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matvorená podľaaš 9 ods. 6 a 5 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde
aozmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov, podľa 5 269
ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. vznení neskorších predpisov,vsúlade
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 aozmene adoplnení niektorých zákonov vznení
neskorších predpisov

Článok I.
Zmluvné strany

1. Poskytovateľdotácie:

Environmentálny fond

Sídlo:
IČO:
DIČ:

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

2. Príjemca dotácie:
Obec Ďurďošík
Sídlo:

IČO:

štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo samostatného bankového účtu vo formáte
IBAN:
SWIFT:
(ďalej len „príjemca dotácie“, spolu s fondom
ďalej len „zmlume' strany“)

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

Ďur *ošík, 044 45 Ďur 'ošík,
okres Košice-okolie
00324124
Iveta l-ladašová, starostka obce
Všeobecná úverová banka, a.s.

SKól 0200 0000 0038 3985 3459
SUBASKBX
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Článok 11.
Uvodné ustanovenia

1. Fond bol zriadený zákonom č. 587/2004 Z. z. oEnvironmentálnom fonde aozmene
adoplnení 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 apoužiť na zvyšovanie energetickej účinností
existujúcich budov vrátane zatepľovania.

3 Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory
formou dotácie zEnvironmentálneho fondu číslo 123582/L3-73/17 zo dňa 09.06.2017
vydaného podľa 54 ods. 3 zákona o Environmentálnom fonde (ďalej len „rozhodnutie“)
bola na základe žiadosti príjemcu dotácie číslo 123582 zo dňa 13.03.2017 (ďalej len
„Žiadosť“) poskytnutá príjemcovi dotácie podpora vo forme dotácie vo výške l49.387,00
Eur, slovom: jednostoštyridsaťdeväťtisíctristoosemdesíatsedem eur (ďalej len „dotácía“).

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

Článok 111.
Predmet zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára podľa š 9 ods. 6 zákona o Environmentálnom fonde vzmysle
rozhodnutia špecifikovaného vČlánku 11. bod 3. zmluvy na základe žiadosti príjemcu
dotácie.

2. Predmetom zmluvy je úprava práv apovinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory
z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie za účelom spoluňnancovanía skutočne
vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu podrobne špeciňkovaného
V Článku IV. zmluvy, z prostriedkov fondu získaných z predaja emisných kvót v dražbách.

_
Článok IV.

Učel použitia poskytnutej dotácie, predmet projektu a termín realizácie projektu

1. Poskytnutá dotácia sa účelovo použije na:
a) Účel dotácie (názov projektu): Materská škola Ďurďošík - obnova

obalových konštrukcií a zmena palivovej
základne

Miesto realizácie projektu: Ďurďošík
Okres: Košice-okolie
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby
povoľujúce realizáciu projektu č.: 108/2015
Zo dňa: 05.10.2015
Vydané: (kým) Obec Trsťany
Právoplatné dňa: 05.10.2015
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Žiadosť o predĺženie ukončenia stavebných
prác - súhlas č.: 28/2017
Zo dňa: 28.02.2017
Vydané: (kým) Obec Trsťany

b) Projektová dokumentácia vypracovaná: Ing. Beáta Helcmanová, autorizovaný
(kým) stavebný inžinier
Názov: Materská škôlka Ďurďošík

Obnova obalových konštrukcií a zmena
palivovej základne

Číslo zákazky: BH - r 2015
Dátum: 09/2015

2. Termín realizácie projektu:
(začiatok a ukončenie — mesiac/rok): 08/2017 - 10/2017

3. Celkové náklady projektu s DPH: 157,250,45 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 realizáciu nasledujúcich
stavebných prác:
- Výmena výplní otvorov, okien a dverí na fasáde budovy (demontáž starých fasádnych
okien, demontáž starých dverí na fasáde budovy, montáž plastových okien, montáž
plastových dvier, vysprávky).
- Zmena palivovej základne (demontáž starého kotla, demontáž starých rozvodov v kotolni,
inštalácia nového oceľového splyňovacieho kotla na spaľovanie kusového dreva vrátane
príslušenstva, montáž rozvodného potrubia).
- Výmena strešnej krytiny a zateplenie strechy (demontáž starej strešnej krytiny vrátane
odkvapových žľabov, hromozvodov, demontáž, resp. výmena poškodenej strešnej
konštrukcie, montáž novej krytiny vrátane odkvapových žľabov, hromozvodu, olemovanie
komínov, montáž tepelnej izolácie minerálnou vlnou).
- Zateplenie obvodového plášťa (oprava vonkajších omietok — príprava podkladu stien,
montáž kontaktného zatepľovacieho systému, vonkajšia omietka vrátane sokla, montáž
parapetných dosiek).
- Odvodnenie budovy (demontáž jestvujúcich betónových chodníkov, zhotovenie drenáže
okolo budovy a následne obsyp kamienkami s osadením betónových obrubníkov).

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 azároveň podľa rozhodnutia uvedeného vČlánku 11.

bod 3. zmluvy.
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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 špeciňkáciou projektu uvedenou v žiadosti príjemcu dotácie označenej
v Článku II. bod 3. zmluvy.

. Dodávateľ(lia) projektu:
Obchodné meno dodávateľa : GB STAV KOŠICE, s.r.o.
Sídlo: Barčianska ZB, 040 17 Košice-Barca
IČO: 48293750
Registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I

Oddiel: Sro Vložka č.: 37832/V
Zmluva o dielo č.: 9/2017
Zo dňa: 14.07.2017

. 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 aporušenie 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.

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

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

článokV.
Výška poskytnutej dotácie

.Na realizáciu projektu špecifikovaného v Článku IV. bodoch 1. a4. zmluvy sa zaväzuje
fond po splnení všetkých podmienok zmluvy príjemcom dotácie poskytnúť príjemcovi
dotácie finančné prostriedky — dotáciu maximálne vo výške:

l49.387,00 Eur
(slovom: jednostoštyridsaťdeväťtisíctristoosemdesiatsedem 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: 7.862,48 Eur (slovom: sedemtisícosemstošesťdesiatdva eur a
štyridsaťosem centov).

