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s ŕ . / í v ’ Z M L U V A č. 123669 08U02
^  *g£v cŠPposkytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva") 

t<C  ̂ ^j^uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde 
ALi***«*. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 269 

ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, 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. Poskytovateľ dotácie:

Environmentálny fond

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu vo formáte IBAN: 
SWIFT:
(ďalej len „fond“)

2. Príjemca dotácie:
Mesto Fiľakovo
Sídlo:

IČO:

štatutárny zástupca:

Martinská 49, 821 05 Bratislava
30 796 491
2021925774
Mgr. Peter Kalivoda, riaditeľ
Štátna pokladnica
SK64 8180 0000 0070 0044 0526
SPSRSKBA

Radničná 25, 986 01 Fiľakovo,
okres Lučenec
00316075
Mgr. Attila Agócs, PhD. 
primátor mesta

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
Číslo samostatného bankového účtu vo formáte
IBAN: SK82 5200 0000 0000 1602 2204
SWIFT: OTPVSKBX
(ďalej len „príjemca dotácie“, spolu s fondom 
ďalej len „zmluvné strany“)
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Článok II.
Úvodné ustanovenia

1. Fond bol zriadený zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o Environmentálnom fonde“) ako štátny fond na uskutočňovanie štátnej podpory 
starostlivosti o životné prostredie.

2. Prostriedky fondu možno poskytnúť a použiť na zvyšovanie energetickej účinnosti 
existujúcich budov vrátane zatepľovania.

3 Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory 
formou dotácie z Environmentálneho fondu číslo 123669/L3-48/17 zo dňa 09.06.2017 
vydaného podľa § 4 ods. 3 zákona o Environmentálnom fonde (ďalej len „rozhodnutie“) 
bola na základe žiadosti príjemcu dotácie číslo 123669 zo dňa 14.03.2017 (ďalej len 
„žiadosť“) poskytnutá príjemcovi dotácie podpora vo forme dotácie vo výške 95.000,00 
Eur, slovom: deväťdesiatpäťtisíc eur (ďalej len „dotácia“).

4. Poskytnutá dotácia na predmet podpory podľa tejto zmluvy nie je štátnou pomocou v zmysle 
pravidiel o štátnej pomoci podľa zákona č. 358/2015 Z. z. o štátnej pomoci v znení 
neskorších právnych predpisov.

Článok III.
Predmet zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára podľa § 9 ods. 6 zákona o Environmentálnom fonde 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 príjemcovi dotácie za účelom spolufinancovania skutočne 
vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu podrobne špecifikovaného 
v Článku IV. zmluvy, z prostriedkov fondu získaných z predaja emisných kvót v dražbách.

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

1. Poskytnutá dotácia sa účelovo použije na: 
a) Účel dotácie (názov projektu):

Miesto realizácie projektu:
Okres:

Vyjadrenie k ohláseniu stavebných úprav 
a udržiavacích prác č.:
Zo dňa:
Vydané: (kým)

Zníženie energetickej náročnosti budovy 
MsKs Fiľakovo, s komplexným zateplením 
strešnej konštrukcie
Fiľakovo
Lučenec

37/2017
08.03.2017 
Obec Radzovce
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b) Projektová dokumentácia vypracovaná:
(kým) Ing. Peter Machava, autorizovaný architekt, 

Tomášovská 851/14, 985 01 Kalinkovo
Názov: Zníženie energetickej náročnosti budovy 

MSKS Fiľakovo, s komplexným zateplením 
strešnej konštrukcie

Dátum: 01/2017

2. Termín realizácie projektu:
(začiatok a ukončenie -  mesiac/rok): 09/2017 - 10/2017

3. Celkové náklady projektu s DPH: 186.864,73 Eur

4. Podrobný opis činností a prác realizovaných v období od 01.01.2017 do 31.10.2017: 
Dotácia a finančné prostriedky z iných zdrojov budú použité na komplexné zateplenie 
strešnej konštrukcie budovy MsKs v meste Fiľakovo v nasledovnom rozsahu:

■ fasáda bude zateplená kontaktným zatepľovacím systémom hr. 50 mm Weber- 
Terranova THERM - EXLUSIVE,

■ navrhovaná krytina bude pozostávať z hydroizolačnej fólie SIKAPLAN G na 
tepelnej izolácii PUREN MV hr. 160 mm nad vstupnou časťou a hr. 180 mm nad 
bočnými loďami.

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 Článku II. 
bod 3. zmluvy.

V prípade akýchkoľvek pochybností zmluvných strán pri výklade rozsahu a opisu činností 
a prác, ktoré majú byť vykonané v rámci projektu v období od 01.01.2017 do 31.10.2017, 
financovanie ktorých je účelom poskytnutia dotácie podľa tejto zmluvy, sú zmluvné strany 
viazané aj špecifikáciou projektu uvedenou v žiadosti príjemcu dotácie označenej 
v Článku II. bod 3. zmluvy.

5. Dodávateľ(lia) projektu: 
Obchodné meno dodávateľa : 
Sídlo:
IČO:
Registrácia:
Oddiel: Sro
Zmluva o dielo zo dňa:

COOP - STAV, spol. s r.o.
B.S.Timravy 46/2, 986 01 Fiľakovo 
31633706
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
Vložka č.: 2885/S
28.08.2017
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6. Podmienkou poskytnutia dotácie príjemcovi dotácie je okrem iného výber dodávateľa(ov) 
realizácie projektu, špecifikovaného(ých) v bode 5. tohto článku zmluvy, ktorý je povinný 
zabezpečiť príjemca dotácie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní platnom v čase 
výberu dodávateľa. Za dodržanie zákonných postupov pri výbere dodávateľa(ov), 
upravených zákonom o verejnom obstarávaní platnom v čase výberu dodávateľa(ov), 
zodpovedá príjemca dotácie a porušenie tohto zákona o verejnom obstarávaní zo strany 
príjemcu dotácie sa považuje za podstatné porušenie podmienok zmluvy, ktorého 
následkom je povinnosť príjemcu dotácie vrátiť poskytnutú dotáciu.

7. Príjemca dotácie prehlasuje, že dodávateľa(ov) vybral prostredníctvom otvoreného, 
transparentného a nediskriminačného výberového konania.

8. Príjemca dotácie je povinný poskytnutú dotáciu použiť výlučne na účel realizácie projektu 
špecifikovaného v bodoch 1. a 4. tohto článku zmluvy a spôsobom a za podmienok 
dohodnutých v zmluve.

