ZMLUVÁ O POSKYTNUTI PROSTRIEDKOV

NÁ SPOLUFINÁNCOVANIE PROJEKTU ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU V RÁMCI
PROGRAMU PRE ZIVOTNÉ, PROSTREDIE A OCHRANU KLÍMY LIFE
PRE PROGRAMOVÉ, OBDOBIE 2014  2020
ČÍSLO ZMLUVY: 106/2019/7.7

TÁTO ZMLUVA je uzavretá medzi:
1. ZMLUVNÉSTRANY
1.1. Poskytovatel'
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názov:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

sídlo:

Nám. L,. Štúra 1, 812 35 Bratislava

IČO:

42181810

DIČ:

2023i 06679

banka:

Štátna pokladnica

číslo účtu:

SK 14 8180 0000 0070 0038 9046

konajúci:

Ing. László Sólymos, podpredseda vlády a minister

(d'alej len ,,Poskytovater")
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1.2. Príjemca
názov:

Mestská čast' Bratislava  Karlova Ves

sídlo:

Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava

zapísaný v:

registri Ministerstva vnútra SR pod kódom 529397

IČO:

00603520

DIČ:

2020919164

banka:

Prima banka Slovensko, a.s.

číslo účtu:

SK35 5600 0000 0018 0414 8048

konajúci:

MUDr. Dana Čahojová, starostka

(d'alej len ,,Prí?jemca")
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1.3.

Poskytovater a Príjemca uzatvárajú vzmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 523/2004
Z.z. orozpočtových pravidlách verejnej správy aozmene adoplnení niektorých
zákonov vznení neskorších predpisov medzi sebou túto zmluvu o poskytnutí
prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu (d'alej
len ,,prostriedky na spolufinancovanie").

1.4. Táto zmluva vrátane všetkých jej príloh sa d'alej označuje

ako ..Zmluva

ospolufinancovaní". Poskytovater aPrí)emca sa pre účely
o spolufinancovaní označujú d'alej spoločne ako ,,Zmluvné strany."

tejto Zmluvy

1.5.

}}?

Táto Zmluva o spolufinancovaní sa uzatvára v nadváznosti na grantovú zmluvu, ktorú
uzatvorila dňa 09.05.20l8 Európska komisia (d'alej len ,,EK") a koordinujúci príjemca
ako príjemca finančného príspevku (d'alej len ,,Grantová zmluva"). Grantová zmluva
upravuje zmluvné podmienky, práva a povinnosti medzi EK a koordinujúcim príjemcom

pri poskytnutí finančného príspevku z rozpočtu Európskej únie (d'alej len ,,El3") na
realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o grant predloženej
žiadatel'om o grant EK.
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Kód projektu:

LIFE17 CCA/SK/000126

Názov projektu:

Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy

(LIFE DELIVER)

Kód žiadosti o spolufinancovanie:

ZoS/LÍFEl7 CCA/SK/000126

(d'alej len ,,Projekt").
1.6.

2.
2.1.

2.2.

Práva apovinnosti, ako aj finančné záví4zky medzi koordinujúcim príjemcom
a pridruženými príjemcami upravuje zmluva/ dohoda o spolupráci uzavretá individuálne
s každým pridruženým príjemcom (d'alej len ,,Partnerská zmluva").
PREDMETÁ ÚČEL ZML Uť'T O SPOL UFINÁNCOVANÍ

Predmetom tejto Zmluvy o spolufinancovaní je úprava zmluvných podmienok, práv
apovinností medzi Poskytovatel'om aPríjemcom pri poskytnutí prostriedkov
na spolufinancovanie zo strany Poskytovatel'a Príjemcovi na realizáciu Určených aktivít
Projektu realizovaných príjemcami zo Slovenskej republiky (d'alej len ,,SR").
Účelom tejto Zmluvy o spolufinancovaní je spolufinancovanie schváleného Projektu
Príjemcu, ato poskytnutím prostriedkov na spolufinancovanie na základe schválenej

Žiadosti ?o spolufinancovanie aprojektu LIFE zo štátneho rozpočtu (d'alej len ,,Žiadost'

o spolufinancovanie"). Účelom poskytnutia prostriedkov na spolufinancovanie je úhrada
schválených oprávnených výdavkov Príjemcu vdohodnutom pomere kcelkovým
výdavkom Projektu, ato po predložení zúčtovania Príjemcom a za podmienok
uvedených v tejto Zmluve o spolufinancovaní.
2.3.