. Podmienkou poskytnutia dotácie je dodržanie podmienok zmluvy príjemcom dotácie.

. 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
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na základe uvedených zmlúv a ich dodatkov ako aj V Prílohe č.1 tejto zmluvy,
a to V období od 01.01.2017 do 31.10.2017, V ktorom sa poskytla dotácia.

. V prípade, ak oprávnené náklady skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané
na realizáciu projektu, špeciňkovaného 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
vobdobí od 01.01.2017 do 31.10.2017 po odpočítaní pomernej čiastky povinnej sumy
z iných zdrojov. Fond je vtakomto prípade oprávnený bez uzatvorenia dodatku k zmluve
znížiť výšku poskytnutej dotácie.

. 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 Výškamaximálna, 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.

Článok VI.
Lehoty a spôsob čerpania poskytnutej dotácie

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

. 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. oúčtovníctve vznení
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 d'alšie doklady a písomností 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.

. V prípade zálohových faktúr je prijemca dotácie povinný postupovať v zmysle 5 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“).

. Podmienkou úhrady predložených účtovných dokladov zo strany fondu je dodržanie
Všetkých podmienok zmluvy príjemcom dotácie a preukázanie bezhotovostnej úhrady
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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 realízovanému
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
ozriadení samostatného bankového účtu. Odo dňa uzatvorenia zmluvy budú všetky
finančné operácie, súvisiace s poskytnutou dotáciou na realizáciu projektu, špecifikovaného
vČlánku IV. zmluvy (s výnimkou úhrady najmenej 5 % nákladov ziných zdrojov),
uskutočňované Výlučne prostredníctvom tohto samostatného bankového účtu ato 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
1235829.

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 rozhodnuti a/alebo uzatvorení zmluvy.

Článokvn.
Povinnosti príjemcu dotácie

. 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 Clánku IV. zmluvy a za dodržania podmienok stanovených zmluvou.

2. Príjemca dotácie sa zaväzuje riadne, vsúlade so stavebným alebo iným povolením,
spredloženou projektovou alebo inou dokumentáciou, vsúlade stermínom realizácie
projektu arozpočtom projektu (príloha č. ] zmluvy) realizovať projekt špecifikovaný
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vČlánku IV. zmluvy prostredníctvom dodávateľaďov) uvedeného(ých) vČlánkulV.
bod 5. zmluvy.
Príjemca dotácie sa zaväzuje zabezpečiť hospodárne, efektívne, účinné a účelové
vynakladanie poskytnutej dotácie v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.
Príjemca dotácie sa zaväzuje počas celej doby platnosti zmluvy majetok nadobudnutý
alebo zhodnotený z prostriedkov poskytnutej dotácie chrániť pred poškodením, stratou,
odcudzením alebo zneužitím.
Príjemca dotácie sa zaväzuje písomne informovať fond o zmene všetkých skutočnosti
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.
Pre projekty, ktoré majú termín ukončenia realizácie projektu do 31.10.2017
sa príjemca dotácie zaväzuje:
a) spolu s poslednými účtovnými dokladmi doručenýmí 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 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.

Pre projekty, ktoré majú termín ukončenia realizácie projektu po 31.10.2017
sa príjemca dotácie zaväzuje spolu sposlednými účtovnými dokladmi doručenými
a predloženými fondu na úhradu a s dokladmi uvedenými v Článku VI. bod 2. zmluvy,
predložiť aj vyplnené apodpisané 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.
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.
V prípade, ak príjemca dotácie v priebehu realizácie projektu zistí, že projekt nebude
schopný zrealizovať v termíne podl'a 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 predlženie 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.
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
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vynaložených nákladov. Príjemca dotácie sa zaväzuje vytvoriť opráwreným kontrolným
zamestnancom vykonávajúcim kontrolu podmienky na riadne a včasné vykonanie
kontroly a poskytnúť im bezodkladne potrebnú súčinnosť.
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 afalebo majetkových práv
z prostriedkov dotácie v zmysle zmluvy do svojho vlastníctva.
Príjemca dotácie sa, v súlade so zákonom č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti
ao zmene adoplnení niektorých zákonov, zaväzuje poskytovať prevádzkovateľovi
monitorovacieho systému energetickej efektívnosti súbor údajov o svojej celkovej
spotrebe energie, o vykonaných opatreniach na zlepšenie energetickej efektívnosti
avynaložených finančných prostriedkoch, ato v elektronickej podobe v lehote 30 dní
od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
.Príjemca dotácie sa zaväzuje, že realizovaný projekt a/alebo jeho časť ani prostriedky
poskytnutej dotácie nebudú použité pre účely realizácie akejkoľvek hospodárskej činnosti
aani nebudú poskytovať neoprávnenú výhodu žiadnemu subjektu (najmä ale nielen
na základe zmluvného vzťahu s príjemcom), ktorý realizuje hospodársku činnosť.

ČlánokVIII.
Záverečné vyhodnotenieplnenia podmienokzmluvy a kontrola plnenia zmluvných

podmienok

.Po vyčerpaní poskytnutej dotácie asplnení povinností príjemcom dotácie uvedených
v Článku V11. 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.
.Fond je oprávnený podľa 55 ods. 7 a 5 11 ods. 2 zákona o Environmentálnom fonde
vykonávať finančnú kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu adodržiavania
podmienok tejto zmluvy podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole aaudite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok IX.
Porušenie finančnej disciplíny

.Príjemca dotácie berie na vedomie, že finančné prostriedky poskytnuté formou dotácie
na základe zmluvy sa považujú podľa zákona orozpočtových pravidlách za verejné
prostriedky.
.Príjemca dotácie berie na vedomie, že nedodržanie alebo porušenie ktorejkoľvek
zdohodnutých podmienok uvedených vzmluve, za ktorých sa dotácia poskytla, alebo
nehospodárne, neefektívne, neúčinné použitie dotácie príjemcom dotácie alebo použitie
dotácie vrozpore surčeným účelom, sa považuje okrem iného, za porušenie finančnej
disciplíny v zmysle 5 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách.
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. 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 orozpočtových pravidlách, vrozpore so zákonom overejnom obstarávaní
alebo vrozpore siným všeobecne záväzným právnym predpisom, fond je oprávnený
v ktoromkoľvek štádiu čerpania dotácie čerpanie dotácie zastaviť. O tomto fond
bezodkladne informuje príjemcu dotácie.

