
 

 

Z M L U V A  č. 114114 08U02 
o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva") 

uzatvorená podľa  ust. § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom 
fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa 
ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
a 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: Martinská 49, 821 05  Bratislava 

 IČO: 30 796 491 

 DIČ: 2021925774 

  Štatutárny zástupca: PhDr. Branislav Valovič, riaditeľ  

  Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
  Číslo účtu vo formáte IBAN: SK64 8180 0000 0070 0044 0526 

 SWIFT: SPSRSKBA 

  (ďalej len „fond“)  

 

a 

  

2.  Príjemca dotácie: 

 Trenčiansky samosprávny kraj 

 
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A,               

911 01  Trenčín, okres Trenčín 

 IČO: 36126624 

  štatutárny zástupca:  Ing, Jaroslav Baška, predseda 

  Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

  
Číslo samostatného bankového účtu vo formáte 
IBAN:  SK77 8180 0000 0070 0055 3782 

 SWIFT: SPSRSKBA 

  
(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. Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory 
formou dotácie z Environmentálneho fondu číslo 114114/L2-16/15 zo dňa 03.02.2016 

vydaného podľa ustanovenia § 4 ods. 3 zákona o Environmentálnom fonde (ďalej len 
„rozhodnutie“) bola na základe žiadosti príjemcu dotácie číslo 114114 zo dňa 02.10.2015 

(ďalej len „žiadosť“) poskytnutá príjemcovi dotácie podpora vo forme dotácie vo výške 
87.840,00 EUR, slovom: osemdesiatsedemtisícosemstoštyridsať eur (ďalej len „dotácia“). 

 

 

Článok III. 
Predmet zmluvy 

 

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

2. Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, 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. Za skutočne vynaložené oprávnené 
náklady na realizáciu projektu je 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. 1 tejto zmluvy, a to v období od 10.07.2015  

do 31.08.2016.  

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

 

 

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

 

1. Poskytnutá dotácia sa účelovo použije na: 
a) Názov projektu (účel dotácie): Zvýšenie energetickej efektívnosti v DSS - 

Zemianske Podhradie, pavilón pracovnej 
terapie  

  Miesto realizácie projektu: Zemianske Podhradie 

  Okres: Nové Mesto nad Váhom 

  

Oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác č.:  
Zo dňa:  
Vydané: (kým)  
 

 

281/2015 

24.09.2015 

Obec Zemianske Podhradie 
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b) Projektová dokumentácia vypracovaná: 
(kým)  
Názov:  
 

 

Číslo zákazky:  
Dátum:  

 

 

 

PIA STAMAT Trenčín, Ing. Ján Malast 
Zvýšenie energetickej efektívnosti v DSS - 
Zemianske Podhradie, pavilón pracovnej 
terapie 

52-0537-15 

September, 2015 

 

 

 

2. Termín realizácie projektu: 
  (začiatok a ukončenie – mesiac/rok):  06/2016 - 08/2016  

 

3. Celkové náklady projektu s DPH:  97.254,04 EUR 

 

 

4. Podrobný opis činností a prác realizovaných v období od 10.07.2015 do 31.08.2016: 

  

Dotácia a finančné prostriedky z iných zdrojov budú použité na zvýšenia energetickej 
efektívnosti pavilónu pracovnej terapie v DSS – Zemianske Podhradie. V rámci 
rekonštrukcie sa očistí fasáda, miesta ktoré vykazujú nerovnosti budú vyrovnané, ktoré sú 
oduté budú otlčené a vyspravené. Celý povrch bude penetrovaný adhéznou hmotou. 
Tepelnoizolačné dosky budú ukotvené do hmoždiniek tanierovými príchytkami. Sokel bude 
zateplený  extrudovaným polystyrénom XPS hrúbky 100 mm, obvodový plášť bude 
zateplený kontaktným zatepľovacím systémom s hrúbkou minerálnej vlny 140 mm a 160 
mm, stena oddeľujúca povalu od obytného podkrovia bude zateplená minerálnou vlnou 
hrúbky 250 mm. Povrch bude uzavretý omietkou. Pred realizáciou zateplenia budovy budú 
všetky okná a vchodové dvere vymenené. Súčasťou realizácie je aj demontáž a spätná 
montáž bleskozvodu. 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 oznámenia uvedeného v Článku IV. bod 1. 