Článok V.
Výška poskytnutej dotácie

1. Na realizáciu projektu špecifikovaného v Článku IV. bodoch 1. a 4. zmluvy sa zaväzuje 
fond po splnení všetkých podmienok zmluvy príjemcom dotácie poskytnúť príjemcovi 
dotácie finančné prostriedky -  dotáciu maximálne vo výške:

95.000,00 Eur
(slovom: deväťdesiatpäťtisíc eur).

2. Podmienkou poskytnutia dotácie je okrem iného preukázanie, že príjemca dotácie má 
na financovanie projektu (účelu dotácie) zabezpečených najmenej 5 % nákladov z iných 
zdrojov, teda sumu vo výške: 5.000,00 Eur (slovom: päťtisíc eur).

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

tie náklady, ktoré súvisia s prácami a dodávkami realizovanými a uhradenými podľa tejto 
zmluvy príjemcom dotácie dodávateľovi(om) uvedenému(ým) v Článku IV. bod 5. zmluvy 
na základe uvedených zmlúv a ich dodatkov ako aj v Prílohe č.l tejto zmluvy,
a to v období od 01.01.2017 do 31.10.2017, v ktorom sa poskytla dotácia.

5. V prípade, ak oprávnené náklady skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané 
na realizáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV. zmluvy po jeho ukončení v období od
01.01.2017 do 31.10.2017, budú nižšie ako súčet sumy poskytnutej dotácie uvedenej v bode
1. tohto článku zmluvy a povinnej sumy z iných zdrojov, zabezpečenej príjemcom dotácie 
uvedenej v bode 2 tohto článku zmluvy, príjemcovi dotácie vznikne nárok na dotáciu len 
do výšky skutočných a riadne preukázaných vynaložených nákladov na realizáciu projektu 
v období od 01.01.2017 do 31.10.2017 po odpočítaní pomernej čiastky povinnej sumy 
z iných 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, odôvodnených a riadne preukázaných nákladov 
na realizáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV. zmluvy. Celková výška poskytnutej 
dotácie uvedená v bode 1. tohto článku zmluvy je výška maximálna, nesmie byť prekročená 
a nie je možné ju  dodatočne navyšovať, okrem prípadu navýšenia poskytnutej dotácie na 
základe dodatočného rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky po
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uzavretí zmluvy. V prípade navýšenia skutočne vynaložených nákladov súvisiacich 
s realizáciou projektu, tieto náklady znáša výlučne príjemca dotácie na vlastné náklady.

Článok VI.
Lehoty a spôsob čerpania poskytnutej dotácie

1 . Fond zabezpečí čerpanie poskytnutej dotácie príjemcovi dotácie 
bezhotovostným prevodom z účtu fondu na samostatný bankový účet príjemcu dotácie 
špecifikovaný v Článku I. bod 2. zmluvy, a to za podmienok dohodnutých v zmluve. 
Príjemca dotácie sa zaväzuje udržiavať účet uvedený v Článku I. bod 2. zmluvy otvorený, 
a to až do doby záverečného vyhodnotenia splnenia podmienok zmluvy a úplného 
finančného vysporiadania poskytnutej dotácie.

2. Príjemca dotácie je povinný, za účelom čerpania poskytnutej dotácie na základe zmluvy, 
predložiť fondu originály faktúr, originály zálohových faktúr, prípadne originály iných 
účtovných dokladov zodpovedajúcich zákonu č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov, ktorými príjemca dotácie hodnoverne a bez akýchkoľvek 
pochybností preukáže účelovosť použitia poskytnutej dotácie (ďalej len „účtovné 
doklady“), na úhradu oprávnených nákladov na realizáciu projektu, špecifikovaného 
v Článku IV. zmluvy a to v príslušnom rozpočtovom roku, v ktorom sa dotácia poskytla. 
Účtovné doklady musia byť vystavené vybraným dodávateľom uvedeným v Článku IV. 
bod 5. zmluvy. Príjemca dotácie je tiež povinný na požiadanie fondu k čerpaniu dotácie 
predložiť ďalšie doklady a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému projektu 
na preukázanie oprávnenosti vynaložených nákladov. Príjemca dotácie je povinný uvedené 
doklady doručiť fondu najneskôr v lehote do 15.11.2017.

3. V prípade zálohových faktúr je príjemca dotácie povinný postupovať v zmysle § 19 zákona 
č. 523/2004 Z. z . o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových 
pravidlách“).

4. Podmienkou úhrady predložených účtovných dokladov zo strany fondu je dodržanie 
všetkých podmienok zmluvy príjemcom dotácie a preukázanie bezhotovostnej úhrady 
týchto predložených účtovných dokladov vo výške najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov 
príjemcom dotácie dodávateľovi(om). V prípade, že príjemca dotácie podmienku zaplatenia 
najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov ako podmienku čerpania poskytnutej dotácie 
(Článok V. bod 2. zmluvy) už ku dňu podpisu zmluvy splnil, ním predložené účtovné 
doklady fond, v prípade splnenia ostatných podmienok zmluvy, uhradí do výšky 
poskytnutej dotácie uvedenej v Článku V. bod 1. zmluvy.

5. Fond sa zaväzuje, že po splnení všetkých podmienok zmluvy zo strany príjemcu dotácie, 
poskytnutú dotáciu príjemcovi dotácie uvoľní a poukáže z účtu fondu na základe 
predložených účtovných dokladov a účtovných dokladov o úhrade najmenej 5 % nákladov 
z iných zdrojov v dohodnutých objemoch a lehotách nasledovne:
- do 15.12.2017 do výšky 100,00 % poskytnutých finančných prostriedkov.
DPH uvedená na účtovných dokladoch, predložených fondu zo strany príjemcu dotácie 
na úhradu, bude uhradená len príjemcovi dotácie, ktorý nie je platiteľom DPH.

6. V prípade, ak príjemca dotácie najneskôr v lehote uvedenej v bode 2. tohto článku zmluvy 
nepredloží fondu originály účtovných dokladov na úhradu nákladov na realizáciu projektu 
špecifikovaného v Článku IV. zmluvy, ako aj doklady o úhrade najmenej 5 % nákladov 
z iných zdrojov alebo nepredloží doklady a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému
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projektu, ktoré od neho vyžiadal fond na preukázanie oprávnenosti vynaložených nákladov, 
nedostáva sa tým fond do omeškania s uvoľnením čerpania dotácie.