. 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 5 31 zákona o rozpočtových
pravidlách.

. Príjemca dotácie berie na vedomie, že ak nesplní alebo akýmkoľvek spôsobom poruší svoje
povinnosti uvedené v zmluve adohodnuté zmluvné podmienky, môže sa to považovať
v zmysle 531 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 (š 31 ods. 7
zákona o rozpočtových pravidlách) a fond použije postup podľa 5 31 ods. 1 písm. b) zákona
o rozpočtových pravidlách.

. 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 (š 31 ods. 7 zákona () rozpočtových pravidlách) a fond použije postup podľa
% 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách.

. 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
5 31 ods. 1 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách abude sankcionované podľa 5 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

. 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.

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

.Príjemca dotácie vyhlasuje, že nie je vlikvidácii, 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
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v znení neskorších predpisov a že majetok, ktorý je predmetom ňnancovania podľa zmluvy
nie je V exekúcii.

. 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.

. 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 x1.
Ukončenie zmluvy

. 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.
.Kukončeniu zmluvy môže dôjsť aj odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán
ato v prípade porušenia zmluvy podstatným spôsobom druhou zmluvnou stranou.
Odstúpenie od zmluvy jevtakomto 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.

- Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa rozumie: .a) porušenie nasledovných ustanovení zmluvy: Clánok IV. bod 6., 7. a 8. Clánok VI. body
2., 4. a 7., Článok VII. body I., z., 3., o., 7. a 13., 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.

Článokxn.
Záverečné ustanovenia

Fond zverejní zmluvu podľa ; Sa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám ao zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorších) predpisov.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
podľa 5 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

. 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.
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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.

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:
]. 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.

\] ňnrrľněílln dňa %. Le 107? V Bratislave/Aňa _ 5. []9, 2017



KRYCÍ LIST ROZPOČTU Príloha č. 1

Nazov stavby Obnova obalových kontrukcil Ďurďošík súp..69 JKSO

ECO

Mlesm

IČO IČ DPH

Obgednavatel' ObecĎurďošík

Prejeklant

Zhulovnel' GB STAV KOŠICE. s.r.o

Spracoval

Rozpočet čislo Položlek[ZI [ZI
Memé a účelové jednotky

Počet Náklady! 1 m4j, Počet Náklady/ 1 m.j. Počet Náklady/ 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkovénáklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 19 600.30 8 Prace nadčas 13 GZS 0.00

? Montaž . 54 352,15 9 Bez pevnej podl. 14 VRN 2 0.00

3 PSV Dodávky 12 992,22 10 Kullurna pamiatka 15 Sťažene podmienky 0,00

7 Montáž 43 453.07 11 16 vplyv prostredia 0.00

5 "M" Dodávky 0.00 17 VRN 5 000
_s— Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0.00

7 ZRN (r. 1-6) 130 397.74 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-15) 0.00

20 H25 644.30 21 Kompl. Činnosť 0,00 22 Oslatné náklady 0.00

Projektant D Celkové náklady

23 Súče17.12. 1922 131 042,04

Dátum; podpis Pečmka 24 DPH 20.00 % z 13104204 26 208.41

Objednávatel'
25 Cena s DPH (r. 23—24) 151 250.45

E Pripočty a odpočty
Dátum a podpis Pečxalka

Zhotovitel' 26 Dodávky obyednávalel'a 0.00

27 Kĺzavá doložka 0.00

Dátum a podpls Pečxaika
28 Zvýhodnenie 0'00
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ROZPOCET
Stavba: Obnova obalových kontrukcíí Ďurďošík súp..69
Objekt: Oprávnená náklady
Časť: Fasáda

Objednávateľ: Obec Ďurďošík
Zhotovitel: GB STAV KOŠICE. s.r.o. Spracoval
Miesto: Dátum' 27. 04.2017

. . . Množstvo Cena Hmotnost“Č Kod polozky Popis MJ
celkom Jednotková Cena celkom

celkom

HSV Práce a dodávky HSV 44 324,240 0,000

1 Zemné práce 1 616,782 0,000
Rozoberanie dlažby. z betonových alebo kamenin. dlaždíc.

1 113106121 dosuek alebo tvaroviek. -0.13800t m2 43,450 1.704 74.039 0.000
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 2 kameniva hrubeho

2 113107122 drveného, hr.100 do 200 mm. -0.23500t m2 434450 11.174 485.510 0.000

3 130201001 Výkop1amy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne m3 22.550 41.658 943.554 0.000
Za'syp sypaninou so zhutnením1ám. šachiet. rýh. zárezov

4 174101001 alebo okolo objektov do 100 m3 m3 22550 4.008 90781 0000

5 181101102 Úprava plane v zárezoch v hornine 14 so zhutnenim m2 43450 0527 22.898 0.000

5 Komunikácie 218,858 0,000
Spevnenie krajníc. komunikácií pre pešlch drveným

7 569751111 kamenivom s rozprestrením a zhutnenim.hr 150 mm m2 43.450 5037 218.858 0.000

6 Úpravy povrchov. podlahy, osadenie 30 996,717 0.000
Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem stupeň

8 622422211 Členilostl la || -20“/u hladkých m2 365365 4.333 1 585293 0000
9 622466117 Priprava vonkajšieho podkladu stien Penetračný nater m2 400.574 3.022 1 210.535 0.000

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvova . silikonova zatieraná
10 622467660 SH Riebputz so základom. hr.1.5mrn m2 325594 14422 4 697.159 0,000