písm. a) 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 10.07.2015 do 31.08.2016, 

financovanie ktorých je účelom poskytnutia dotácie podľa zmluvy, sú zmluvné strany 
viazané aj špecifikáciou projektu uvedenou v žiadosti príjemcu dotácie označenej 
v Článku II. bod 2. zmluvy. 

 

5. Dodávateľ(lia) projektu:   

 

Obchodné meno dodávateľa :  
Sídlo:  
IČO:  
Registrácia:  
Oddiel: Sro 

 

IMO, s.r.o. 

013 18 Lietava 102 

45244715 

v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina 

Vložka č.: 51978/L 
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Zmluva o dielo č.:  
Zo dňa:  
 

 

2016/0391 

30.05.2016 

 

 

 

6. Podmienkou poskytnutia dotácie príjemcovi dotácie je okrem iného výber dodávateľa(ov) 
realizácie projektu, špecifikovaného(ých) v bode 5. tohto článku zmluvy, ktorý zabezpečil 
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, s ktorým je spojená 
povinnosť vrátiť poskytnutú dotáciu. 

7. 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: 

87.840,00 EUR 
(slovom: osemdesiatsedemtisícosemstoštyridsať eur). 
 

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: 4.623,16 EUR (slovom: štyritisícšesťstodvadsaťtri eur a 
šestnásť centov). 

2. 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 10.07.2015 do 31.08.2016, budú nižšie ako súčet sumy poskytnutej dotácie uvedenej 
v bode 1. tohto článku zmluvy a povinnej sumy z iných zdrojov, zabezpečenej príjemcom 
dotácie, príjemcovi dotácie vznikne nárok na dotáciu len do výšky skutočných a riadne 

preukázaných vynaložených nákladov na realizáciu projektu v období od 10.07.2015  

do 31.08.2016 po odpočítaní pomernej čiastky povinnej sumy z iných zdrojov. Fond je 
v takomto prípade oprávnený bez uzatvorenia dodatku k zmluve  znížiť výšku poskytnutej 
dotácie. 

3. 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 
uzavretí zmluvy. V prípade navýšenia skutočne vynaložených nákladov súvisiacich 
s realizáciou projektu, tieto náklady znáša výlučne príjemca dotácie na vlastné náklady. 
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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, 
predkladať 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. 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  30.09.2016. 

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 1. 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 15.10.2016 do výšky 100,00 % poskytnutých finančných prostriedkov  

 DPH uvedená na účtovných dokladoch, predložených fondu zo strany príjemcu dotácie 
na úhradu, bude uhradené 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 
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 
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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 
1141149.  

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.) 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 a 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 31.08.2016  

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“, ktoré tvorí prílohu 

č. 2 zmluvy a záverečnú správu o priebehu realizácie projektu, vrátane všetkých 
fondom požadovaných dokladov preukazujúcich realizáciu projektu, na ktorý bola 
dotácia poskytnutá a 
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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 31.08.2016  

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“, 
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 10.07.2015 do 31.08.2016 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 31.08.2016, 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 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. 
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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 ust. § 5 ods. 7 a ust. § 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 a neúčelové použitie dotácie príjemcom dotácie, 
sa považuje okrem iného za porušenie finančnej disciplíny v zmysle ustanovenia § 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 ust. § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách za porušenie pravidiel 
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 a neúčelové alebo ak príjemca dotácie porušil podmienky zákona 
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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 31.10.2016. 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 30.11.2016 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  
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. 

