Prijímater pri realizácii opatrení a aktivít projektu postupuje podľa
projektovej dokumentácie spracovanej odborným garantom prijímateľa.
Práce na realizácii projektu bude prijímate!' realizovať dodávateľsky na základe uskutočneného
verejného obstarávania na výber dodávatel'a prác.

4. Prijimateľ použije finančné prostriedky podľa schválených položiek štruktúrovaného
rozpočtu . Zmena štruktúry výdavkov, na ktoré boli finančné prostriedky poskytnuté, je možná
maximálne do výšky l O % v rámci jednotlivých položiek. Prijímate!' môže požiadať o zmenu
štruktúry výdavkov vyššiu ako l O % v rámci jednotlivých položiek formou písomnej žiadosti
o zmenu štruktúrovaného rozpočtu v lehote do 15 pracovných dní pred uplynutím lehoty
uvedenej v bode 5. tohto článku.
S. Poskytnuté finančné prostriedky

v zmysle čl. I tejto zmluvy je p r ijímate!' povinný
použit' a vyúčtovať v t erm í ne do 15.11.2011. V prípade, že zo všetkých okolností je zrejmé,
že uvedený termín vyúčtovania nebude prijímatel'om dodržaný, je prijímateľ povinný na
základe zdôvodnenej písomnej žiadosti požiadať poskytovatel'a v lehote do 1 5 pracovných dní
pred uplynutím stanoveného termínu vyúčtovania o predÍženie termínu vyúčtovania.

Vyúčtovanie musí obsahovať:
a) záverečnú správu o realizácii projektu, z ktorej bude zrejmé dodržanie účelu dohodnutého
v čl. l tejto zmluvy. Jej súčasťou bude prehl'adné vyhotovenie dokumentácie o realizácii
projektu, vyhodnotenie projektu s vecným popisom realizácie projektu (napr. lokalizáciu
vrátane parcelného čísla pozemku, typ úpravy a opacrenia a pod.) a s fotodokumentáciou pred a
po ukončení realizácie projektu;
b) finančné vyúčtovanie vyprac<>vané v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v
znení v znení neskorších predpisov s predložením písomného prehl'adu a čitatel'ných fotokópií
dokladov preukazujúcich použitie dotácie ako sú: daňové doklady - faktúry, pokladničné
doklady s náležitosťami podľa § 7 l zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov, kúpne zmluvy. zmluvy o dielo, objednávky, dodacie listy, preberacie
protokoly, doklady o zaradení obstaraného majetku, výpisy z účtu o prijatí fmančných
prostriedkov, výberoch, bezhotovostných platbách a pod. Súčasťou vyúčtovania je tiež
-celkovú rekapituláciu výdavkov vrátane vyčíslenia použitia výdavkov v členení podľa
štruktúrovaného rozpočtu, uvedeného v prílohe č. l tejto zmluvy,
-vyčíslenie výšky celkovej vyčerpanej sumy z poskytnutých finančných prostriedkov v členení
na bežné a kapitálové výdavky,
-vyhlásenie príslušného zodpovedného zamestnanca prijímateľa k výnosom, resp. vyčíslenie
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výnosov v zmysle čl. ll. bod 9. tejto zmluvy,
- písomné potvrdenie (resp. vyhlásenie) príslušného zodpovedného zamestnanca prijímateľa
o fonnálnej a vecnej správnosti vyúčtovania,
- uvedenie miesta, kde sa originály dokladov súvisiace s poskytnutými fmančnými
prostriedkami u prijímateľa nachádzajú.
Za správnosť údajov uvedených vo vyúčtovaní zodpovedá štatutárny zástupca prijímateľa.
6. Kontrolu dodržania rozsahu, účelu a podmienok dohodnutých v tejto zmluve o poskytnutí
finančných prostriedkov je oprávnený vykonať kedykoľvek počas realizácie projektu
poverený zamestnanec útvaru splnomocnenca vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný
manažment povodí a krajiny.
6.1. Počas realizácie projektu sa prijimateľ zaväzuje predložiť poskytovateľov i priebežnú
správu o realizácii projektu podľa požiadaviek poskytovatel'a.
6.2. Správnosť vyúčtovania a vecnej realizácie projektu je oprávnený vykonať poverený
zamestnanec útvaru splnomocnenca vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný
manažment povodí a krajiny, zamestnanec ekonomického odboru, resp. odboru finančnej
kontroly (ďalej len "zamestnanec poskytovatel'a") v zmysle zákona č. 502/200 l Z. z. o
finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Prijímateľ sa zaväzuje umožniť zamestnancom poskytovatel'a výkon
tejto kontroly.
7. Prijímate!' je povinný bezodkladne vrátiť poskytovatel'ovi finančné prostriedky, alebo ich