7. Príjemca dotácie je povinný najneskôr ku dňu podpisu zmluvy predložiť fondu doklad 
o zriadení samostatného bankového účtu. Odo dňa uzatvorenia zmluvy budú všetky 
finančné operácie, súvisiace s poskytnutou dotáciou na realizáciu projektu, špecifikovaného 
v Článku IV. zmluvy (s výnimkou úhrady najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov), 
uskutočňované výlučne prostredníctvom tohto samostatného bankového účtu a to len 
formou bezhotovostných prevodov.

8. Úroky z poskytnutej dotácie, ktoré budú pripísané príjemcovi dotácie 
po poukázaní dotácie alebo jej časti na jeho samostatný bankový účet, sú príjmom fondu 
a príjemca dotácie je povinný ich vo výške po odpočítaní poplatkov za vedenie tohto účtu 
v lehote jedného mesiaca odo dňa ich pripísania na účet príjemcu dotácie odviesť na účet 
fondu číslo vo formáte IBAN: SK64 8180 0000 0070 0044 0526, variabilný symbol 
1236699.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok fondu umožniť čerpanie poskytnutej dotácie alebo 
jej zostávajúcej nevyčerpanej časti zaniká dňom vstupu príjemcu dotácie do likvidácie, ako 
aj dňom vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok príjemcu dotácie, alebo 
vstupom do nútenej správy alebo ozdravného režimu, ak k týmto skutočnostiam došlo 
v období po rozhodnutí a/alebo uzatvorení zmluvy.

Článok VII.
Povinnosti príjemcu dotácie

1. Príjemca dotácie sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu a povinný príspevok najmenej 5 % 
nákladov z iných zdrojov (Článok V. bod 1. a bod 2.) výlučne na účel vymedzený 
v Článku IV. zmluvy a za dodržania podmienok stanovených zmluvou.

2. Príjemca dotácie sa zaväzuje riadne, v súlade so stavebným alebo iným povolením, 
s predloženou projektovou alebo inou dokumentáciou, v súlade s termínom realizácie 
projektu a rozpočtom projektu (príloha č. 1 zmluvy) realizovať projekt špecifikovaný 
v Článku IV. zmluvy prostredníctvom dodávateľa(ľov) uvedeného(ých) v Článku IV. 
bod 5. zmluvy.

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

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

5. Príjemca dotácie sa zaväzuje písomne informovať fond o zmene všetkých skutočností 
a podmienok, dohodnutých v zmluve do 10 kalendárnych dní od príslušnej zmeny. Zmenu 
dohodnutých podmienok zmluvy možno uskutočniť len na základe písomnej žiadosti 
príjemcu dotácie, na základe ktorej fond, v prípade, že so zmenou dohodnutých 
podmienok bude súhlasiť, uzatvorí s príjemcom dotácie písomný dodatok k zmluve.

6. Pre projekty, ktoré majú termín ukončenia realizácie projektu do 31.10.2017 
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, predložiť aj vyplnené 
a podpísané tlačivo pre „Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy 
o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie za rok 2017“, ktoré
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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 najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa termínu ukončenia realizácie projektu 
uvedeného v Článku IV. bod 2. zmluvy, predložiť a doručiť fondu zápis o odovzdaní 
a prevzatí stavby.

7. Pre projekty, ktoré majú termín ukončenia realizácie projektu po 31.10.2017 
sa príjemca dotácie zaväzuje spolu s poslednými účtovnými dokladmi doručenými 
a predloženými fondu na úhradu a s dokladmi uvedenými v Článku VI. bod 2. zmluvy, 
predložiť aj vyplnené a podpísané tlačivo pre „Záverečné vyhodnotenie plnenia 
podmienok zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie 
za rok 2017“, ktoré tvorí prílohu č. 2 zmluvy a záverečnú správu o priebehu realizácie 
projektu, vrátane všetkých fondom požadovaných dokladov preukazujúcich realizáciu 
projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá.

8. Záverečná správa o priebehu realizácie projektu musí obsahovať detailný opis 
činností/prác realizovaných príjemcom dotácie v období od 01.01.2017 do 31.10.2017 
za poskytnutú dotáciu a tento opis musí byť v súlade so zmluvou.

9. V prípade, ak príjemca dotácie v priebehu realizácie projektu zistí, že projekt nebude 
schopný zrealizovať v termíne podľa Článku IV. bod 2. zmluvy a ide o termín realizácie 
projektu v období do 31.10.2017, je povinný pred dohodnutým termínom ukončenia 
realizácie projektu doručiť fondu písomnú žiadosť o predĺženie termínu realizácie projektu 
s uvedením dôvodov. V prípade závažných skutočností, ktoré nemohol príjemca dotácie 
ovplyvniť, môže fond uzavrieť s príjemcom dotácie písomný dodatok k zmluve, v ktorom 
dohodne zmenu termínu realizácie projektu.

10. Príjemca dotácie je povinný umožniť zamestnancom fondu, zamestnancom Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky a na ich požiadanie aj zamestnancom 
Slovenskej inšpekcie životného prostredia, prípadne príslušného úradu životného 
prostredia, vykonávať kontrolu použitia poskytnutej dotácie a za tým účelom umožniť im 
vstup do priestorov a objektov príjemcu dotácie a na požiadanie predložiť všetky doklady 
a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému projektu a preukázať oprávnenosť 
vynaložených nákladov. Príjemca dotácie sa zaväzuje vytvoriť oprávneným kontrolným 
zamestnancom vykonávajúcim kontrolu podmienky na riadne a včasné vykonanie 
kontroly a poskytnúť im bezodkladne potrebnú súčinnosť.

11. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu fondu veci 
(hnuteľné a nehnuteľné) a vecné a majetkové práva, ktoré nadobudne z prostriedkov 
poskytnutej dotácie v zmysle zmluvy, neprevedie do vlastníctva tretej osoby, a to po dobu 
5 (piatich) rokov odo dňa nadobudnutia veci a/alebo vecných a/alebo majetkových práv 
z prostriedkov dotácie v zmysle zmluvy do svojho vlastníctva.

