
ZMLUVA
o PoSKYTNUTÍ DoTÁCIE Z PRosTRIEDKov OBCE

pnÁvľICKEJ osoBn, KTORE J ZAKLADATEĽoM JE oBEC
uzavretá v zmysle $ 7 ods. 2 zákoną č. 583/2004. Z. z. o rozpočtoých pravidlách územnej

sąmosprąvy

v spojení s ustąnovením s 269 ods.2 obchodného zákanníka

medzi

Obec Lozorno

obecný úrad Lozoľno, Hlavná 1,900 55 Lozorno

lČo: oo:oąqos

Bankové spojenie: Pľima banka Slovensko, a. s.

IBAN: SK34 5600 0000 003Ż 0374 700l

zastúpená Mgr. Ľubošom Tvrdoňom, starostom obce

na strane jednej (d'alej aj len,,poskytovatel"')

a

LOZORNO spol. s r. o.

so sídlom Športové námestie 657124,900 55 Lozoľno

lČo ąą 852 t42

IČ opH: sK2O22849774

Ztqis v oR: okľesný súd Bratislava [, oddiel: Sro' vloŽka č.59238/B

Bankové spojenie: Pľima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SKl8 5600 0000 0032 7555 ó00l

Zastűpená: Ing. Juraj Schwarz, konatel'

na strane druhej (d'alej len ,,prijímatel"'alebo ,,pľíjemca")

V Lozoľne , aĺu !...(.,.1.':..(!.?'. u,u,



čl. I.

vŠnoľBcľÉ usľłľovENIA

l. Uznesením obecného zastupitel'stva obce Lozorno č,.92l202l zo dťla20.lŻ.2021 bol schválený
ľozpočet obce Lozorno na ľok 2022, v ktorom sú pre príjemcu ľozpočtované finančné prostriedky
v celkovej výške l6l.237 Eur. Uvedené finančné pľostľiedky má poskytovatel'v úmysle poskytnúť
pľíjemcovi v súlade s ustanovením $ 7 ods. 2 zákona č,. 58312004 Z' z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov v znení neskoľších predpisov
(ďalej len ,,Zákon o rozpočtových pľavidlách") formou dotácie z rozpoětu obce (d'alej aj ako

,,Dotácia"), a to na konkľétne úlohy a akcie vo veľejnom záujme alebo v prospech rozvojauzemia
obce, ako sú v tejto zmluve d'alej špecifikované.

2. Príjemcaje spoločnosťou, ktorej jediným zakladatel'om a jediným spoločníkom je poskytovatel'.

Príjemca ako obecná obchodná spoločnosť plní konkľétne, ďalej v tejto zmluve špecifikované
úlohy a akcię vo veľejnom zćtujme alebo v pľospech űzemia obce Lozoľno.

3. Zmluvné stľany sa v zmysle ustanovenia s 262 ods. l obchodného zélkonníka dohodli, Že táto

zmluva sa bude spľavovať ustanoveniami obchodného zákonníka v jeho platnom znení a platných
pľávnych predpisov SR a EÚ.

4. Prijímatel' si je vedomý skutočnosti, że na poskytnutie Dotácie mu vzniká právny nárok len v
roku, v ktorom bola zmluva uzawetá a|en za podmienok stanovených všeobęcne záv'áznými
pľávnymi predpismi a za podmienok uvedených v tejto zmluve. Rovnako je si pľijímatel' vedomý,
Že sa na nakladanie s prostriedkami Dotácie, je použitie a zúčtovanie vďahujú platné právne

pľedpisy, najmä tiež Zákon o rozpočtových pľavidlách a zćtkon č,. 343/20|5 Z. z. o verejnom
obstaľávaní v znení neskoľších predpisov.

čl. rr.