časť, ktoré neboli použité na účel dohodnutý v čl. l. tejto zmluvy.
7.1 Povinnosť prijímateľa vrátiť finančné prostriedky sa vzťahuje aj na prípad, ak poskytovateľ
zistí túto skutočnosť z predložených dokladov (vyúčtovania) v zmysle čl. II bodu 5 písm.
a) a b) tejto zmluvy alebo kontroly vykonanej podľa bodu 6.2. Povinnosť sa vzťahuje na
vrátenie takej výšky prostriedkov, ktorú vyčísli poskytovatel'. Prijímateľ je povinný vrátiť tieto
finančné prostriedky najneskôr do l 0-tich pracovných dní odo dňa doručenia výzvy o vrátení
neoprávneného použitia prostriedkov od poskytovateľa.

Prijímate!' je povinný vrátiť poskytovateľovi aj tú časť prostriedkov, ktorú nevyčerpa!
do výšky poskytnutých frnančných prostriedkov. Prijímate!' je povinný vrátiť tieto finančné
prostriedky najneskôr do lO-ticb pracovných dní odo dňa určeného na použitie finančných
prostriedkov v zmysle čl. n bodu 5 tejto zmluvy.
7.2

7.3. Prijímateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi finančné prostriedky, ktoré nepoužije v súlade

s čL O. bod 4. tejto zmluvy. Prijímateľ je povinný vrátiť finančné prostriedky najneskôr do l O
tích pracovných dní odo dňa doručenia výzvy o vrátení prostriedkov od poskytovateľa.
7.4 Prijímate!' je povinný vrátiť poskytovateľovi aj finančné prostriedky, ktoré neboli použité
na dohodnutý účel uvedený v čl. l tejto zmluvy z dôvodu, že voči majetku prijímateľa je
vedené konkurzné konanie, prijímate!' je v konkurze, v reštrukturalizácii, bol voči prijímate!'ovi
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, prijímateľ je v likvidácii
alebo je voči prijímateľovi vedený výkon rozhodnutia.
7.5 Ak sa preukáže, že v žiadosti alebo v dokumentoch, ktoré sú jej prílohami, uviedol

prijímateľ nepravdivé alebo neúplné údaje, je povinný vrátiť poskytnuté finančné prostriedky
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najneskôr do l 0-tich pracovných dní odo dňa zistenia týchto skutočností.
7.6. Ak prijímateľ nevybuduje dohodnuté množstvo vodozádržných systémov, podľa čl. II.

bod 3,

môže poskytovateľ od prijímateľa požadovať vrátenie pomernej časti fmančných

prostriedkov za časť projektu, v ktorej nebol úplne dosiahnutý ciel' projektu, pričom odchýlka
reálneho vyhotovenia do 5 % smerom dole sa považuje za

prípustnú.

8. Finančné prostriedky, ktoré je prijímatel' povinný vrátiť poskytovatel'ovi podl'a

bo d u

7.

tohto článku zmluvy:
8.1. v priebehu rozpočtového roka 2011 vráti na výdavkový účet poskytovatel'a
8180 s uvedením

č. 7000060195/
V- symbolu "05". Zároveň zašle ekonomickému odboru avízo o platbe,

8.2. po skončení rozpočtového roka 2011 vráti na depozitný účet poskytovateľa
8180 s uvedením

č. 7000060208/
V- symbolu "05". Zároveň zašle ekonomickému odboru avízo o platbe.

9. Prijímateľ je povinný vrátiť poskytovatel'ovi všetky výnosy (rozdiel medzi

vzniknutým zo sumy

čistým úrokom
poskytnutých finančných prostriedkov po odpočítaní alikvotnej časti

poplatku za vedenie účtu prijímateľa, prípadne celého poplatku) z prostriedkov, ktoré boli
pripísané na jeho účet, nakol'ko tieto sú príjmom štátneho rozpočtu v zmysle ust.

§ 7 ods. l

písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy Prijímateľ vráti výnosy na účet
č. 7000060152/8180 s uv ed e n ím V- symbolu "05" najneskôr do l 0-tich pracovných dní odo
dňa určeného na použitie fmančných prostriedkov v zmysle č. ll bodu 5 tejto zmluvy a zároveň
zašle

ekonomickému odboru poskytovateľa avízo o platbe.