 

 

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 
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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. a 7., Článok VI. body 

2.,4. a 7., Článok VII. body 1.,2.,3.,6.,7., 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. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
podľa ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

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

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

4. 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 rozhodné sídlo zapísané v obchodnom registri, alebo inom príslušnom 
registri. 

5. 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. 

6. Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán. 
7. 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.  

8. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch exemplároch, z ktorých jedno vyhotovenie preberá 
príjemca dotácie a dve vyhotovenia preberá fond. 

9. Osoby podpisujúce zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán. 
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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. 
 

 

V Trenčíne, dňa     V Bratislave, dňa  
 

 

 

 

 

Trenčiansky samosprávny kraj 
v zastúpení Ing, Jaroslav Baška 

predseda 

Environmentálny fond  
v zastúpení PhDr. Branislav Valovič 

riaditeľ 

 

 

 

 

Prílohy: 
1. rozpočet projektu, 

2. záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy o poskytnutí podpory 
z Environmentálneho fondu formou dotácie 

 

 

 

 

 

 



                              Príloha č. 1

Stavba: Zvýšenie energetickej efektívnosti v DSS - Zemianske Podhradie, pavilón prac. terapie

Objekt:

Časť:  

JKSO:  

Objednávateľ:TSK

Zhotoviteľ: IMO, s.r.o. Lietava 102, 013 18 Lietava

Dátum: 18.03.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8 9

D HSV PRÁCE A DODÁVKY HSV 30 234,09

D 1 1 - ZEMNE PRÁCE 1 960,83

1 K PK 113107131 Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2 m2 45,500 11,97 544,64

2 K PK 132201101 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 m3 26,100 35,00 913,50

3 K PK 132201109 Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm m3 26,100 2,23 58,20

4 K PK 161101101 Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m m3 26,100 2,36 61,60

5 K PK 162301102 Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 m3 26,100 2,21 57,68

6 K PK 162701105 Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 m3 26,100 6,68 174,35

7 K PK 167101101 Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 26,100 5,10 133,11

8 K PK 171201201 Uloženie sypaniny na skládku m3 26,100 0,68 17,75

D 2 2 - ZÁKLADY 2 020,63

9 K PK 212571111 Výplň trativodov štrkopieskom triedeným fr. 32-63 mm m3 20,880 29,62 618,47

10 K PK 212572121 Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého m3 5,220 39,31 205,20

11 K PK 212752126 Trativody z flexibilného potrubia DN 125 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom m 84,000 8,43 708,12

12 K PK 212972112 Opláštenie filtračnou textíliou drenážnych rúr DN 125 m 84,000 0,73 61,32

13 K PK 289970111 Vrstva z geotextílie Tatratex PP 300g/m2 prisypaním m2 156,600 2,73 427,52

D 6 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 21 878,07

14 K PK 612425931 Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková m2 80,690 11,46 924,71

15 K PK
622463253

Ochrana, čistenie a sanácia obvod. plášťa, vysprav. povrchu maltou MVC 10-20 % m2 376,936 4,20 1 583,13

16 K PK
622463256 Ochrana, čistenie a sanácia obvod. plášťa, penetračný náter povrchu, zvýšenie 

prílnavosti
m2 376,936 1,89 712,41

17 K PK 622463257 Ochrana, čistenie a sanácia obvod. plášťa, čistenie fasády m2 376,936 1,72 648,33

18 K PK 625000114 Dodávka a montáž profil soklový hliníkový pre 14 cm izolant m 81,200 4,36 354,03

19 K PK
625000131

Dodávka a montáž lišta perforovaná rohová AL 25x25mm, profil okenný,dverový m 96,820 3,38 327,25