PREDMET ZNILUVY

l. Dotácia sa poskytuje zrozpoětu obce za účelom zabezpeěenia ťlnancovania a finančných
zdľojov pre príjemcu, z ktoých bude príjemca rcalizoyať konkľétne úlohy a akcie vo verejnom
záujme alebo v prospech rozvoja Územia obce, a to činnosti a výkony vo verejnom záujme
a v pľospech ľozvoja űzemiaobce v oblasti staľostlivosti, správy, ridľŽby a rozvoja verejnej zelene,
plniť úlohy v oblasti odpadového hospodáľstva - najmä v oblasti bioodpadov a prevádzkovania
kompostoviska a zberného dvoľa atieŽ plniť úlohy voblasti starostlivosti, správy aűdrżby
miestnych veľejných komunikácií a starostlivosti, spľávy a Údržby iných verejných priestľanstiev
v rámci obce. Podrobný rozpis a špecifikácia činností a výkonov vo verejnom záujme v prospech

rozvoja (nemia obce príjemcu sú uvedené v prílohe č. l tejto zmluvy.

2. Pľijímatel' sa zaväzuje realizovať svoje činnosti avýkony vo veľejnom záujme alebo

v pľospech rozvoja űzemia obce Lozorno' pľe ktoré sa Dotácia v zmysle tejto zmluvy poskytuje



tak, ako je to bliŽšie špecifikované vyššie a za podmienok uvedených v tejto zmluve a poskytovatel'

sa zaväzuje poskytnúť prijímatel'ovi za týmto účęlom Dotáciu v ľozsahu a za podmienok podl'a

tejto zmluvy.

3. Dotácia môŽe byt' použitá v roku 2022v lehote určenej na vyúčtovanie avýhradne a len na

účel a v súlade s podmienkami tejto zmluvy a uzneseniami obecného zastupitel'stva obce Lozorno
a v súlade s pľávnymi predpismi.

4. Dotácia bude poskytnutá pľij ímatel'ovi zo strany poskytovatel'a vo výške 161 .237 ,-Eur

5. Zfinaněných prostľiedkov Dotácie smie pľijímatel' financovať auhrádzať výlučne alen
činnosti a výkony vo veľejnom zćtujme v súlade s účelom poskytnutia Dotácie uvedeným v ods. l
tohto článku, zohl'adňujúc aj schválenie jej účelového určenia v dokumentoch uvedených v čl'
I tejto zmluvy. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza,żeťlnaněné prostľiedky z Dotácie je príjemca

oprávnený pouŽiť v súlade s úěelovým určením a touto zmluvou aj na zabezpečenie miezd,
obstaranie potľebnej techniky a vybavenia a pod. súvisiacich s poskytovaním dohodnutých
výkonov a plnením dohodnutých úloh podl'a tejto zmluvy.

6. Dotáciu nie je možné poskytnúť na Žiadne ěinnosti a projekty, ktoľých ciel'om alebo účelom
pľiama alebo nepľiama podpora alebo pľopagácia akýchkol'vek foriem násilia, diskľiminácie,
rasizmu, xenofobie, potláčanie či spochybňovanie základných l'udských práv a slobôd
a demokratického usporiadania veľejného żivota a obecnej správy.

7. Finančné pľostriedky poskytnuté v ľámci Dotácie sa nesmú pouŽiť na nákup tabakových
výrobkov, alkoholických nápojov' omamných látok, zbtaní a streliva a na poskytnutie darov tretím

osobám.

cl. ilI.

SPÔSoB PoSKYTNUTIA a ČBnpłNIA DoTÁCIE

l. Poskytovatel' poskytne prijímatel'ovi finančné prostriedky na účet prijímatel'a uvedený v záhlaví
tejto zmluvy, a to v štyľoch platbách počas kalendáľneho roka 2022 vŽdy do 7. dňa kalendárneho

štvrt roka v nasledovných výškach: l . platba vo výške 4|.237 ,-Eur,Z. aż 4. platba vo výške 40.000'-
Eur.

2. Poskytnuté prostriedky za zűčtovtnajű priebežne vŽdy raz za mesiac k 20. dňu mesiaca

nasledujúceho, celá Dotácia musí byť zűětovaná najneskôr do 31.12.20Ż2. Poskytovatel' si

vyhradzuje právo pozdrŽať poskytnutie prostriedkov Dotácie v prípade, ak k momentu dohodnutej

splatnosti nie je zúčtovaných aspoň 750Á prostriedkov Dotácie uŽ vyplatených a poskytnutých.