12. Príjemca dotácie sa, v súlade so zákonom č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zaväzuje poskytovať prevádzkovateľovi 
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 časť ani prostriedky 
poskytnutej dotácie nebudú použité pre účely realizácie akejkoľvek hospodárskej činnosti 
a ani nebudú poskytovať neoprávnenú výhodu žiadnemu subjektu (najmä ale nielen 
na základe zmluvného vzťahu s príjemcom), ktorý realizuje hospodársku činnosť.
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14. Príjemca dotácie prehlasuje, že existujú skutočnosti, ktoré spoľahlivo preukazujú lokálny 
charakter ním vykonávanej hospodárskej činnosti v súvislosti s účelom poskytnutej 
dotácie podľa čl. IV. tejto zmluvy. Príjemca dotácie sa zaväzuje zabezpečiť, že nedôjde 
k zmene skutočností preukazujúcich lokálny charakter vykonávanej hospodárskej činnosti, 
a to ani v období nasledujúcich 5 rokov od poskytnutia dotácie.

Článok VIII.
Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy a kontrola plnenia zmluvných

podmienok

1. Po vyčerpaní poskytnutej dotácie a splnení povinností príjemcom dotácie uvedených 
v Článku VII. bode 6. alebo 7. zmluvy fond vypracuje „Záverečné vyhodnotenie plnenia 
podmienok zmluvy“ a to formou protokolu, pričom fond vychádza z podkladov 
predložených príjemcom dotácie a uvedených v Článku VII. bod 6. alebo 7. zmluvy, ako 
aj zo všetkých ostatných dokladov predložených príjemcom dotácie v súvislosti 
s poskytnutím a čerpaním dotácie.

2. Fond je oprávnený podľa § 5 ods. 7 a § 11 ods. 2 zákona o Environmentálnom fonde 
vykonávať finančnú kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu a dodržiavania 
podmienok tejto zmluvy podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok IX.
Porušenie finančnej disciplíny

1. Príjemca dotácie berie na vedomie, že finančné prostriedky poskytnuté formou dotácie 
na základe zmluvy sa považujú podľa zákona o rozpočtových pravidlách za verejné 
prostriedky.

2. Príjemca dotácie berie na vedomie, že nedodržanie alebo porušenie ktorejkoľvek 
z dohodnutých podmienok uvedených v zmluve, za ktorých sa dotácia poskytla, alebo 
nehospodárne, neefektívne, neúčinné použitie dotácie príjemcom dotácie alebo použitie 
dotácie v rozpore s určeným účelom, sa považuje okrem iného, za porušenie finančnej 
disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách.

3. Príjemca dotácie berie na vedomie, že ak pri nakladaní s dotáciou poskytnutou na základe 
zmluvy neplní alebo poruší dohodnuté zmluvné podmienky alebo postupuje v rozpore 
so zákonom o rozpočtových pravidlách, v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní 
alebo v rozpore s iným všeobecne záväzným právnym predpisom, fond je oprávnený 
v ktoromkoľvek štádiu čerpania dotácie čerpanie dotácie zastaviť. O tomto fond 
bezodkladne informuje príjemcu dotácie.

4. Príjemca dotácie berie na vedomie, že ak pri nakladaní a použití dotácie poruší finančnú 
disciplínu niektorým zo spôsobov uvedených v ustanovení §31 ods. 1 zákona 
o rozpočtových pravidlách, porušenie takejto finančnej disciplíny bude fond v závislosti 
od druhu porušenia sankcionovať v zmysle ustanovenia § 31 zákona o rozpočtových 
pravidlách.

5. Príjemca dotácie berie na vedomie, že ak nesplní alebo akýmkoľvek spôsobom poruší svoje 
povinnosti uvedené v zmluve a dohodnuté zmluvné podmienky, môže sa to považovať 
v zmysle § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách za porušenie pravidiel
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a podmienok, za ktorých bola dotácia poskytnutá a v takomto prípade je príjemca dotácie 
povinný poskytnutú dotáciu alebo jej vyčerpanú časť vrátiť fondu (§31 ods. 7 
zákona o rozpočtových pravidlách) a fond použije postup podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona 
o rozpočtových pravidlách.

6. Príjemca dotácie berie na vedomie, že v prípade, ak fond alebo ktorýkoľvek oprávnený 
kontrolný orgán zistí, že poskytnutie a použitie dotácie je/bolo nehospodárne, 
neefektívne, neúčinné alebo príjemca dotácie použil dotáciu v rozpore s určeným účelom 
alebo ak príjemca dotácie porušil podmienky zákona o verejnom obstarávaní pri výbere 
dodávateľa realizácie projektu, je povinný poskytnutú dotáciu alebo jej vyčerpanú časť 
vrátiť fondu (§ 31 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách) a fond použije postup podľa 
§ 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách.

7. Príjemca dotácie sa zaväzuje a berie na vedomie, že fondom poskytnuté finančné 
prostriedky je povinný uhradiť dodávateľovi(om) najneskôr do 31.12.2017. Porušenie tejto 
povinnosti bude považované za porušenie finančnej disciplíny príjemcom dotácie v zmysle 
§ 31 ods. 1 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách a bude sankcionované podľa § 31 
ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách. Na preukázanie splnenia tejto povinnosti 
je príjemca dotácie povinný do 20.01.2018 zaslať na fond výpis z účtu, ktorým včasnosť 
a úplnosť týchto úhrad riadne preukáže.

Článok X.
Vyhlásenia zmluvných strán

1. Príjemca dotácie vyhlasuje, že údaje, ktoré sú obsahom žiadosti, ako aj všetky informácie 
obsiahnuté v sprievodných dokumentoch a dokladoch, ktoré tvoria prílohy žiadosti, ako aj 
údaje uvedené v zmluve sú pravdivé, úplné a taktiež že fondu nezamlčal žiadne informácie, 
ktoré by mohli mať vplyv na poskytnutie dotácie alebo uzatvorenie zmluvy.

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

3. Príjemca dotácie vyhlasuje, že nie je v likvidácii, že na jeho majetok nie je vyhlásený 
konkurz ani vedená reštrukturalizácia podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze 
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
nie je v nútenej správe ani ozdravnom režime podľa zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a že majetok, ktorý je predmetom financovania podľa zmluvy 
nie je v exekúcii.

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

5. Príjemca dotácie podpísaním zmluvy udeľuje fondu v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov súhlas na spracovanie jeho osobných údajov uvedených v žiadosti a v zmluve. 
Osobné údaje príjemcu dotácie sa poskytnú v súlade so všeobecnými záväznými právnymi 
predpismi.
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Článok XI.
Ukončenie zmluvy

1. K ukončeniu zmluvy môže dôjsť písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému dňu. 
Dohodou možno zmluvný vzťah založený touto zmluvou ukončiť len do dňa, pokiaľ 
nedošlo zo strany príjemcu dotácie k čerpaniu dotácie.

