
Zmluva C.94587 08UOl

Clánok II.
Úvodné ustanovenia

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

2. Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory
formou dotácie z Environmentálneho fondu císlo 94587/BK4-52113 zo dna 09.04.2013
vydaného podla ustanovenia § 4 ods. 3 zákona o Environmentálnom fonde (dalej len
"rozhodnutie") bola na základe žiadosti príjemcu dotácie císlo 94587 zo dna 10.10.2012
(dalej len "žiadost"') poskytnutá príjemcovi dotácie podpora vo forme dotácie vo výške
100.000,00 EUR, slovom: jednostotisíc eur (dalej len "dotácia").

3. Fond je podla ust. § 2 ods. 2 písm. c) a e) zákona c. 502/2001 Z. z. o financnej kontrole
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpispv
kontrolným orgánom verejnej správy v oblasti financnej kontroly.

Clánok III.
Predmetzmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára podla ust. § 9 ods. 6 zákona o Environmentálnom fonde
na základe rozhodnutia špecifikovaného v Clánku II. bod 2. zmluvy a vo väzbe na žiadost.

2. Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán
pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie za úcelom
spolufinancovania skutocne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu
podrobne špecifikovaného v Clánku IV. zmluvy. Za skutocne vynaložené oprávnené
náklady na realizáciu projektu je možné považovat len tie náklady, ktoré súvisia s prácami
a dodávkami realizovanými a uhradenými podla tejto zmluvy príjemcom dotácie
dodávatel'ovi(om) uvedenému(ým) v Clánku IV. bod 5. zmluvy na základe tamže
uvedených zmlúv a ich dodatkov a to v období príslušného rozpoctového roka, v ktorom
sa poskytla dotácia.

3. Podmienkou poskytnutia dotácie je dodržanie podmienok zmluvy príjemcom dotácie.

Clánok IV.
Úcelpoužitiaposkytnutejdotácie,predmetprojektua termínrealizácieprojektu

1. Poskytnutá dotácia sa úcelovo použije na:

a) Názov projektu (úcel dotácie):

Miesto realizácie projektu:
Okres:

Kanalizácia pre obec Slovenské Kl'acany;
Káblová prípojka NN pre cerpaciu
kanalizacnú stanicu

Slovenské Kl'acany

Vel'ký Krtíš
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