20 K PK 625000134 Dodávka a montáž profil okenný,dverový - APU lišta m 96,820 1,05 101,66

21 K PK 625000212 Dodávka a montáž lišta rohová AL 100x100mm so sieťkou m 13,700 2,10 28,77

22 K PK
625124213 Zateplenie ostenia KZS - ETICS polyst EPS 70F hr.3 cm, krycia hmota s výstuž. 

sieťkou, podklad. náter + krycí náter
m2 30,336 21,57 654,35

23 K PK
625124410 Zateplenie sokla KZS - ETICS extrud. polystyrén STYRODUR hr.10 cm, krycia hmota 

s výstužnou sieťkou, podklad. náter
m2 73,500 25,49 1 873,52

24 K PK
625125111 Zateplenie stien KZS - ETICS MW minerálna vlna hr.14 cm, krycia hmota s výstužnou 

sieťkou, podklad. náter
m2 253,000 29,89 7 562,17

25 K PK
625125116 Zateplenie stien KZS - ETICS MW minerálna vlna hr.16 cm, krycia hmota s výstužnou 

sieťkou, podklad. náter
m2 16,600 32,37 537,34

26 K PK 625126618 Vonk. omietka stien ZS Silikónová hr. 2,0 mm m2 303,436 10,76 3 264,97

27 K PK 625126712 Vonk. omietka soklov MP mozaiková (marmolit) m2 31,082 15,47 480,84

28 K PK
625258106 Vyrovnanie nadpražia - dotepl. vonk. konštr.,STYRODUR hr. izol. 60 mm, krycia 

hmota s výstuž. sieťkou, podklad+krycí nát
m2 3,500 29,08 101,78

29 K PK
625258116 Vyrovnanie podkladu vonk. konštr. fasády bez povrch. úpravy minerálnou vlnou 

Nobasil FKD hr. 8 cm
m2 50,600 26,77 1 354,56

30 K PK 629451112 Vyrovnávacia vrstva MC šírky 300-400 mm m 23,469 5,14 120,63

31 K PK 631315651 Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 120 do 240 mm m3 5,220 105,12 548,73

32 K PK
631319158

Príplatok k mazanine hr. do 240 mm za metličkovú povrchovú úpravu okap. chodníka m3 43,500 7,39 321,47