3. Pokial'boli z Dotácie výnimočne realizované činnosti alebo výkony po teľmíne uvedenom v ods.

2 tohto článku, avšak do konca ľozpočtového ľoka, prijímatel' musí predloŽiť ich vyúčtovanie



najneskôr do l 5. 1 . nasleduj úceho ľozpočtového roka. Na túto skutočnost' pľij ímatel' poskytovatel'a
vopred upozorní najneskôr v lehote podl'a ods. 2 tohto článku.

4. Pľávo disponovať s účtom, na ktorý sa Dotácia poskytuje a s pľostriedkami vedenými na tomto

účte bude mať po celú dobu účinnosti tejto zmIuvy len príjemca a tieto budú aŽ do ich pouŽitia
deponované výhľadne na tomto bankovom účte.

5. Všetky zűčtovania preukazujúce použitie Dotácie poskytovanej podl'a tejto zmluvy je
prijímatel' tieŽ povinný doloŽit' pľehl'adom o výške' spôsobe a účele pouŽitia ťrnančných
pľostriedkov Dotácie, platných právnych pľedpisov a platných pokynov poskytovatel'a vo foľme
určenej vzájomnou dohodou. originály finančných dokladov sa prijímatel' zavázuje uchovávať
a spľístupniť na žiadosť prijímatel'a alebo ním poveľenej osoby v súlade so zákonom č.4311200Ż

Z. z. o účtovníctvę v platnom znení najmenej päť rokov od konca roka, v ktorom bola Dotácia
poskytnutá.

6. Pri obstarávaní tovarov, sluŽieb, prác alebo iných výkonov, ktoľé majú byť uhradené z
poskytnutej Dotácie, je prijímatel' povinný postupovať s odbornou starostlivosťou riadneho

hospodára a tieto obstaľávať len zaceny obvyklé alebo niŽšie' rešpektujúc pritom všetky všeobecne

záv äzné právne predp i sy.

7. Poskytnuté finančné prostriedky, ktoré nebudú ľiadne zuětované, musia byť poskytovatel'ovi
pľijímatel'om vrátęné najneskôr : (i) v prípade podl'a ods. 1 a2 tohto článku do 31.1Ż.202Ż, (ii)
v prípade podl'a ods. 3 tohto článku do 3 |.0|.2022 a (iii) v kaŽdom inom prípade bezodkladne na

výzvu poskytovatel'a.

8. Štatutárny orgán príjemcu je povinný priebeŽne kontrolovať a pľeventívne usmerňovať pouŽitie

poskytnutých finančných prostriedkov Dotácie. Zodpovedá zato, že pridelené prostľiedky budú
vyużívané len v súlade s touto zmluvou a príslušnými všeobecne závaznými právnymi predpismi
a len na účely a ciele dohodnuté v tejto zmluve. Pokial' sám zistí iný stav alebo že prostriedky nie

sú vyuŽívané efektívne, pozastaví ręa|izáciu platieb a informuje o tejto skutočnosti bezodkladne
poskytovatel'a.

9. Štatutárny orgán príjemcu je povinný bezodkladne po tom, ako sa mu to stane známe,

informovat' poskytovatel'a o tom' Že:

a) vjeho hospodárení aťrnančnej situácii nastal stav, ktorý osobitný pľedpis definuje ako stav pri
ktoľom sa na jeho majetok má alebo môŽe vyhlásit'konkurz' ľesp. že je spoločnosťou v kríze,

b) na jeho majetok zaěala exekúcia'

c) dôvodne jestvujú obavy, Že stav uvedený v písm. a) a b) môŽe nastať.