2. K ukončeniu zmluvy môže dôjsť aj odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán 
a to v prípade porušenia zmluvy podstatným spôsobom druhou zmluvnou stranou. 
Odstúpenie od zmluvy je v takomto prípade účinné dňom preukázateľného doručenia 
oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy 
je spojené s povinnosťou príjemcu dotácie vrátiť poskytnutú dotáciu v celom rozsahu.

3. Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa rozumie:
a) porušenie nasledovných ustanovení zmluvy: Článok IV. bod 6., 7. a 8. Článok VI. body 

2., 4. a 7., Článok VII. body 1., 2., 3., 6., 7. a 13. a 14., Článok X. bod 4.,
b) ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že bola uzatvorená na základe nepravdivých, 

nesprávnych alebo neúplných údajov alebo dokumentov predložených zo strany 
príjemcu dotácie,

c) ak právoplatný rozsudok súdu alebo zistenie kontrolného orgánu preukáže, že v procese 
hodnotenia a výberu projektu došlo k spáchaniu trestnej činnosti alebo k takému 
porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov, bez ktorého by k poskytnutiu 
dotácie nedošlo.

Článok XII.
Záverečné ustanovenia

1. Fond zverejní zmluvu podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
v znení neskorších) predpisov.

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

3. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán 
formou očíslovaného písomného dodatku k zmluve, podpísaného oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán. Na uzatvorenie dodatku k zmluve neexistuje právny nárok žiadnej 
zo zmluvných strán.

4. Pri výklade dohodnutých zmluvných podmienok sa prihliada na žiadosť; v prípade 
rozporu medzi ustanoveniami zmluvy a žiadosťou majú prednosť ustanovenia zmluvy.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podľa zmluvy sa považuje 
v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto 
písomnosť prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku 
vráti doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná (resp. adresát neznámy), 
považuje sa takáto zásielka za doručenú dňom vrátenia tejto zásielky odosielajúcej osobe; 
pre doručovanie je rozhodujúce sídlo zapísané v obchodnom registri, alebo inom 
príslušnom registri.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa bude riadiť 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka za predpokladu, že osobitné predpisy, 
ktoré majú prednosť pred Obchodným zákonníkom, neobsahujú špeciálnu úpravu.
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7. Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán.
8. Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo 

neskôr stratia platnosť a/alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť 
ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení 
a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac 
približuje zmyslu a účelu zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní zmluvy zmluvné strany túto otázku 
brali do úvahy.

9. Osoby podpisujúce zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných 

podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu 
porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu oprostenú akýchkoľvek 
omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

11. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch exemplároch, z ktorých jedno vyhotovenie je určené 
pre príjemcu dotácie a dve vyhotovenia sú určené pre fond.

12. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
1. Príloha č. 1: Rozpočet projektu,
2. Príloha č. 2: Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy o poskytnutí 

podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie za rok 2017.

Vo Fiľakove, dňa 0 X - 4 0 . 2 0 4 1

Mesto Fiľakovo
v zastúpení Mgr. Attila Agócs, PhD. 

primátor mesta

V Bratisla 0 4 . 10. 2017

wironmentálny fond 
v zastúpení Mgr. Peter Kalivoda 

riaditeľ

Podľa Knihy onvecJÔOYftnls
/  „

podpísal /a / • p o d /ls  rvc listinofuznal /a / 2a svoj vlastný.

Vo Fiľakove dňa .
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T tŕtO H *  c .

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

N ázov s tavby 

N ázov ob jektu

O b jednávate ľ

P ro jek tan t

Zhotovíte!'

Spracova l

Zníženie energetickej náročnosti budovy MSKS Fiľakovo s 
komplexným zateplením strešnej konštrukcie JK S O

EC O

M iesto F iľakovo

IČO IČ DPH

M esto  F iľakovo  

C O O P -S T A V  s .r.o  Lučenec

R ozpoče t čís lo D ňa C P V

24.08.2017 C P A

Merné a účelové jednotky

Počet N ák lady  /1  m.j P oče t N ák lady  /1  m.j. P očet N ák lady  /1  m.j.

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

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1

2

HSV D odávky 53 821,81 8 Práca  nadčas 0,00 13 G ZS 0,00

M ontáž 49 621,96 g B ez pevne j podl. 0,00 14 P ro jek tové  práce 0,00

3

4

PSV D odávky 0,00 10 K u ltú rna  pam iatka 0,00 15 S ťažené  podm ienky 0,00

M ontáž 0,00 n 0,00 16 V p lyv  prostred ia 0,00

5

6

"M" D odávky 0,00 17 Iné V R N 0,00

M ontáž 0,00 18 V R N  z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 103 443,77 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 K om pi, č innosť 0,00 22 O sta tné  náklady 0,00
Projektant

D átum  a podp is Pečia tka

D Celkové náklady

23 S úče t 7, 12, 19-22 103 443,77 
20 688,7524 D P i 20,00  %  z 105 243 ,23

Objednávateľ

D átum  a podp is Pečia tka

25 Cena s DPH (r. 23-24) 124 132,52

E Prípočty a odpočty

Zhotovíte!'

D átum  a podp is Pečia tka

26 D odávky  zadáva te ľa 0,00

27 K lzavá doložka 0,00

28 Z výh o d ne n ie  + - 0,00
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ROZPOČET
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy MSKS Fiľakovo s komplexným zateplením strešnej konštrukcie
Objekt:

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo
Zhotoviteľ: COOP-STAV s.r.o Lučenec Spracoval:
Miesto: Fiľakovo Dátum: 24.8.2017

č . Kód po ložky Popis MJ
M nožstvo

ce lkom
Cena

jedno tková
C ena ce lkom

HSV Práce a dodávky HSV 5 646,352

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 530,633

1 311271300 M urivo  nosné  PR E M A C  50x15x25 s betónovou výp lňou  hr. 15 cm m3 3,250 103,536 336,492

2 311271303 M urivo  nosné  PR E M A C  50x30x25 s betónovou  výp lňou  hr. 30 cm m3 1,850 104,941 194,141

6___________ Úpravy povrchov, podlahy, osadenie________________________________________________________4 929,290
Kontaktný za tep ľovací systém  hr. 50 m m  W e b er - Te rranova  TH E R M  - EXLUSIVE