33 K PK 634601122 Dilatačné škáry v mazan. hr. do 15 cm š. do 2 cm z trvalo pružnou zálievkou m 3,000 3,49 10,47

34 K PK 634662111 Zaplnenie dilatačných škár š do 10 mm v mazaninách trvalo pružnou zálievkou m 29,000 2,68 77,72

35 K PK 648991113 Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm m 22,607 2,92 66,01

36 M MAT 6119A0103 Parapeta vnútorná plastová biela šír.230 mm m 2,352 7,32 17,22

37 M MAT 6119A0104 Parapeta vnútorná plastová biela šír.250 mm m 14,144 8,05 113,86

38 M MAT 6119A0105 Parapeta vnútorná plastová biela šír.300 mm m 1,019 10,07 10,26

39 M MAT 6119A0109 Parapeta vnútorná plastová biela šír.500 mm m 3,056 15,59 47,64

40 M MAT 6119A0110 Parapeta vnútorná plastová biela šír.600 mm m 2,037 16,81 34,24

D 8 8 - RÚROVÉ VEDENIA 327,80

41 K PK
899331112 Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu, úprava rámov a 

šírky poklopu
kus 4,000 81,95 327,80

D 9 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 4 046,76

42 K PK 919735123 Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm m 29,000 11,25 326,25

43 K PK 941941041 Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m m2 316,551 2,23 705,91

44 K PK 941941291 Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041 m2 316,551 0,41 129,79

45 K PK 941941841 Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m m2 316,551 0,59 186,77

46 K PK 962042321 Búranie muriva z betónu alebo z DT tvárnic m3 0,080 55,82 4,47

47 K PK 962052314 Búranie pilierov železobetónových m3 0,054 91,12 4,92

48 K PK 967031132 Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na MV, MVC m2 4,860 2,63 12,78

49 K PK 968061113 Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2 kus 2,000 0,37 0,74

50 K PK 968062354 Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2 m2 2,409 7,09 17,08

51 K PK 968062355 Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2 m2 31,657 4,44 140,56

52 K PK 968062456 Vybúranie drevených dverových zárubní nad 2 m2 m2 5,125 4,05 20,76

53 K PK 968071125 Vyvesenie alebo zavesenie drev. dvier do 2 m2 kus 3,000 0,47 1,41

54 K PK 968072455 Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 m2 1,576 7,15 11,27

55 K PK 978059511 Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek m2 4,500 4,83 21,74

56 K PK 979011111 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie t 13,804 8,89 122,72

57 K PK 979011121 Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie t 13,804 5,46 75,37

58 K PK 979081111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 13,804 9,06 125,06

59 K PK 979081121 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km t 276,080 0,28 77,30

60 K PK 979082111 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m t 13,804 7,70 106,29

61 K PK 979082121 Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m t 82,824 0,85 70,40

62 K PK 979088212 Nakladanie sute a vybúraných hmôt t 13,804 4,88 67,36

63 K PK
979131409

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad t 13,804 23,83 328,95

64 K PK 979131415 Poplatok za uloženie vykopanej zeminy m3 31,320 9,76 305,68

65 K PK 998991211 Presun hmôt pre opravy vonkajších plášťov objektov výšky do 25 m t 106,882 11,07 1 183,18

D PSV PRÁCE A DODÁVKY PSV 21 028,10

D 711 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 276,74

66 K PK 711161314 Izolácia proti zemnej vlhkosti stien fóliami pre bežné podmienky m2 104,400 0,78 81,43

67 M MAT 2831J2002 Fólia nopová, výška role 1,5 m m2 120,060 1,50 180,09

68 K PK 998711202 Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m % 5,575 2,73 15,22

D 712 712 - Povlakové krytiny 1 203,94

69 K PK 712391171 Zhotovenie povl. krytiny striech, stropov do 10° na sucho z podkladnej textílie m2 218,000 1,53 333,54

ROZPOČET

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8 9

70 M MAT 693D00109 Geotextília - 300 g/m2 - 101558 m2 250,700 0,96 240,67

71 K PK 712391172 Zhotovenie povl. krytiny striech, stropov do 10° na sucho z ochrannej textílie m2 218,000 1,72 374,96

72 M MAT 693D00108 Geotextília - 300 g/m2 - 101552 m2 240,345 1,06 254,77

D 713 713 - Izolácie tepelné 5 797,58

73 K PK 713111111 Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch m2 50,500 0,89 44,95

74 K PK
713111132 Montáž tep. izolácie stropov rebrových, položená medzi dtrvené trámy, pripevnenie 

drôtom
m2 167,500 2,39 400,33

75 M MAT 631411880 Doska čadičová NOBASIL MPS 50kg/m3 hr. 10 cm m2 228,900 5,69 1 302,44

76 M MAT 631411930 Doska čadičová NOBASIL MPS 50kg/m3 hr. 15 cm m2 228,900 8,66 1 982,27

77 K PK 713131141 Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek m2 73,500 5,48 402,78

78 M MAT 2831P0187 Polystyrén Styrodur 2800 C hr.100mm,600x1250mm m2 77,175 9,64 743,97

79 K PK 713191411 Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie m2 218,000 1,66 361,88

80 M MAT 2832B0409 Parozábrana Guttafol DS ALU 160 - 160g/m2 m2 250,700 1,66 416,16

81 K PK 998713202 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m % 93,332 1,53 142,80

D 722 722 - Vnútorný vodovod 15,07

82 K PK 722224154 Demontáž a spätná montáž záhradný vodovod. ventil G 1" kus 1,000 14,94 14,94

83 K PK 998722202 Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m % 0,189 0,70 0,13

D 762 762 - Konštrukcie tesárske 2 871,29

84 K PK 762811210 Montáž záklopu z dosiek hrubých, vrchný na zraz m2 185,500 2,03 376,57

85 M MAT 605103621 Doska SM neopracovaná  2  hr.24-32xS-dĺžka do 4500mm m3 4,869 169,25 824,08

86 K PK
762822120

Montáž stropníc z hraneného a polohr. reziva, prier. plocha nad 144 do 288 cm2 m 174,300 1,49 259,71