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvova silikonova
11 622467666 oteruvzdorná so základom hr. 1.5mm m2 74.880 18.970 1 420474 0.000
12 6229011101) Očistenie vonkajších stien WAP súpravou m2 365.865 3.764 1 377.116 0.000

Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - riešenie pre sokel
13 625251402 (XPS). Zatíkacle kotvy m2 121 .680 33.307 4 052.796 0.000

Kontaktný zatepľovací system hr 120 mm (minerálna vlna).
14 625257070 skrutkovacie kotvy+potrebne profily m2 290.985 53.165 15 470.218 0.000

Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm (minerálna
15 625257110 vlna)*proľl|y m2 34.709 34.087 1 183.128 0.000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 345,022 0,000
Osadeniezáhon. oorubníka betón.. doložkaz bet. pros tr C

16 916561111 10/12.5 s bočnou oporou rn 89,600 5.966 534.554 0,000
17 OBFS OBRUBNIK PARKOVY100x20x5 cm SIVY ks 90.496 2.380 215.380 0.000

Montáž lešenia ľahkého pracovneho radového s podlahamt
18 941941041 šírky nad 1.00 do 1.20 m. výšky do 10 m m2 446.310 2.495 1 113.543 0.000

Príplatok za prvý a každý dalši I začatý mesiac použitia
lešenia lahkeho pracovného radového s podlahami šírky nad

19 941941291 1.00 do 1,20 m. výšky do 10 m "12 892620 1.828 1 631 ,709 0.000
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s

20 941941841 podlahami šir1<y nad 1.00 001.20 m. výšky 0010 m m2 446.310 1.521 678.838 0.000
21 952901111 Vyčíslenie budov pri výške podlaží do 4m m2 100.000 4.569 456.900 0.000
22 953945108 Soklový prolil SL 12 (hliníkový) "1 84.525 6.911 584.152 0.000
23 953995201 Rohová lišta m 26,250 3.421 89.801 0.000
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Č Kód položky Popis MJ MCĽŽŠÍŠO JedŽŠtrkŽva Cena celkom HŠÍEÍÍ
Vyvesenie alebo zaveseniedreveného okenného krídla do 1

24 968061112 5 m2 kS 8.000 0.520 4.160 0.000
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2

25 965051125 "12 ks 2.000 0.796 1.592 0.000
Vyvesenie alebo zaveseniedreveného dverného krídla nad 2

26 968061126 m2 ks 3000 1.430 4.290 0.000
Vybúranie drevenych ra'mov okien dvolitých alebo

27 968062354 zdvojených. plochy do 1 m2. 0082001 m2 3,830 11 599 44.424 0.000
25 968063455 Vybúranie kovových dverovy'ch zárubní, —0.08200t m2 15520 5531 85.841 0.000

Otlčenie šľachtených a pod . omietok vonkajších
29 978036171 brizolitových, v rouahu do 100 %, -0,04500t "12 290985 2.060 599.429 0.000

Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2
30 978059631 m2. »0.089001 m2 74 880 5.009 375.074 0.000
31 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km ( 37.838 15.987 601 „719 0.000

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý dalši 1

32 979081121 km ( 338,742 (: 540 182.921 o 000
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10

33 979082111 m 1 37.638 10.142 381.725 0.000
Poplatok za skladovanie — beton tehly, dlaždice (17 01 l.

34 979089012 ostatne ( 37.638 20.165 755.970 0.000

99 Presun hmôt HSV 3 146,861 0.000
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane

35 999281111 vonkajších plášťov výšky do 25 m 1 83.780 37,561 3 146.861 0.000

PSV Práce a dodávky PSV 25 183,605 0,000

712 Izolácie striech 3 055,480 0,000
36 712290010 Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10" m2 353,000 0.778 274.634 0.000

Paroza'brana JUTAFOLN 140 STANDARD (1 5 x 50bm)
37 2832208024 množstvo V 1 role:75m? m2 405, 950 1.072 435,178 0.000

Zhotovenie povlakovel krytiny striech plochých do 101
35 712361701 gumami fóliou položenou vol'ne m2 353,000 2.308 814724 0000
39 2832000200 TVVEK fólia paropriepustná - HD plus m2 405.950 3.594 1 458984 0,000

Presun hmôt pre izoláciu PDVlBkOVE] krytiny v oblektoch
40 998712201 výšky do 6 m % 1.000 71 „960 71.960 0,000

713 Izolácie tepelné 10 465,459 0.000
Montáž tepelne; izolácie stropov minerálnou vlnou. vrchom

41 713111111 kladenou vol'ne m2 706.000 1.397 986282 0000
42 6313670586 lSOVER Orsilkamenna vlna hrúbka 200 mm m2 360. 060 13.864 4 991.872 0.000
43 6313670584 (SOVER Orsil kamenná vlna hrubka 180 mm m2 350,050 12.091 4 353.485 0.000

44 998713201 Presun hmot pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m % 1000 133820 133,820 0.000

762 Konštrukcie tesárske 4 569.031 0,000
Montáž zaklopu z hobľovaných dosiek vrchné na zraz škáry

45 762812240 kryté lištami 1112 353.000 4.389 1 549.317 0.000
46 60511872002 Dodávka dosák m3 8.387 333.282 2 795. 236 0.000

SPOJOVBCÍE prostriedky pre za'klop. Stropnice. podbí|anie -
47 762895000 klince, svorky m3 7.786 4.079 31 „678 0.000

Presun hmôt pre konštrukCie tesárske v oblektoch výšky do
48 998762202 12 m % 1.000 192,800 192.800 0.000

764 Konštrukcie klampiarske 809,880 0,000
Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm. -

49 764410880 0,00287t m 30,000 1.463 43.890 0.000
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. . Množstvo Cena Hmotnost
Č— Kod PO'DZKY Popis MJ celkom jednotková

Cena celkom celkom

50 764711118 Oplechovanie parapetov Lindab rš 600 mm m 30000 25 021 750630 0,000
Presun hmôt pre konštmkme klampiarske v objektoch výšky