10. Nedodržanie zmluvne dohodnutých podmienok sa bude považovať za porušenie finančnej

disciplíny a bude podliehať sankciám podľa ustanovenia

§ 31 zákona o rozpočtových

pravidlách verejnej správy.
ll. Naplnením cieľa a splnením podmienok použitia finančných prostriedkov na realizáciu
prác prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu
povodí SR 2011 sa považuje deň podpisu potvrdenia o dokončení prác povereným zástupcom
poskytovateľa, po tom ako budú riadne technicky vyhotovené, sfunkčnené a bude vykonaná
kontrola ich vyhotovenia povereným zástupcom poskytovatel'a.
12. Prijímateľ

sa

zaväzuje, že bude projekt realizovať na vlastnom pozemku, alebo na pozemku

iného vlastníka alebo správcu,

v takomto prípade sa prijímateľ zaväzuje zabezpečiť ich súhlas

so vstupom na pozemok za účelom realizácie projektu.
13. Prijímate!' sa zaväzuje zabezpečovať kontrolu plnenia účelu, údržbu a servis vytvorených
revitalizačných a protieróznych opatrení, opatrení prevencie pred povodňami a suchom po
dobu 20 rokov od ich dokončenia vždy v takom rozsahu, aby predmetné vytvorené opatrenia

boli plne funkčné a plnili svoj účel uvedený

v článku J. tejto zmluvy. V prípade porušenia

záväzku a/alebo povinností uvedených v tomto ustanovení, je poskytovatel' oprávnený uplatniť
si voči prijímateľovi zaplatenie zmluvnej pokuty, a to až do výšky

poskytnutých finančných

prostriedkov.
14. Prijímate!' finančných prostriedkov je

povinný vo všetkých tlačených a elektronických

materiáloch, ako aj pri všetkých mediálnych vystúpeniach a prezentáciách, ktoré súvisia

s realizáciou projektu podľa tejto zmluvy uvádzať, že projekt bol realizovaný za pomoci
Úradu vlády Slovenskej republiky.

fmančnej podpory
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1.

l

Prilohu č 1

VybudoVIDie syst6muprtM:Dt{vnych protipovod1iovýcll opatrenf v katastri obce Hromol pro zabezpe&:nic m&uia tWk povodni
�e a in�vm6bo manafmcmru povodi v obci Bromoi
Nú.ov protipovodňovej stavby :
UmieltDcnie protipovodňových objektov bl ázemíe:

lPrognan

573.564,663/1, 676.592,680,601,652,640,639

Parcely čislo:

l

il

HROMOŠ

l

Š'ľRUlCI"ÚROV
ANÝ llO.z:J'OCBT
BcfD6 výdavky
Typ výdavku

Cena :r.a jednotku v

Jednotb

l. OlobD6 výdavky, mzdovcl nQcJady (ce!kiM cena price)
So/o spolufinancovame oo 7 pracovných m1est podľ11 § 50j

osobalmes1ac

eurKh

Početjednotiek

Výdavky �polo v euricb

25

35

875.00

cdb:lm

875.00

2. Cestovn6 výdavky 1 ceatovn6 náklady

celkom

0.00

3. Výdavky oa maletW. Jricc alhdby I1Msiace 1 realiúciou projektu

prace na revitalizácii drobných. penod1ckých a vodných tokov

m3

prace na rev1taluácu trvalých trávnatých porastov a luk

m3

prace na lesných cestôch
práce na revnali.záeu poľnych ciest

�koleme zamestnMeov (BOZP u problematika revitalizácie o
protipovodl\ov� opatrenia)

celkom

2.40

20,680.00

m3

2.40

6,885.00

16.524 oo

2.40

4,240.00

10,176.00

m3

240

2,112 oo

5,061! 80

hod.

30.00

3.00

90.00

81,490.80

l

l

4. Výdavky oa &hdby
technacké a poradenské služby ubczpcčovane dodávateľsky. napr
odbomy guront

osobalmes1oc

spracovMie projektoveJ dokumentácie

85000

600

850.00

l oo

850.00

projel.1

2,134 20

100

2,134 20

projel.1

425.00

1.00

projekt

poreah.z.atné umerame

omačen1e protipovodňových Objektov tabuľou. tlač info letélcov (ISO ks)

celkom

5.10000

425.00

l

S. ID6 oprivDco6 výdavky
oSialné náklady suvisiace so zamestnanlm uchácl7.aoov o zam
ochranné praeovné prostriedky a základné nárad1e
S1T8Vovanae pracovníkov (pre novovytvorené prac miesta)

osoba

70.00

7.00

osobalmes1ac

26.00

35.00

celkom

8,509.20

490.00
910.00

1,400.00

lSpolu (bt:i1n6 vfdsvky)

92.275.()()
-

�kro�:

49,632 oo

J

Prijlmateľ vytvori 33917 m3 vodozádrtných systémov protipovodll

Rozpis budovaných vodol.lldrtných systémov v nm ožstevnom a kvl

r
r

-

..
-

-