87 M MAT 605160761 Hranol MD 1 100x250 625-900 m3 4,575 268,24 1 227,20

88 K PK 762895000 Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov m3 9,444 4,61 43,54

89 K PK 998762202 Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch  výšky do 12 m % 33,611 4,17 140,19

D 764 764 - Konštrukcie klampiarske 354,88

90 K PK 764410350 Klamp. poplast. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 330 m 3,276 8,61 28,21

91 K PK 764410351 Klamp. poplast. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 350 m 13,220 9,22 121,89

92 K PK 764410360 Klamp. poplast. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 400 m 1,880 9,14 17,18

93 K PK 764410361 Klamp. poplast. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 450 m 5,093 9,71 49,45

94 K PK 764410382 Klamp. poplast. AL hr. 0,8 oplechovanie skrine HUP rš 950 m 1,850 11,60 21,46

95 K PK 764410850 Klamp. demont. parapetov rš 330 m 16,496 0,77 12,70

96 K PK 764410880 Klamp. demont. parapetov rš 600 m 12,413 0,85 10,55

97 K PK 764454801 Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-100 m 19,800 0,48 9,50

98 K PK 764454901 Klamp. opr. a spätná montáž PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100 m 19,800 3,86 76,43

99 K PK 998764202 Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 12 m % 4,331 1,73 7,51

D 767 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 7 482,52

100 K PK 767616115 Montáž okenná sieť proti hmyzu m2 26,833 2,86 76,74

101 M MAT 553241141 Okenná sieť proti hmyzu m2 26,833 8,95 240,16

102 K PK 767631101 Montáž okien plastových jednokrídlových 520 x 520 mm kus 6,000 24,86 149,16

103 M MAT 6114B1615 Okno plast.1-krídlové OS -výš.52, šír.52 cm, izol. trojsklo - "04, 05" kus 6,000 88,15 528,90

104 K PK 767631301 Montáž okien plastových dvojkrídlových 970 x 1260 mm kus 6,000 47,47 284,82

105 M MAT 6114B2209 Okno plast.2-krídlové OS+O -výš.126, šír.97cm, izol. trojsklo - "01,02,03" kus 6,000 119,82 718,92

106 K PK 767631307 Montáž okien plastových dvojkrídlových 1120 x 1420 mm kus 2,000 62,50 125,00

107 M MAT 6114B2224 Okno plast.2-krídlové OS+O -výš.142, šír.112 cm, izol. trojsklo - "07" kus 2,000 136,46 272,92

108 K PK 767631308 Montáž okien plastových dvojkrídlových 1150 x 1420 mm kus 9,000 66,14 595,26

109 M MAT 6114B2225 Okno plast.2-krídlové OS+O -výš.142, šír.115 cm, izol. trojsklo - "06" kus 9,000 140,89 1 268,01

110 K PK 767641202 Montáž dverí plastových jednokrídlových 900 x 2050 mm kus 1,000 29,20 29,20

111 M MAT 611434212 Dvere plastové 1-krídl, zateplené, do poval. priestoru  90x205cm - "2/P" kus 1,000 375,93 375,93

112 K PK 767641216 Montáž dverí hliníkových jednokrídlových 1220 x 2070  mm kus 2,000 55,07 110,14

113 M MAT
611434651 Dvere vstupné 1-krídl, rám hliník. profil  122x207cm, kazetová PVC výplň, izol. 

trojsklo, vr hliník. zárubeň - "1/L"
kus 2,000 839,94 1 679,88

114 K PK 76766211R Demontáž, spätná montáž jestv. ochranných mreží okien - "M1, M2" m2 10,967 38,25 419,49

115 K PK 767811111 Montáž vetracích mriežok 150 x 150 mm kus 8,000 1,33 10,64

116 M MAT 553444411 Vetracia mriežka plastová 150 x 150 mm - "M5" kus 7,000 3,72 26,04