13 625252303 ( M W ) -  skru tko va c ie  kotvy m2 241,100 20,445 4 929,290

99 Presun hmôt HSV ___________  __________________ 186,429

26 998011002
Presun hm ôt pre  budovy JKSO  801, 803,812,zv is lá  konštr.z  tehá l,tvá rn ic ,z  kovu 
výšky  do 12 m t 15,037 5,318 79,967

27 998011018
Príp la tok za  zväčšen ý  p resun nad vym edzenú  na jväčš iu  dopravnú  vzd ia lenosť do 
5000 m t 15,037 5,295 79,621

29 999281196
Príp latok za zväčšen ý  presun nad vym edzenú  na jväčš iu  dopravnú vzd ia lenosť do 
5000  m t 15,037 1,785 26,841

PSV Práce a dodávky PSV 97 479,199

712 Izolácie striech 41 800,132

33 712300832
O dstránen ie  pov lakove j krytiny na strechách  p lochých  10° dvo jv rs tvove j, - 
0 ,01000 t m 2 564,750 0,450 254 ,138

35 712310901
V ykonan ie  údržby povlak, k ry tiny striech  p lochých  do  10° za  studená  náterom  
pene tračným m2 679,450 0,118 80.175

36 1116315600 L a k  as fa lto vý  ALP -S -P E N E TR A L S v  sudoch ŕ 0,204 744,766 151.932

37 712320932 Ú držba  povlak, krytiny striech p lochých  do 10° za  tep la  náte rom  asfa ltovým m 2 50,000 0,376 18,800

38 712371801
Zho tov , pov lak, k ry tiny striech  p lochých  do  10° fó liou  PVC -P  upevnenou  
p riko tven ím  so zva ren ím  spoju m 2 1 344,150 3,907 5 251,594

4 0 28331004001
S IK A P LA N  hydro izo lačná  fó lia  -s trešná  18 G ,ba len ie  20/600  m2, tm avošedá, 
ro zm er 2x15m m 2 1 518 ,890 5,270 8 004 ,550

41 2830063500 Kotv iaca  techn ika  -  v ru t SK-R B P o w e r ks 4 220,631 2,209 9 323 ,374

42 2830063500 Kotv iaca  techn ika  -  v ru t SK -R B  P o w e r ks 433 ,109 2,209 956 ,738

43 712391171
Zhotov, povlak, k ry tiny striech  p lochých  do  10° o s ta tné  z  ochranne j textílie  
podk lad .v rs tvy m 2 58,080 1,529 88,804

44 6314151880 K lin y  a ttikové m 145,200 2,835 411 ,642

45 712741559
Z h o toven ie  pov lakove j k ry tiny striech  sam osta tným  zosilnením  pásov pritaven ím  
NAIP š. 330 m m m 54,100 0,617 33,380

46 2833100400
S tre ch y  P V C  fó lie  K o tvený P V C  sys tem  S ikap lan  18 G  rozm ery  2 ,0x15 ,0  m  
tm avošedá m 2 35,705 5,270 188,165

4 7 2833100400
S tre ch y  PV C  fó lie  K o tve n ý  P V C  sys tem  S ikap lan  18 G  rozm ery  2 ,0x15,0  m  
tm avošedá m 2 134,131 5,270 706 ,870

48 2833100400
S tre ch y  PV C  fó lie  K o tve n ý  P V C  sys tem  S ikap lan  18 G  rozm ery  2 ,0x15,0  m  
tm avošedá m 2 14,580 5,270 76,837

49 712871801
Zho tov , povlak, k ry tiny striech  vy tiahnu tím  izol. pov laku  PVC-P konštrukc ie  
p revyšu júce  ú roveň  strechy  nad 50 cm  p riko tven ím  so zvá raným  spojom m2 118,700 4,010 475 ,987

50 712871802 P o ložen ie  geo textílie  vo do rovne  a lebo  zv is le  na  s trechy  p loché  do  10 st. m 2 1 344,150 0,224 301,090
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Č. Kód položky Popis MJ
M nožstvo

ce lkom
C ena

jedno tková
C ena ce lkom

51 712971801 Z h o toven ie  parozábrany striech  p loché  do  10 st. m 1 344,150 8,045 10 813,687

52 2830010400 P arozáb rana  -  fó lia  P E  h rúbka  0 ,2  m m m 2 1 545 ,773 0,741 1 145,418

53 6936651400 G eotextília  ne tkaná  p o lyp ropy lénová  Tatra tex P P  400 m 2 1 545 ,773 1,001 1 547,319

54 2834101020 P a ra b it vs 35 m 2 50,750 2,192 111,244

55 712971800 O saden ie  ve trac ích  kom ínkov na pov lakovú  krytinu  z  EPDM  fó lie m 17,000 8,045 136,765

56 6317141010 K om ínček o d ve tráva c í L IN D A B  p re  Topline H V  15x15150x150 cm ks 17,000 48,289 820,913

57 712997001 M ontáž s trešného  drž iaka  b leskozvodu  vrá tane  za izo lovan ia m 81,000 0,924 74,844

58 3540408500 S trešný d rž iak  b leskozvodu  PV21 ks 81,000 2,221 179,901

59 998712204 Presun hm ôt pre  izo láciu  pov lakove j k ry tiny v  objektoch výšky  nad 24 do 36 m % 306,480 1,627 498 ,639

60 998712294
Izo lácia  z  povlak.kry tín , p ríp l.za  presun nad vym edz, najväčš iu  dopravnú  
vzd ia lenosť do  1000 m % 306,480 0,444 135,993

61 998712299
Izo lácia  z  povlak.kry tín , p ríp l.za  p resun nad vym edz, najväčš iu  dop r.vzd ia l.za  k.d.i 
začatých  1000 m % 306,480 0,037 11,333

713_________ Izolácie tepelné__________________________________________________________________________29 603,336
62 713141121 M ontáž tepe lne j izo lác ie  na a ttiku  z  XPS priko tven ím m2 194,230 2,752 534,521

63 2837650220 IS O V E R  S ty ro d u r 3035  CS E xtrudovaný po lys ty rén  - X P S  h rúbka 30m m m 2 198,115 4,970 984 ,632

64 713141131 P ripevnen ie  izo lác ie  p riko tven ím  na strechách  p lochých  do 10 st. ks 2  650,000 0,288 763,200

65 5535865590 P U R E N  M V  160 m 2 572,000 21 ,010 12 017 ,720

66 5535865600 P U R E N  M V  180 m 2 568,000 24,492 13 911 ,456

67 5535865610 K otv iaca  techn ika  - š roub  do  be tónu m 2 2 650 ,000 0,185 490 ,250