10. Príjemca je d'alej povinný najneskôľ 3l.03.2023 predložiť poskytovatel'ovi správu o vyuŽití
Dotácie na schválený účel' z ktoľej bude moŽné vyhodnotiť efektívnost' nového modelu
financovania vyššie uvedených úloh príjemcu v oblasti verejného zéujmu a na prospech rozvoja
Územia obce. Pľíjemca je povinný zostavit' a poskytovatel'ovi predložiť do 20.09.2022 priebeżnű
monitorovaciu správu o pouŽití Dotácie za obdobie do 3l.08.2022, a poskytnúť vysvetlenia k nej,

ako aj plneniu tejto zmluvy na zasadnutí obecnej rady, na ktorom bude táto prerokúvaná.



cl. ry.

SANKCIE, ODSTÚPENIE oD ZMLUVY

1. Sankcie zanedodrŽanie podmienok zmluvy sa budú uplatňovať v zmysle Zákona o rozpočtových
pravidlách a ostatných platných pľávnych predpisov ako aj v súlade so zmluvnými dojednaniami
obsiahnutým v tejto zmluve.

2. Nedodržanie podmienok, za ktorých sa Dotácia poskytla' sa povaŽuje za porušenie ťrnančnej

disciplíny. Pod nedodržaním podmienok sa ľozumie najmä:

a) Dotácia (alebo jej akákol'vek časť) bola pouŽitá v rozpoľe s podmienkami tejto zmluvy;

b) bo|i poľušené niektoľé z podmienok tejto zm|uvy, za ktorých sa Dotácia (alebo jej

akákol'vek čast') poskytla pľíjemcovi.

3. Pľi nedodľžaní podmienok uvedených v bode 2' poskytovatel'má právo:

a) pozastaviť financovanie ďalebo pouŽitia Dotácie s okamŽitou úěinnosťou s výzvou na
nápravu. Akékol'vek čerpanie z prostriedkov Dotácie po prevzatí (doručení) oznámenia
o pozastavení financovania sa povaŽuje za neoprávnené až. do momentu prevzatia
(doručenia) písomného oznámenia poskytovateľa o ukončení tohto pozastavenia;

b) odstúpiť od tejto zmluvy s okamŽitou účinnosťou a požadovať vrátenie nezúčtovanej časti
vyplatenej Dotácie najneskôr do 30 dní od oznámenia o odstúpení prijímatel'ovi;

c) žiadať okamŽité vrátenie finaněných prostriedkov, ktoľé boli použité v rozpore s účelom, na

ktoý sa Dotácia podl'a tejto zmluvy poskytuje alebo v ľozpore so všeobecne zéxäznými
pľávnymi pľedpismi a podmienkami tejto zmluvy;

oprávnenia podl'a tohto bodu môže poskytovatel' vyuŽiť jednotlivo alebo aj súčasne v
l'ubovol'nej kombinácii.

4. V pľípade, Že pľíjemca v stanovenom ľozsahu a lehote nesplní upozornenie poskytovatel'a na

porušenie zmluvy, poskytovatel' je povinný postupovať v súlade spríslušnými ustanoveniami
zélkona a oznámiť túto skutočnosť ako porušenie ťrnančnej disciplíny orgánu, oprávnenému na

ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s pľostriedkami
rozpočtu územnej samosprávy.

5. Poskytovatel'si vyhľadzuje pľávo od tejto zmluvy odstúpiť v pľípade, ak vo vzťahu k majetku
pľijímatel'a alebo jemu samotnému vznikne stav uvedený v čl. III. ods. 9 tejto zmluvy.

ó. odstúpenie sa ľealizuje doručením príslušného písomného oznámenia o odstúpení.

čl v.

ĎłlŠIn PRÁvA A PovINNoSTI ZMLUvNÝcH STRÁN



l. Pľíjemca sazaväzuje, Že prípadné upozornenia a pokyny poskytovatel'a, ktoré mu budú doľučené
alebo inak oznámené, bezodkladne zohl'adní pri d'alšej činnosti a vzniknuté nezrovna|osti alebo
prípadný nesúlad s touto zmluvou odstľáni bez zbyÍočného odkladu po doručení predmetného

upozornenia.