Poskytovatel' sa zavázuje, že na základe tejto Zmluvy o spolufinancovaní poskytne
prostriedky na spolufinancovanie Príjemcovi výlučne za predpokladu, že Príjemcovi

;znikne nárok na grant zEÚ na realizáciu Určených aktivít Projektu na základe

grantovej zmluvy aPartnerskej zmluvy. Poskytovatel' poskytne Príjemcovi
spolufinancovanie vsúlade sustanoveniami tejto Zmluvy o spolufinancovaní,
so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o spolufinancovaní odkazuje a s platnými
a účinnými všeobecne záváznými právnymi predpismi SR a právne závuznými aktmi

Európskej únie (d'alej len ,,právne predpisy SRa EÚ"). Právny nárok na poskytnutie
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príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti Zmluvy o spolufinaricovaní a je podmienený
uzatvorením grantovej zmluvy. Poskytnutie príspevku na základe Zmluvy
ospolufinancovaní je viazané na splnenie podmienok dohodnutých vZmluve
o spolufinancovaní.
2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že začiatkom realizácie Projektu je dátum: 15. 06. 2018,
ktorý sa zhoduje so začiatkom realizácie Projektu stanoveným v grantovej zmluve
medzi koordinujúcim príjemcom Projektu a EK.
2.5. Príjemca sa zavázuje prijat' poskytnuté prostriedky na spolufinancovanie a použit' ich
v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve o spolufinancovaní aaktivity
Projektu realizovat' riadne a včas v súlade s Grantovou zmluvou a Partnerskou zmluvou,
avšak najneskór v terrníne ukončenia realizácie aktivít Projektu, ktorým je 15. 06. 2023.
Finančné ukončenie Projektu nastáva dňom pripísania záverečne3 platby na účet
Príjemcu.
2.6.

Prostriedky na spolufinancovanie poskytnuté v zmysle te3to Zmluvy o spolufinancovaní
sú prostriedkami štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu avládny audit použitia týchto
finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej
disciplíny savzt'ahuje režim upravený v právnych predpisoch EÚa SR (najmá zákon
č. 523/2004 Z. z. o rozpoctových pravidlách verejnej správy aozmene adoplnen?í
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej

kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

2.7. Podrobné pravidlá čerpania prostriedkov zo spolufinancovania zo štátneho rozpoc{u SR,
týkajúce sa najmá oprávnenosti výdavkov, upravuje riadiaca dokumentácia programu
LíFE. Ustanovenia v riadiacej dokumentácii programu LIFE sú pre Príjemcu závítzné.

3. T/'ÝDÁVKYPROJEKTU

3.1 . Poskytovatel' a Príjemca sa dohodli na nasledujúcom:

h

a) Celkový schválený rozpočet na realizáciu Určených aktivít Projektu predstavuje
sumu l 572 140, EUR (slovom: jedenmiliónpát'stosedemdesiatdvatisícstoštyridsat'
eur).
b)Poskytovater poskytne Príjemcovi prostriedky na spolufinancovanie
Určenýchaktivít Projektu najviac do výšky 550249,EUR (slovom:
pát'stopát'desiattisícdvestoštyridsat'devát' eur) zo štátneho rozpočtu SR, čo
predstavuje
35 % z celkového schváleného rozpoctu na realizáciu Určených aktivít
Projektu uvedeného v písm. a) tohto bodu.
c) Príjemca má kdispozícii zdroje financovania Projektu zpríspevku
Eu;ópskejkomisie 'vo výške' 943 284, 'EUR '(slovom
devát'stoštyridsat'tritisícdvestoosemdesiatštyri eur), čo predstavuje 60 % z celkového
schválei'iého rozpočtu na realizáciu Určených aktivít Projektu uvedeného v písm. a)
tohto bodu.
d) Príjemca zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške 78 607, EUR
(slovom: sedemdesiatosemtisícšest'stosedem eur), čo predstavuje 5% z celkového
schváleného rozpočtu na realizáciu Určených aktivít Projektu uvedeného v písm. a)
tohto bodu.
e) Príjemca
zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých
neoprávnených výdavkov Určených aktivít Projektu.
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f) Finančný príspevok na prípravu pro3ektu, ktorý Poskytovatel' poskytne
Koordinujúcemu pííjemcovi predstavuje sumu najviac do výsky 5 000, EUR
(slovom pát'tisíc eur) zo štátneho rozpočtu SR.

3.2. Príjemca sa zavňzuje použit' prostriedky na spolufinancovanie výlučne na úhradu
schválených oprávnených výdavkov na realizáciu Určených aktivít Projektu
a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou o spolufinancovaní.

3.3. Oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie realizácie aktivít Projektu stanovené
vgrantovej zmluve avcl. 2 Zmluvy ospolufinancovaní. Oprávnené obdobie pre
výdavky je zhodné s oprávneným obdobím pre náklady, v preukázaných prípadoch

móže byt'predížené o lehotu nevyhnutnú pre úhradu mzdových výdavkov, ktoré vznikli
včase realizácie aktivít Projektu, ako aj faktúr prijatých včase realizácie aktivít
projektu.

3.4. Príjemca nesmie požadovat' na realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo
príspevok, ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie zo zdrojov
iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných
zdro3ov alebo zdrojov EK a Recyklačného fondu.
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3.5. Príjemca berie na vedomie, že ustanovením bodu 3.1 tohto článku Zmluvy
o spolufinancovaní nie je dotknuté právo Poskytovatel'a vykonat' finančnú opravu.
4.

KOMUNIKÁCIA ZML UVNÝCH STRÁN A KONTAK TNÉ ÚDAJE

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou

o spolufinancovaní si pre svoju záváznost' vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej
sú Zmluvné strany povinné uvádzat' kód Projektu a názov Projektu podl'a článku 1 bod
1.5. tejto Zmluvy o spolufinancovaní. Zmluvné strany sa zavázujú, že budú pre
vzájomnú písomnú komunikáciu používat' poštové adresy uvedené v článku 1 tejto
Zmluvy o spolufinancovaní.

4.2. Poskytovatel' rnóže určit', že vzájomná komunikácia súvisiaca stouto Zmluvou
o spolufinancovaní bude prebiehat' aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom,
azároveň mí5že určit' aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem
komunikácie je Príjemca povinný uvádzat' kód Projektu a názov Projektu podra článku
1 bod l .5. tejto Zmluvy o spolufinancovaní. Ak Poskytovatel' určí elektronickú formu
komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany
sa zavázujú vzájomne písomne oznámit' svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré
budú v rámci tejto formy komunikácie závázne používat'.

4.3.V prípade, že si zmluvná strana neprevezme písomnost' zasielanú doporučenou poštou
a uloženú na po'ste v odbernej lehote, písomnost' sa považuje za doručenú tretím dňom p0

vrátení písomnosti odosielatel'ovi, aj ked' sa adresát o obsahu uloženej písomnosti
nedozvedel.

5 ZÁVEREČNÉ USTÁNOVENIA
5.1.

Zmluva o spolufinancovaní nadobúda platnost' dňom jej podpisu oboma zmluvnýnlí
stranami a účinnost' dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom

registri zmlúv vedenom Úradom "vlády'SR. Z;n'íu'vné strany sa dohodli, že prVé
4
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