68 55358656100 Kotv iaca  techn ika  - ko tven ie  d o  be tónu ks 1 700,000 0,222 377 ,400

69 713141131D P ripevnen ie  izo lác ie  p riko tven ím  na strechách  p lochých  do 10 s t ks 1 700,000 0,288 489 ,600

70 998713102 Presun hm ôt pre  izo lác ie  tepe lné  v  ob jektoch  výšky  nad 6 m do 12 m t 1,409 18,201 25,645

71 998713194
Izo lácie  tepe lné, p ríp l.za  presun nad vym edz, na jväčš iu  dopravnú vzd ia l. do  1000 
m t 1,409 5,907 8,323

72 998713199
Izo lácie  tepe lné, p ríp l.za  presun za  každých ďa lš ích  aj začatých  1000 m nad 1000 
m t 1,409 0,418 0,589

762 Konštrukcie tesárske _____  7 149,254

73 762084211 Príp la tok k  cene  pre debnen ie  a la tovan ie  krovov, výšky  nad 4 do  12 m m2 565,500 0,508 287,274

74 762332932
V iazané  konštrukc ie  krovov vyrezan ie  časti s trešne j väzby dop lnen ie  z 
h rano lčekov p lochy 120-224 cm 2 m 112,500 8,397 944,663

75 6051590800 S m rekovec h ran o l a ko s ť 1 d ĺžky  100-175cm  120x120,140,180m m m 3 2,025 133,117 269 ,562

76 762341811
D em ontáž debnen ia  striech  rovných , ob lúkových  do 60°, z  dos iek hrubých, 
hob ľovaných , -0 .0 1 600t m 2 565,500 0,592 334,776

77 762342210 M ontáž debnen ia  a la tovan ia  -  kontra la ty  pre sklon do 22 st. m2 650,000 0,666 432 ,900

78 6051506900 S m rek h ran o lček  25-100  cm 2 m äkké  rezivo m 3 1,633 164,695 268 ,947

79 762342812
D em ontáž la tovan ia  striech so  sk lonom  do  60 st., pri osove j vzd ia lenosti lá t 0,22- 
0 ,50 m, -0 .00500 t m 2 565,500 0,356 201,318

80 762343934
M ontáž debnen ia  jed n oduchých  stiech  na kontra la ty  d revo trieskovým i OSB 
d oskam i na p ro  d rážku m 2 565,500 2,100 1 187,550

81 6072627400 D oska  d revoštiepková  O SB 3 P D 4 2500x675x18  m m m 2 622,050 4,429 2  755,059

82 762395000
S po jovac ie  p ros triedky  pre  v iazané  konštrukc ie  krovov, debnen ie  a la tovan ie , 
nadstrešné  konštr., spádové  k liny - svorky, dosky, k lince, pásová oceľ, vru ty m3 11,850 16,640 197,184

83 998762102 Presun hm ôt pre  konštrukc ie  te sá rske  v objektoch výšky  do 12 m t 8,863 22,688 201,084

84 998762194
K onštrukc ie  tesárske , príp l.za  p resun nad vym edzenú  najväčš iu  dopr. vzd ia l. do 
100 t 8,863 7,637 67,687

85 998762199
K onštrukc ie  tesárske, p ríp l.za  p resun  za  každých ďa lších  i začatých  1000 m a nad 
1000 m t 8,863 0,141 1,250

764 Konštrukcie klampiarske 18 659,806



č . Kód po ložky Popis MJ
M nožstvo

ce lkom
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C ena ce lkom

86 764172128 S nehová  zábrana  rú rková  s konzolm i sklon do  30° m 72,000 14,051 1 011 ,672

87 764259341 O chranný kôš stres, vpustu  pre  rúry s priem erom  do  150 m m ks 13,000 5,916 76,908

88 764311822
D em ontáž krytiny h ladke j s trešne j z  ta b ú ľ 2000 x 1000 m m , so sk lonom  do  30st., - 
0 ,00732 t m 2 565,500 0,644 364,182

89 764321820
D em ontáž oplechovan ia  rím s pod nadrím sovým  žľabom  vrá tane  podkladového  
p lechu, do  30° rš 500 mm, -0 ,00420 t m 223,600 0,427 95,477

90 764321840
D em ontáž op lechovan ia  rím s pod nadrím sovým  žľabom  vrá tane  podkladového  
p lechu, do  30° rš  750  m m , -0 ,00580 t m 146,100 0,569 83,131

91 764323230
O p lechovan ie  z  kaš írovaného  p lechu, odkvapov na s trechách  s lepenkovou  
kry tinou  r.š. 330 m m m 125,200 7,026 879 ,655

92 764324015
O p lechovan ie  z  P Z f p lechu farebného, odkvapov na strechách  s tv rdou  krytinou 
zo  segm entov r.š. 660 mm m 192,500 26,278 5 058,515

93 764331860
D em ontáž lem ovan ia  m úrov na strechách  s tv rdou  krytinou, so sk lonom  do  30st. 
rš 660 a 750 m m , -0 ,00415 t m 191,080 0,427 81,591

94 764339810
D em ontáž lem ovan ia  kom ínov na vln ite j a lebo h ladke j kry tine  v  p loche, so 
sk lonom  do  30° -0 ,00720 t m2 3,800 1,041 3,956

95 764341210 U končovací profil pod om ie tky z  poz inkového  fa rebného  P Z f p lechu r.š. 100 mm ks 119,400 3,985 475 ,809

96 764341230
Lem ovan ie  z  poz inkovaného  PZ p lechu, rúr, konzo l a lebo  d rž iakov  na vlnite j, 
h ladkej, d rážkovane j krytine, D 100 -  150 mm ks 14,000 9,930 139,020

97 764345240
V entilačný  nádstavec so s trieškou a lem ovan ím  na vln ite j, h ladke j, d rážkovanej 
kry tine  D 200 mm ks 3,000 24,137 72,411

99 764351820
D em ontáž ž ľabov pododkvap . štvorh ranných  rovných , ob lúkových, do  30° rš  400 
m m , -0 ,00390 t m 150,730 0,567 85,464

100 764353202 Žľaby z  poz inkovaného  PZ p lechu, nadrím sové  š tvo rh ranné  r.š. 600 mm m 150,730 16,106

r

2 427 .657

102 764359231 K otlík š tvo rh ranný pre  pododkvapové  žľaby  rozm erov 200x250x350  m m ks 13,000 17,719 230 347