51 998764201 do 6 m % 6,101 2,518 15,360 0 000

766 Konštrukcie stolárske 6 283,755 0,000

52 766621002 Montáž okien plastových lednodielny'ch so zasklením ks 5000 35193 175.965 0.000
Plastová okna H/B 800/500 mm jednokrídlové oľva'ravo-

53 6114109100 sklopné ks 5.000 131,551 657,755 0.000

54 766621051 Montáž okna plastového Jednodielneho so zasklením ks 3,000 49,358 148.074 0,000
Plastove okno H/B 500/1200 mm ,ednokndlove otváravo-

55 6114107700 sklapne' ks 1000 160,642 160,642 0,000
Plastové okno H/B 600/1230 mm jednokrídlové otvaravo-

56 51141077005 SKÍDPITÉ ks 2.000 159.009 318,018 0,000
Montáž dverí plastových, vchodových lednodielnych. so

57 766641111 zasklením ks 1.000 54.991 54.991 0.000
58 6114122300 Plastové dvere H/B 2000/ 900 mm ks 1.000 265,761 265,761 (7.000

Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych. so
59 766641161 zasklením. za 1 m obvodu dverí m 43,200 12,061 521 .035 0.000
60 6114121100017 Plastové dvere 1000/2000+nadsve!lík 1000/900 ks 1000 706,811 706.811 0,000

6114124000p
61 1 Plastové dvere 1000/2000madsvetlík 1000/500 ks 1.000 684. 761 684,761 0.000

6114121100017
62 2 Plastove dvere 1700/2000+nadsveľlík 1700/700 ks 2000 1 278,206 2 556.412 0.000

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do
63 998766201 6 m % 1.000 33.530 33.530 0.000

M Práce a dodávky M 237,627 0,000

21-M Elektrom'ontáže 237,627 0,000
64 210010001pp Demontáž a montáž hromozvodu predsadenle o 150mm kpl 2300 100327 200,654 0,000

210010001pp
65 5 Revlzna správa kpl 1.000 36,973 36.973 0,000

Celkom 69 745,472 0,000
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Stavbai Obnova obalových kontrukcii Ďurďošík súp..69
Objekt: Oprávnená náklady
Čast': Stavebná časť

Objednávateľ. Obec Ďurďošík
Zhotovitel: GB STAV KOŠICE. s.r.o. Spracoval:
Miesto. Ďurďošík Dátum: 27. 04. 2017

. .
Množstvo Cena Hmotnost“

Č Kod polozky Popis MJ celkom Jednotková
Cena celkom celkom

HSV Práce a dodávky HSV 4 206.974 4,765

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 136,417 3,478

Oprava vonkalšich omietok vápenných a vápenocem stupeň
1 622422521 Členllosti la II -50% Šlukových N? 90.320 10.772 972.927 2.827

Poter pieskovocementový hr cez 10 do 20 mm (kryci

2 632451052 nášlapný) m2 10.750 7.998 85.979 0,430

Poter pieskovocementový hr cez 10 do 20 mm (krycí

3 6324510521 nášl'apný) m2 10.500 7.382 77.511 0.420

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 883.207 1,287
Lešenie ľahké pracovne pomocné s výškou lešeňove|

A 941955003 podlahy nad 1,90 do 2.50 m m2 208.320 7.564 1 575.732 1.287

Búranie dlažleb. z kamen.. cement.. teraaových. čadičových
5 965081812 alebo keram. dĺžky . hrnad 10 mm. —0.065001 102 10.750 3.613 38.840 0.000

Otlčenie šľachtených a pod.. omietok vonkalšich
& 978036171 brlzolltových.v roäahu do 100 %. -0.04SOOt m2 90.320 1.951 176.214 0.000

Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkalšich nad 2

7 978059631 m2. -0.08900t m2 10.500 4.899 51 ,440 0.000

8 979081111 Odvoz sutlny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 1 29.528 15.274 451.011 0.000

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1

9 979081121 km t 118.112 0.554 65.434 0.000

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmot do 10

10 979082111 m 1 29.528 10.235 302,219 0.000

Vnútrostavemsková doprava sutmy a vyburaných hmôt za
11 979082121 každých ďalšich 5 m 1 29.528 1.092 32.245 0.000

Poplatok za skladovanie - beton. tehly. dlaždice (17 01 ).

12 979089012 ostatné ( 29.528 6.437 190.072 0.000

99 Presun hmôt HSV 187,350 0.000
Presun hmôt pre opravy a údržbu oolektov vrátane

13 999281111 vonkajších plášťov výšky do 25 m ( 4.765 39.318 187.350 0.000

PSV Práce a dodávky PSV 41 395,933 8,925

762 Konštrukcie tesárske 6 750,525 4,023
Vyrezame časti strešnej väzby prierezovej plochy rezxva do

14 762331921 224 cm2. dĺžky krovového prvku do 3 m 40012001 m 2,880 6.094 17.551 0.000

Vyrezanie časti strešnej väwy prierezovel plochy reziva do
15 762331922 224 cm2. dĺžky krovového prvku do 5 m -0.01200t m 63040 5.358 364.555 0.000

Vyrezanie (?asti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do
16 762331931 288 cm2. dlžky krovoveho prvku do 3 m -0.01600t m 25116 7803 195.980 0.000

Vyrezanie Časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva nad
17 762331951 450 cm2. dĺžky krovoveho prvku do 3 m —0.03300t m 7,800 9336 72.821 0.000

Viazaná konštrukcie krovov vyrezanie časti strešne; väzby
18 762332931 doplnenie z hranolčekov plochy do 120 cm2 rn 2.880 9.481 27.305 0,021
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Č Kod položky Popis MJ Mclřšxo ledřštiiívá Cena celkom HŠĽŽZZÍI

Viazane konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby
19 762332932 doplnenie z hranolčekov plochy 120-224 cm2 rn 59.500 14.569 865.856 0.573

Viazaná konštrukcie krovov vyrezanie časti strešne; väzby
20 762332932 doplnenie z hranolčekov plochy 120-224 cm2 m 63,040 14.437 982.293 0.998