117 M MAT 553444412 Vetracia mriežka plastová 150 x 150 mm - "M2" kus 1,000 3,46 3,46

118 K PK 767811112 Montáž vetracích mriežok 250 x 400 mm kus 2,000 1,40 2,80

119 M MAT 553444423 Vetracia mriežka plastová biela 250 x 400 mm - "M3" kus 2,000 4,49 8,98

120 K PK 767811113 Montáž vetracích mriežok atyp 450 x 200 mm kus 1,000 1,44 1,44

121 M MAT 553444424 Vetracia mriežka plastová biela atyp 450 x 200 mm - "M4" kus 1,000 5,24 5,24

122 K PK 767811121 Montáž vetracích mriežok 530 x 530 mm kus 2,000 1,60 3,20

123 M MAT 5539C2304 Vetracia mriežka plast. v okennom ráme 530 x 530 mm - M1" kus 1,000 9,03 9,03

124 M MAT 5539C2305 Vetracia mriežka plast. v okennom ráme 530 x 530 mm - "M1a" kus 1,000 9,72 9,72

125 K PK 767811128 Montáž srevisných dvierok 400 x 400 mm kus 1,000 2,34 2,34

126 M MAT 553444654 Servisné dvierka 400 x 400 mm kus 1,000 13,80 13,80

127 K PK 767995101 Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií kotevné prvky mreže M1 kg 60,480 3,03 183,25

128 M MAT
553000021 OK - kotevné prvky mreže M1 - PL 5x100/450, chem. kotva r10, dl 180mm, matice 

M10, skrutky, povrch. úprava pozink.
kg 60,480 3,10 187,49

129 K PK 998767202 Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m % 123,295 1,14 140,56

D 783 783 - Nátery 2 086,73

130 K PK 783201811 Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním m2 20,933 0,89 18,63

131 K PK 783201821 Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením m2 20,933 5,27 110,32

132 K PK 783222100 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné m2 20,933 3,88 81,22

133 K PK 783226100 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné m2 20,933 1,70 35,59

134 K PK 783522000 Nátery klamp. konštr. syntetické  dvojnásobné a zákl. náter m2 12,434 6,34 78,83

135 K PK 783782203 Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada) m2 558,010 3,09 1 724,25

136 K PK 783903811 Odmastenie chemickými rozpúšťadlami m2 20,933 1,50 31,40

137 K PK 783904811 Odhrdzavenie kovových konštrukcií m2 20,933 0,31 6,49

D 784 784 - Maľby 377,63

138 K PK 784402801 Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním m2 80,690 1,47 118,61

139 K PK 784413301 Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m m2 80,690 0,84 67,78

140 K PK 784452911 Opr. maľba zmes tekut. PRIMALEX 1 far. dvojn. s obrús. miest. do 3,8m m2 80,690 2,37 191,24

D 786 786 - Čalunnícke úpravy 561,72

141 K PK 786621125 Lamelové žalúzie celotieňacie do okien zdvoj. plast. otváravých a sklopných m2 26,833 20,80 558,13

142 K PK 998786202 Presun hmôt pre čalunícke úpravy v objektoch výšky do 12 m % 17,439 0,21 3,59

D M PRÁCE A DODÁVKY M 1 119,75

D M21 M21 - 155 Elektromontáže 776,80

143 K PK 210010044 Montáž el-inšt rúrky (kov) ohybná, uložená pevne D32 (d29)mm m 10,000 0,91 9,10

144 M MAT 345652K203 Rúrka el-inšt FeZn ohybná 3329 : KOPEX 29, bezhalogénová (nehorľavá) m 10,000 3,73 37,30

145 K PK 210220111 Montáž zberného, zvodového vodiča na jestvujúce podpery, FeZn drôt D8-10 m 10,000 2,26 22,60

146 M MAT 354414150 Podpera vedenia do muriva PV01 150mm kus 10,000 0,42 4,20

147 M MAT 3549001A40 Drôt zvodový Nerez D8 kg 6,160 11,98 73,80