2. Príjemca zodpovedá poskytovatel'ovi za plnenie účelu a napĺňanie ciel'ov, pre ktoré bola Dotácia
poskytnutá.

3. Ak príjemcazistí,że zmluvu nemôŽe zröznych pľíěin plniť, je povinný o tom okamŽite písomne
informovať poskytovatel'a.

4. Pľíjemca je povinný postupovat'pľi zúčtovaní Dotácie podl'a tejto zmluvy. Vyúčtovanie Dotácie
musí obsahovať nźieŽitosti stanovené platnými právnymi predpismi, pľíslušnými pľedpismi
poskytovatel'a a pokynom poskytovatel'a zodpovedajúcim najlepšej praxi. Vyúčtovanie musí
v kaŽdom pľípade obsahovať prehl'ad o výške, spôsobe a účęIe čerpania finančných pľostľiedkov
Vypracovaný podl'a skutočných nákladov a výdavkov. Poskytovatel' má právo kedykol'vek
požadovať vysvetlenie k predloŽenému vyúčtovaniu.

5. Poskytovatel' má právo kedykol'vek kontrolovať zákonnosť, hospodárnosť, účelovosť
a efektívnost'pouŽitia Dotácie poskytovanej podl'a tejto zm|uvy, ako aj ostatné skutočnosti, ktoľé
by mohli mať vplyv na správnost' a účelovosť poskytnutých finančných prostriedkov. Za týmto
účelom je poskytovatel' oprávnený vykonat' kedykol'vek kontrolu, a to aj priamo u príjemcu.
Prijímatel' je povinný vytvoľit' poskytovatel'ovi alebo ním poveľeným osobám vykonávajúcim
kontrolu pľimeľané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontľoly a poskytnúť im potrebnú

sričinnosť a všetky vyżiadané informácie a listiny týkajúce sa najmä Dotáciou podporených
výkonov a činností, špecifikácie použitia finančných prostriedkov a ich predpokladané ďalšie
pouŽitie. Zatýmto účelom je tiež povinný poskytnúť prístup k svojim účtovným a iným súvisiacim
záznamom bez obmedzenia.

6. Stľany sa dohodli, Že vo veciach tejto zmluvy budű za ne konať:

Za poskytovatel'a : Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta obce

Zaprijímatel'a : Ing. Juraj Schwaľz, konatel'príjemcu

Stľany sa zároveň dohodli, že doručenie akejkol'vek písomnosti, vrátane písomnosti uľčenej do
vlastných ľúk bude platiť za uskutočnené tieŽ vtedy, ak bude doľučené krukám uvedenej osoby.
V prípade nemožnosti doručenia písomnosti sa za deň doruěenia považuje deň uplynutia odbernej
lehoty na pošte. odmietnutie prevzatiapísomnosti má účinky doručenia. Strany sa taktiež dohodli,
Že pľijímatel'bude rešpektovat', że vo veci poskytnutia azúčtovania Dotácie môŽu vysvetlenia
požadovať tieŹ orgány poskytovatel'a _ obecn á rada a obecné zastupitel'stvo, pričom sa pľij ímatel'
zaväzuje na poŽiadanie zabezpečiť účasť svojho štatutárneho orgánu na ich zasadnutí.

7. Prijímatel' sa zaväzuje počas celej doby účinnosti tejto zmluvy vhodným spôsobom
komunikovat' širokej verejnosti, že výkony a činnosti ním realizované podl'a tejto zmluvy sú

Íinancované a podpoľované aj zDotácie poskytnutej zo strany poskytovatel'a. Poskytovatel' je
oprávnený vo svojich obdobných verejných prezentáciáchuvádzať (vrátane označenia alebo inej



špecifikácie), Že činnosť prijímatel'a takýmto spôsobom podpoľuje. Za týmto účelom Sa Strany

najmä dohodli' że najma pľíslušné prostľiedky, zariadenia. mechanizmy a pod. obstarané zo
zdrojov Dotácie a príslušné osoby plniace úlohy financované zDotácie, resp. ich pracovné
oblečenie, budú prinajmenej označené logom poskytovatel'a v dohodnutej forme.