Viazaná konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby
21 762332933 doplnenie z hranolčekov plochy 224-288 cm2 m 25115 15355 410772 0402

Viazaná konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej vazby
22 762332935 doplnenie z hranolčekov plochy 450-600 cm2 m 7.800 33.607 262135 0308
23 7623412014 Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60“ m2 433343 4269 1 849.941 0 000

Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st . Dľl OSOVE]
24 762342811 vzdialenosti lát do 0. 22 m. .0.00700t m2 492536 0824 405.850 0.000

Spojovacie prostriedky pre vrezané konštrukcie krovov.
debnenie a lat'ovanie. nadstrešnékonštr . spádová kliny -

25 762395000 svorky. dosky. klince. pásová oceľ. vruty m3 2.262 37 854 85 626 0.052

25 6053340500 Laty smrek akast'l do 25cm? L=201—300 cm 7773 2.488 368,588 917.047 1.368
Presun hmôt pre konštrukcie tesarske v oblektoch výšky do

27 998762202 12 m % 1.000 291 790 291.790 0 000

764 Konštrukcie klampiarske 29 787.163 4,652
28 764171152 Krytina LlNDAB výlez na strechu ks 1.000 339.786 339.786 0.003

Krytina LINDAB TOPLINEškridlová tabuľa - užl'ábie alebo
29 764171242 nárožie do 45' m 60.300 3.753 226306 0000
30 764171255 LINDAB tabuľa — hrebeň NTP Polyester do 45! m 27.550 32.051 893.456 0.026

Krytina LINDAB TOPLINEškridlová tabuľa - rozrážač snehu
31 764171292 SNOKY do 45“ ks 89.000 8238 733.182 0.037

32 764171302 LINDAB hladká tabuľa LPA tvrdá FOP/FA do 45" m2 433.343 50.040 21 684.484 4.268
LINDAB COVERLINE hladká krytina -1emovan|e komina na

33 764171472 hrebeni m2 7 990 82.892 662 307 0.078
Demontáž lemovanie komínov na vlnitel alebo hladkej krytlne

34 764339810 v ploche. so sklonom do 30“ -0.00720t m2 0990 2.157 2.165 0.000
Demontáž žľabov pododkvap štvorhrannych rovných.

35 764351820 oblúkových. do 30“ rš 400 mm. -0.00390t "1 92.205 1.090 100.503 0.000
Demontáž Žľabov. kotlika konickeho. priplatok za sklon nad

35 764351891 30“ do 45“ m 4.000 0.178 0.712 0.000
Demontáž kotl1ka konickeho. so sk1onom žľabu do 30st.. -

37 764359810 0.001101 ks 4.000 1.223 4.892 0.000
Demontáž strešného okna a poklopu na krytine vlniteJ a

38 764361610 korýt.. alebo hlad. a dráŽk. do 305t. -0.020001 ks 1.000 1.330 1.330 0.000
Demontáž strešných otvorov v krytine vlnite] a korýtkovej.

39 764361891 príplatok za sklon nad 305!. do 4551 ks 1.000 0.201 0.201 0.000
Demontáž úžľabia so sklonom do 305t rš 500 mm rš 660

40 764392850 mm. 40.003771 m 15,580 0.741 11.545 0.000
Demontáž odpadových rúr kruhových. s priemerom 120 mm.

41 764454802 -0.00285t m 18.200 0.883 16.071 0.000

42 764751113 Odpadné rúry Lindab kruhové rovne' SROR D 120 mm m 30.800 30.503 939.492 0.073
Žľaby Lindab žľaby podokapné polkruhové R s hákm K 33

43 754761152 VEFKOSÍ 190 mm "" 94.000 37.145 3 491.630 0.165

Žlaby Lindab kotlik SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 150
44 764761232 mm ks 7.000 17.213 120.491 0.002

Presun hmot pre konštrukcie klampiarske v obyektoch výšky
45 998764202 nad 6 do 12 m % 1.000 558.610 558,610 0.000

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 1 846,527 0.000
Demontáž pálenej krytiny zo škridiel bobroviek na ďalšie

46 765311813 použitie, do 45“ 4003400! m2 492.536 3,234 1 592.861 0.000
Demontáž pálenej krytiny hrebeňov a nároží z hrebenáčov na

47 765318863 ďalšie použitie, . do 45“ 0 01100t m 147545 0.953 140706 0000
Presun hmot pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12

48 998765202 m % 1000 112.960 112.960 0.000
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v . v Množstvo Cena HmotnosťČ Kod polozky Popcs MJ celkom Jednotková
Cena celkom celkom

783 Dokončovacie práce - nátery 3 011,718 0,250
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia

56 783752203 Bochemnom QB m2 730440 3559 3 011,718 0250

Celkom 45 602,907 13,690
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ROZPOČET
Stavba: Obnova obalových konlmkcii Ďurďošík súp..69
Objekt: Oprávnené náklady
Podčast': Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Ďurďošík
Zhotovitel': GB STAV KOŠICE. s.r o.
Miesto: Ďurďošík

Spracoval:
Dátum: 27. 04. 2017

Mno'Etvo Cena Hmotnost“C Kód položky Popls MJ cakam jednotková
Cena celkom celkom

PSV Práce a dodávky PSV 243,869 0,022

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 18.838 0.001
1 721173203 Potrubie z PVC — U odpadne pripájacie D 32x1. 8 m 2500 6566 16.415 0001

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do
2 721290123 DN 300 m 2.500 0.893 2,233 0,000

Presun hmot pre vnútornú kanallzáclu v objektoch výšky do 6
3 998721201 m % 1.000 0.190 0.190 0.000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 225,031 0,021
Potrubie z oceľ rúr pozink bezšvik bežných-11 353.0. 10

4 722130212 004.0 zvarov bežných-11 343 00 DN 20 m 7.000 13.110 91.770 0.014
Montáž ventilu výtok.
plavák..vypúšt' ,odvodňov .kohút.plniacehovypúšt'acieho PN