148 K PK 210220301 Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03) kus 5,000 2,12 10,60

149 M MAT 3549040O23 Svorka spojovacia (paralélna) (TG-F) : 5315506, typ 259 8-10, pre vodič D8 kus 5,000 3,28 16,40

150 K PK 210220401 Označenie zvodu štítkom (kov, plast) kus 3,000 1,50 4,50

151 M MAT 548951100 Štítok smaltovaný do 5 písm. 10x15 kus 3,000 2,90 8,70

152 K PK 210220403 Montáž krabice, revíznych dvierok pre SZ, rozpojovacie svorky, pod omietku kus 3,000 1,94 5,82

153 M MAT 3549070D01 Krabica PZO pre bleskozvodné svorky (168x218x80) pod izoláciu kus 3,000 5,26 15,78

154 K PK 213290041 Demontáž a montáž existujúceho zariadenia bleskozvodu hod 24,000 11,20 268,80



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom
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155 K PK
213290072

Demontáž a montáž existujúcich svietidiel vo fasáde pri zateplení a v poval. priestore hod 8,000 11,20 89,60

156 K PK 213290150 Drobné elektroinštalačné práce hod 8,000 11,20 89,60

157 K PK 213291000 Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie revínej správy bleskozvodu hod 10,000 12,00 120,00

D M24 M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarní 37,56

158 K PK 240080001 Demontáž a montáž vetracieho kruhového potrubia d 125 m 4,000 9,39 37,56

D 999 999 - MCE ostatné 305,39

159 K PK 990210292 Presun hmôt pre M 21 výška 12 m % 9,710 0,47 4,54

160 K PK 990240292 Presun hmôt pre M 24 výška 12 m % 0,482 1,76 0,85

161 K PK 999999006 Zameranie skutkového stavu stavby kpl 1,000 300,00 300,00

Celkom bez DPH 52 381,94

DPH 20 % 10 476,39

Celkom s DPH 62 858, 33

Dalimír Oravec, konateľ

........................................



Príloha č.2 

Záverečné vyhodnotenie 
plnenia podmienok zmluvy 

o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu 

 formou dotácie 
 

Došlo dňa (vyplní Environmentálny fond) 

 

!!! Vypĺňajte len hrubo orámované polia !!! 

Príjemca dotácie 

 
 okres  

Názov projektu 

 
 

Číslo rozhodnutia ministra životného prostredia 

Slovenskej republiky 
 

Poskytnuté finančné prostriedky na projekt (dotácia 
vo výške) v zmysle rozhodnutia ministra životného 
prostredia Slovenskej republiky v EUR 

 

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 

Dátum 
prijatia  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Spolu   x  x 

 

Ja, dolu podpísaný štatutárny orgán príjemcu dotácie 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 31.10.2016 

Meno a priezvisko, titul štatutárneho orgánu  ........................................................................................ 

Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu ................................................................................................. 

Dátum: ..................................................... 
 

Príjemca dotácie je povinný k záverečnému vyhodnoteniu priložiť označené doklady: 
q záverečnú správu o priebehu realizácie projektu  

q v lehote do dvoch mesiacov odo dňa termínu ukončenia projektu zápis o odovzdaní a prevzatí 
      stavby 

Akceptované bude len kompletne vyplnené tlačivo s príslušnými dokladmi !!!  
www.envirofond.sk 