103 764359261 Príp la tok k  cene  za  p riskru tkovan ie  háku na p lechovú  krytinu pododkvapového ks 107,000 1,058 113.206

104 764359960
Žľaby z  poz inkovaného  Pz p lechu, pokrú ten ie  rovných  hákov o 90st. pri m ontáži- 
ž labový  hák pre  nad rlm sový žľab ks 111,000 1,726 191,586

105 5535013000 L IN D A B  p rís lušenstvo  h á k  tľa b o v ý  s  p ríchy tným  ja zýčko m  L 33 0  m m  150 m m  K33 ks 111,000 1,878 2 08 ,458

106 764367900 S trešný o tvo r - oprava m 2 5,000 19,968 99,840

107 2731861000 G um ové tesnenie  - sam olep iace m 8,500 0,518 4,403

108 764421292
O p lechovan ie  rím s a ozdobných  prvkov z  poz inkovaného  fa rebného  PZ p lechu, 
r.š. 800 mm m 109,600 18,000 1 972 ,800

109 764421450
O p lechovan ie  rím s a ozdobných  p rvkov  z  h lin íkového  A l p lechu hr. 0, 63 m m  rš 
330 m m m 191,080 8,757 1 673 ,288

110 764421460
O p lechovan ie  rím s a ozdobných  p rvkov  z  h lin íkového  A l p lechu hr. 0, 63 m m  rš 
400  mm m 42,800 9,285 397 ,398

111 764421470
O p lechovan ie  rím s a ozdobných  p rvkov  z  h lin íkového  A l p lechu hr. 0, 63 m m  rš 
500 m m m 42,800 12,311 526,911

112 764422810 D em ontáž op lechovan ia  rím s rš od 600 do 800 mm, -0 ,00395 t m 202,200 0,738 149,224

113 764430260
O p lechovan ie  m uriva  a a tík  z  poz inkovaného  PZ p lechu, v rá tane  rohov r.š. 850 
m m m 109,320 8,388 916,976

114 764451204 O dpadové  rú ry  z  poz inkovaného  PZ p lechu, š tvo rcové  s d ĺžkou s trany  150 mm m 67,500 11,245 759 ,038

115 764451802 D em ontáž odpadových  rúr š tvo rcových  so stranou  100 mm, -0 ,0 0 33 8 t m 67,500 0,404 27 ,270

116 764453842 D em ontáž odpadového  ko lena  horného  dvo jitého  75 m m  100 m m , -0 ,0021 Ot ks 46,000 0,816 37,536

117 764453862
D em ontáž odpadového  ko lena vý tokového  š tvo rcového , so  stranou 75  m m  100 
mm, -0 ,00160t ks 11,000 0,481 5,291

118 764751232 O dkvapový systém  M ASLEN  -  ko leno  zvodove j rú ry  DN 100 m m  /  60 ” ks 46,000 5,916 272 ,136

119 764751242 O dkvapový systém  M ASLEN  - vý to ko vé  koleno zvo do ve j rú ry  DN 100 m m  / 60° ks 11,000 5,916 65,076

120 998764102 Presun hm ôt pre  konštrukc ie  k lam p iarske  v  ob jektoch  výšky  nad 6 do 12 m t 3,018 31,731 95,764

S t r . 4 /  5



č . Kód po ložky Popis MJ
M nožstvo

ce lkom
Cena

jedno tková
C ena ce lkom

121 998764194
K onštrukc ie  k lam p iarske , p ríp l.za p resun nad vym edz, najväč. dopr. vzd ia l. do
1000m t 3,018 18,489 55,800

122 998764199
K onštrukc ie  k lam p iarske , p ríp l.za  presun za každých  ďa lš ích  i zača tých  1000 m 
nad 10 t 3,018 0,666 2,010

783_________ Dokončovacie práce - nátery_________________________________________________________________266,671

130 783122510
N átery oceľ.konštr. syn te tické  na vzduchu  schnúce  fa rby  šede j ťažkých  "A" 
dvo jnás. 1x s em ailovan ím m2 18,600 2,369 44,063

131 783782203 N átery tesárskych  konštrukc ií povrch o vá  im pregnácia  B ochem itom  QB m2 58,900 2,118 124,750

132 783921520
N átery syn te tické  na vzduchu  schnúce  fa rby  ze lene j p le tív vč ítane  lem ovan ia  
dvo jnásobné  1x em ail m2 32,500 3,011 97,858

M Práce a dodávky M 318,215
133 1332052000 Tyč oceľová  p lochá  š.50xhr.5  mm, ozn. 10 370 t 0,195 380,863 74,268

140 1411089300 R úrka h ladká k ruhová  bezšvová  D 21,3  mm, h rúbka s teny 2 ,9 m m , ozn. 11 353.0. m 32,600 1,183 38,566

141 1411536300 R úrka h ladká k ruhová  bezvšová  D 51 m m , hrúbka s teny 2 ,9  m m  ozn. 11353.0. m 39,900 2,588 103,261

143 430861002 M ontáž rôznych d ie lov O K -  p rvá ce nová  krivka  do 500 kg v rá tane kg 345,000 0,296 102,120

Celkom 103 443,766
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Príloha č.2
Došlo dňa (vyplní Environmentálny fond)

Záverečné vyhodnotenie
plnenia podmienok zmluvy 

o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu 
formou dotácie za rok

2017

!!! Vypĺňajte len hrubo orámované polia !!!
Príjemca dotácie

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

Číslo účtovného 
dokladu/ faktúry

Deň
vystavenia
účtovného
dokladu/
faktúry

Suma účtovného 
dokladu/ faktúry v 

EUR

Úhrada z iných zdrojov
Úhrada

z Environmentálneho 
fondu

Suma v 
EUR

Dátum
uhradenia Suma v EUR

Spolu X

Čestne vyhlasujem, že finančné prostriedky:
z iných zdrojov v sume .................................................................... ......................... EUR
z dotácie Environmentálneho fondu v sume .............................. ......................... EUR

boli, resp. budú použité na úhradu vyššie uvedených účtovných dokladov/ faktúr od vybraného dodávateľa
v termíne do 31.12.2017
Meno a priezvisko, titul štatutárneho orgánu príjemcu dotácie.........................
Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu príjemcu dotácie....................................
Dátum:..................................................

Akceptované bude len kompletne vyplnené tlačivo $ príslušnými dokladmi !!!
w\v\\.envirofond.sk