722229101 0.6. ventilovG 1/2 ks 1000 4.218 4.218 0.000
4223050300 Kohút plniaci a vypúšťac: K 310. PN 10. D 15 mm ks 1000 4.236 4,236 0.000

Montáž ventilu prlameho, spätnéhopod
7 722239102 omietku.pmstného.redukčne'ho.šikmého G 3/4 ks 2000 3555 7.110 0,000

Gulový kohút s pákovým ovládačom. hrdlo x vonkajší závit.
8 7215002 PN 50. DN 20. ks 2.000 9.431 18.862 0.000

Montáž ventilu priameho. spátnéhopod
9 722239102 omietku.poistnéhoredukčného.Šikmého G 3/4 ks 2.000 3.608 7.216 0.000
10 5518400342 Filler závitový 3/ ". ks 2000 9. 153 18.306 0.002

Montáž ventilu priameho. spätnéhopod
11 722239102 omletku.poistného.redukčného,š|kmého (3 3/4 ks 1.000 3.592 3.592 0.000
12 5518600387 Vodorovné spätná klapka 3/4". ks 1000 10730 10730 0001

Montáž vodomeru závit. Jednovtokového suchobežného G
13 722263414 1/2 (3 m3.h—1) ks 1.000 13.059 13,059 0,002
14 3882122300 Vodomer dn 15 Qn-O 6m3/h ks 1.000 33.195 33.195 0.001

15 722290226 Tlaková skúška vodovodného potrubia závttového do DN 50 m 7,000 1.601 11.207 0.001

15 998722201 Presun hmot pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m % 1000 1530 1.530 0000

Celkom 243,869 0,022
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ROZPOČET
Stavba: Obnova obalových kontrukcil Ďurďošík súp..69
Objekt: Oprávnená náklady
Podčasť: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ: Obec Ďurďošík
Zhotovitel': GB STAV KOŠICE. s.r.o. Spracoval:
Miesto; Ďurďošík Dátum: 27. 04. 2017

. . Množstvo Cena HmotnostČ. Kod polozky Popis MJ celkom Jednotková
Cena celkom celkom

PSV Práce a dodávky PSV 14 805,494 1,445

713 Izolácie tepelné 181,727 0,003
1 713452131 Montáž trubíc z PE. hr.30 mm.vnút.priemer do 38 m 34000 3.063 104,142 0.001

TUBOLITizoIa'cia-trubicahr. izol.20mm. vonkpnemer
2 2837741555 potrubia 28mm DG 20x28 nadrezana AZ FLEX rn 1,020 1,686 1.720 0 000

TUBOLITizola'cia-trubica hr. izol.20mm. vonkpnemer
3 2837741568 potrubia 35mm DG 25x35 nadrezana' AZ FLEX m 33550 2_ 179 73.345 0.001

4 998713201 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m % 1.390 1.813 2.520 0.000

731 Ústredné kúrenie, kotolne 8 563.770 1,044
Montáž kotla Iocer. na tuhé palivo max výkon 30-40 kW a súb

5 7311195039 príslušenstva 1.000 375.957 375.957 0.008

Oceľový splyňovaci kotol na spaľovanie kusového dreva
(siahovice do dĺžky až 500 mm) vrátane elektronickej
regulácie. vykonu 40 kW s účinnosťou az" 87 %. 3 bar. s
objemom plniaceho oľvompaliva 190 litrov. robustná tnska

s 464 765360th zplyňovania s karbidu kremíka. vy ks 1000 4 991267 4 991.267 o. 080

Zariadenie na zdvrhanle teploty spiatočky kotlovej vody
DN32 s modulačným obe/lovym čerpadlom a 3-cestnym
lennostatickým ventilom guľovýmikohútmi s teplomermi a
tepelnou izoláciu, do vykonukotla 50 kW v dodavke korela

7 4347554700? kS 1.000 969.595 969.595 0.104
Ventil so zaistenim na kontrolu. údržbu o výmenu

8 4647631750011 expanzných na'dob R 1 ks 1.000 41.279 41.279 0.090
Upevnenie na stenupre rýchlomonta'žne sady pre montáž
rychlomontáz'nej sady bez rozdeľovača

g 4847632000 ks 1.000 83. 007 83.007 0.083
Doplnková sada s motorom zmiešavačapre jeden vykur
okruh so zmiešavac'om

10 4847632101717 ks 1.000 228.877 228.877 0.083
4847632100p montážna sada pre doplnkovú sadu

11 D ks 1.000 44.118 44.118 0.083
ekvitermický regulátor vervyvykurovan/a. ovládanie
obehového čerpadla a servopohunu 3—ceslne'hio
zmiešavacieho ventilu. vratane nastaveniatýždenného

4047630600p režimu vykurovania V dodávke výrobcu kotla
12 D ks 1000 714.778 714.778 0.089

Bezpečnostná porstna skupina. obsahL/je poistný ventil 3 bar
DN20, automatický odvzdušňovaci ventil. manometera

4841763060017 tepelnú izoláciu
13 D ks 1.000 180.621 180.621 0.000

teplotná poistná armatúra s kaprla'roupre napojenie
4847653220017 dochladzovace/ slučky

14 D ks 1,000 228,447 228.447 0.090
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. . Množstvo Cena Hmotnost
Č Kod polozky Popis MJ celkom jednotková

Cena celkom celkom

Uvedenie do prevádzky malých stacionárnych kotlov s
reguláciou dodávateľom kotla sub

15 731119504pp 1.000 217.662 217.662 0,008

dejazd servisného technika
16 7311195141313 km 40.000 0.523 32920 0316

Demontáž kotla oceľového na tuhé palivá s výkonom nad 40
17 731200816 do 60 kW. -0.35625t ks 1.000 41.225 41.225 0,000

dymovod z kotla na tuhé palivo DN150 * montáž
18 731360401p m 1.000 42.247 42.247 0.006

koleno dymovodu DN150 mm , 57“ + montáž súb
19 731360409pp 1.000 14.861 14.861 0.001

20 5952035003 Vetracia mn'ez'ka do vstupnývh dveri 150/150 ks 1 000 20.125 20.125 12.001

Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní
21 731890801 vodorovne do 6 m 1 0.356 147.932 52,664 0,000

Presun hmot pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6

22 998731201 m % 1.000 284.120 284 120 0,000

732 Ústredné kúrenie, strojovne 4 634,580 0,255
Montáž ohrievača vody zásobníkového ležatého súb

23 732219115 kombinovaného do PN 2. 5/1 .0 objemu 750 \ 2000 243.851 487.702 0.056

Akumulačný zásobník vykurovacej vody objemu 750 Iitmv
vrátane odnimatel'nej tepelne] izolácie hr 100 mm a
opláštenia. priemeru 790/1004 mm bez izolacie / s izolacrou.