8. Prijímatel' zodpovedá za to, Že činnosti financované zDotácię poskytnutej podl'a tejto

zmluvy budú realizované v súlade s platnýmipľávnymipredpismia osobamiv riadnom zmluvnom
v ď ahu k pľij ímatel'ovi.

9. Strany sa dohodli, Že poskytovatel' a jeho orgány môŽu uplatňovať návrhy a podnety

k použitiu Dotácie, pričom sa prijímate|' zaväzuje ich ľiadne vyhodnocovať a rešpektovať
v maximálnej možnej miere, pričom ich odmietnutie musí riadne zdôvodniť.

cl. vI.

zÁvnnnčNn USTANovENIA

l. KaŽdá zo zmluvných stľán sa zaväzuje písomne a bez zbytoěného odkladu oznámiť ostatným

zmluvným stranám všetky zmeny identiťlkačných údajov, uvedených v úvodnej častitejto zmluvy,
ľesp. akúkol'vek inú Zmenu skutočností a pľávnych pomerov' ktoľé by mohli mať vplyv na práva

alebo zźpázky vyplývajúce z tejto zmluvy.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných stľán a

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia v súlade s osobitným predpisom.

3. Táto zm|uva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č,. 4011964 Zb. občiansky zákonník v
znení neskorších predpisov.

4. Zmluvaje vyhotovená v troch ľovnopisoch' z ktoých dva rovnopisy dostane poskytovatel' a
jeden rovnopis dostane prij ímatel'.

5. Zmluvné Strany po pľeěítaní tejto zmluvy vyhlasujú, Že jej obsahu poľozumeli, Že tento je
vy'jadrením ich slobodnej avźňnej vôle prostej akéhokol'vek omylu, żetűto zmluvu neuzatvárajil
v tiesni ani za mlášť nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú podpismi osôb oprávnených v ich
mene konať.

V Lozoľne, dňa
2/ /. 2oZz

V Lozorne , aĺu ś..(.(,.|?(L



Príloha č.1.

ŠpľclľlrcÁcIł
úloh a akciĺ vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce

a) v oblasti bioodpadov a prevádzkovania kompostoviska a zberného dvora

- zvozkuchynského ľozloŽitel'ného odpadu z domácností v obci na určené miesto v peľiodicite ľaz

týŽdenne

- zabezpeč,enie prevádzkových a dohl'adových sluŽieb na obecnom kompostovisku v rozsahu min'
podl'a platného VZN

-zabezpeěenie prevádzkových a dohl'adových sluŽieb na obecnom zbeľnom dvore v rozsahu min'
podl'a platného VZN

- zvoza nakladanie so zeleným a bioodpadom z veľejných pľiestranstiev a verejnej zelene

- pravidelné vysýpanie odpadkových košov umiestnených na verejnom priestľanstve

_ iné výkony podl'a vzájomnej dohody

b ) v oblasti starostlivostĺ, spľávy a údržby miestnych veľejných komunikácií

_ beŽné a sezónne maloplošné opľavy (výtlky)
- űdrżba (čistenie vpustí, údržba dopravného značenia a pod')
- pľavidelné čistenie v uľčenej peľiodicite
- jednoľazové ěistenie v pľípade potreby

- odstľaňovanie pľekážok, riešenie havárií
- ěistenie tľhového miesta naZvončínskej ulici
- zimnäűdržba v stanovenom ľozsahu

c) v oblasti staľostlivosti, spľávy a údľžby iných verejných priestľanstiev v rámci obce

- pravidelná starostlivost' o verejnri zeleň (kosenie zelených plôch v periodicite podl'a potreby,

čistenie a odstľaňovanie odpadov, pravidelná údržba drevín, staľostlivosť o výsadby vrátane
polievania, staľostlivosť o mobilnú verejnú zeleň, odstraňovanie haváľií)

- ĺealizźrcia nových výsadieb v dohodnutom rozsahu

- spolupodiel'anie sa na spracovaní geneľelu veĘnej zelene

- výkony údľŽby a spľávy obecného cintoľína (kosenie, vysýpanie košov, odstraňovanie odpadov,

ud rŽi avan i e č i stoty, zimná isór Žb a, zam etan íe)