4847630800p výška 1995 mm. 3bar
24 P ks 2.000 1 387.458 2 774.916 0 197

Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej. odpojenie od
25 732320812 rozvodov potrubia nádrže objemu do 100 l ks 2000 12.858 25.716 0.000

Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, vypúšťanie
26 732324812 vody z nádrže objemu do 100! ks 2.000 3.550 7.100 0.000

27 732331054 Montáž expanznej nádoby tlak & barov s membránou 200 | ks 1.000 36.366 36.366 0.000

expanzna' nádoba UK objemu 200 litrov PNG
28 4846734000 ks 1.000 390 767 390.767 0.000

Zloženie odeJenej nádrže z konzol na podlahu objemu
29 732390851 nádrže do 50 |. —0.02900t ks 2.000 13.079 26158 0000

Demontáž čerpadla obehového špirálového ldo potrubia) DN
30 732420812 40. -0,02100t ks 1.000 6.305 6.305 0.000

500
31 732429114 Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 65 . 1.000 14,748 14.748 0.001

rychlomontažna čerpadlová sada so zmiešavaóom DN32 s
modu/očným čerpadlom 32460

32 4269220000 “ 1 000 808.626 808626 0001
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmot

33 732890801 SÍI'OJOVHÍvodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m l 0.079 61.975 4.896 0.000

34 998732201 Presun hmôt pre strOjovnev objektoch výšky do 6 m % 1.000 511280 51.280 0,000

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 607,296 0,129
Demontáž potrubia z oceľových níirok závotových nad 50 do

35 733110810 DN 80. —0,00858t m 5.000 1.867 9.335 0.000
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných

36 733111105 nizkotlakovy'chDN 25 m 1.000 14.945 14.945 0.003
Potrubie Z rúrok za'Vitových oceľových bezšvových bežných

37 733111106 níáotlakovýchDN 32 m 33.000 16.881 557.073 0.126

38 733190107 Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových m 34.000 0.441 14.994 0.000
Vnútrostav premiestnenie vybúraných hmot rozvodov

39 733890801 potrubia vodorovne do 100 m z Ob]. výš. do 6 m ! 0.043 44.390 1.909 0.000

40 998733201 Presun hmot pre rozvody potmbia v objektoch výšky do 6 m % 1.000 9.040 9.040 0.000

734 Ústredné kúrenie, armatúry. 818,121 0.014
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. Množstvo Cena Hmotnost“
Č. Kod položky Popis MJ celkom ]EanlkOVá

Cena celkom celkom

Demontáž armatúry prlmbovei s dvomi prírubami nad 50 do
41 734100812 DN 100. -0,03900t KS 1.000 9.734 9.734 0.000

Demontáž armatúry záwtove) s dvomi za'vttmi nad 1 do G

42 734200823 6/4. -0.002001 ks 2.000 5.556 11.112 0.000

Demontáž armatúry závitovei s dvomi závitmi nad 614 do G

43 734200824 2. -0.00350t ks 1,000 6.620 6.620 0.000

44 734209116 Montáž závitovej armatúry s 2 záwtmi G 5/4 ks 12.000 4.990 59.880 0.000

45 1210004 Gulbvý kohút s pákovým ovládačom. PN 40. DN 32 kS 12,000 20.333 243.996 0.000

46 734209116 Montáž závitovej armatúry s 2 záwtmi G 5/4 ks 1.000 4.719 4,719 0.000

47 1210009 separálorkalov vodorovné osadenie - závitový dn 32 ks 1.000 173. 799 173. 799 0.000
Ventil odvzdušňovací záwtový samočinný nizkotlak parných

48 734212113 sústav. PN 0 ON 13 7311 DN 15 ks 4,000 9.563 38.252 0.002

49 734291350 Montáž hltra závltového G 1 1/4 ks 1.000 5.448 5,448 0.000

50 5518400344 Filler závitový 5/4 ", ks 1000 20. 565 204565 0. 002

Ventil horúcovodny' pnvarovaci vypúšt'aci ÚN 13 7392. PN
51 734312113 1.6/18051. C DN 15 ks 8.000 30.042 240.336 0,010

Vnútrostavenlskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr
52 734890801 do 6m ( 0,047 35,098 1 650 0.000

53 998734201 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m % 1,000 2.010 2.010 0.000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 644,296 0,000
Stavebno montážne práce náročnelšie. Stavebno-montážne
práce menej náročné (vyčistenie komína dĺžky cca 10 m.
vetracieho otvoru. ...)
ucelené. obtiažne. rutinne (Tr 2) v rozsahu Viac ako 8 hodin

54 HZSOOO1 12 náročneišle hod 16.000 13.732 219712 0000
Vykurovacie skúška - skúšobnáprevádzka

55 HZ$000114 hod 24,000 17691 424,584 0000

Celkom ' 15 449,790 1,445
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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

Deň
' hľada

vystavenia Suma účtovného Uhrada z iných zdrojov z Environmentálneho
účtovného dokladu/ faktúry v fondu
dokladu/ EUR Suma v Dátum
faktú EUR uhradenia sm“ " EUR

Číslo účtovného
dokladu/ faktúry

Spolu

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

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 s príslušnými dokladmi !!!
www.envirolorid.sk


