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DoHoDA o PoSKYTNUTí GRANTU é. zo 15_88

l. Úóastníci dohody:

1. Poskytovatel: Nadácia Ekopolis 2. Prijímatel: Z§ G, Szabó s VJM
Adresa: Komenského 21 Adresa: §rolská 936i1
974 01 Banská Bystrica Obec: Dunajská Streda
Z,astúpená: Peter Medved, riaditel' Zastúpené: Árpád Nagy
lCO: 00631736 osoba zodpovedná

za realizáciu projektu
a §tatutárny zástupca
9rganizácie
Císlo úötu: 2653842317 500

ll. Predmet dohody:
1. Tento grant je urÖenf na realizáciu projektu ,,Detská oáza pri základnej §kote" v rámci grantového
programu Zelené oázy.

2, Grant je poskytnutf na základe rozhodnutia Správnej rady Nadácie Ekopolis zo döa 26, marca 2015
nazáklade Ziadosti Prijímateta opodporu projektu zo dóa 08. decembra2014 a je úöelovo viazanf vfhradne
na realizáciu tohto projektu. Táto Ziadost vrátane rozpoötu slúZi ako definitívny a pre realizáciu záváznf opis
podporeného projektu,

Vá§ projekt bol podporeny v uvedenom rozsahu spolu vo vy7§ke 0,- EUR a grantové prostdedky sú uröené na
pokrytie nasledovnfch poloZiek rozpoötu:

Poloika: Suma (€):

iq!Ko\^i kö§ ,1 10.
Laviöky 360.-
zostava detského ihriska 3 830.-
Spolu: 4 300,-

lll. Poukázanie platieb:

1. Prvú Platbu vo vii§ke 3 870 € (90 % grantu) poukáZe poskytovateí príjemcovi do 10 pracovnfch dní po
tom, Öo príjemca doruÖÍ poskytovatelovi dva podpísané exempláre tejto dohody. Podpisom dohody sa
prijímatel' zavázuje re§pektovat' podmienky a termíny v nej stanovené,
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2, Druhú Platbu vo rni§ke 430 € (1O% grantu) poukáZe poskytovatel'príjemcovi do 10 pracovnfch dní poodsÚhlasenízávereÖnej správy a vyúötovania celej sumy grantu ( 4 3óo b ) poskytovatei,om.3, ZávereénÚ ProgramovÚ a finanónú správu doruú prilrmátel poskytovaie;,ovi najneskör do 15. októbra2015.

4, Programová správa bude doruÖená v'1 exemplári a bude obsahovat,súhrn aktivít realizovanfch v rámci
Projektu, súhrn dosiahnutlch r,nisledkov a opis následnlch aktivít. Základnou o.nouóu |re napísaniesPrávY sú Plánované aktivity uvedené_. v Ziadosti o grant. Finanöná správa bude doruöená v 1 exemplária bude obsahovat' vyúÖtovanie podla rozpoötu v uooe ll. tejto dohody, Spösob a rozsah správodporúöame konzultovat' s programovlm manaZérom.

lV. Vyúötovanie grantu:

1, Hmotnú zodpovednost' za poskytnuté finanöné prostriedky nesie §tatutárny zástupca/§tatutárna
zástuPkYÖa Prijímatel'a a koordinátor/koordinátorka zodpoveá nyIá za realizáciu projektu. V prípade
skuPinY obÖanov nesie hmotnú zodpovednost'ich poverenf zástuica, meno a podpis ktorého je uvedenf
na zmluve.

2, Pre ÖerPanie Prostriedkov zgrantu a ich vyúötovanie budú oprávnené náklady s dátumom platby od 26.marca 2015 do 15. októbra 2015, (vrátane).3, Prijímatel'grantu mÖZe uskutoÖnit' pr9sy_n medzi jednotlivlimi poloZkami schváleného rozpoötu do vf§ky
20o/o celkovej sumY grantu bez predbeZného sú-hlasu post<ytbvatela grantu, je v§ak potrebné presunyjasne oznaÖit', zdÖvodnif a vysvetlit'vo finanönej správe. V pripaoe potóny presunov medzi poloZkami vovf§ke viac neZ 20% z celkovej sumy grantu a akfchkolvek'inlich' zmien v öerpaní grantu, je potrebné

, Y9P|"d PÍsomne PoZiadat'poskytovatela a vykonat'ich iba na záűtaaejeho súhlasu,4, Urokové vlnosY získané z finanÖnfch prostriedkov grantu si ponecháva prijímatef grantu a zavázuje saich vyuZit'na ciele súvisiace s podporenlim projektom.5. Ako súöast' závereönej správy a v súlade so schváleniim rozpoötom zhotoví príjemca vyúötovanievldajov, doloZené ÚÖtovnfmi dokladmi, vrátane zoznamu OLtsicrr zdrojov financovania projektu a inej akofinanÖnej PodPory, získanej v období öerpania grantu. na tento piojekt. V§etky originály a kópieÚÖtovnich dokladov, hradenfch z tohto giantu, Úusia byt' zretel,ne oinaöené nápisom ,,Zelené oázy2015".
6, V PríPade, Ze sa Prijímatel v projekte., zaviazal prispiet' na jeho realizáciu vlastnfm vkladom z inlichzdrojov, musí sa tento vklad vo vyúötovaní dokladovat' v táxom percentuálno* po.ere, v akom bolnaplánovanf v Ziadosti o podporu,
7, OriginálY ÚÖtovnfch dokladov si prijímatel ponecháva vo svojej úötovnej evidencii tak, aby mohli byt,

PrístuPné kontrole zo strany poskytovatel'a po dobu nasleoulÚiicn 5 rokov od poskytnutia závereönejplatby.

V. Verejné pod'akovanie za grant:

1, Kaadá sPráva resP. informácia o projekte, ktorá bude publikovan á na základe tohto grantu, musíobsahovat' poznámku o podpore od poskytovatel'a, napríklad: ,,Tento projekt (táto aktivita) ia uskutoönilvd'aka finanÖnej PodPore Nadácie Ekopolis a spoloönosti Slovnaft a,i. u rámci programu Zelené oázt',
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alebo: ,,Tento priestor bol upravenf s podporou Nadácie Ekopolis a spoloönosti Slovnaft a.s,, v rámci
programu Zelené oázy" a pod. Tlaóené materiály (pozvánky, plagáty, letáky, broZűry a pod.) musia
obsahovat logá Nadácie Ekopolis a spoloónosti Slovnaft a.s., v súlade s graficklm manuálom programu,
ktoni tvorí neoddeliteínú prílohu tejto dohody. Predmetné logá je moZné si stiahnut zo stránky
www.ekopolis.sk resp. ich navyZiadanie poskytne manaZér programu.

2. Presné znenie verejného pod'akovania a najmá vizuálne umiestnenie loga programu a jeho
podporovatelov Vás Ziadame vopred konzultovaf s programou/m manaZérom.

Vl. Podmienky grantu:

Prijímatel' sa zavázuje v dostatoönom öasovom predstihu (najneskör v§ak 7 dní vopred) informovaf a
pozfvaf Nadáciu Ekopolis prípadne aj zástupcov spoloönosti Slovnaft a.s. na v§etky spoloöné akcie
spojené s realizáciou projektu, predov§etklm brigády, prezentácie, otváracie slávnosti a pod.
V prípade, 2e by pri realizácii projektu malo döjst' k zmenám oproti schválenému projektu, prijímatet sa
zaváz$e bezodkladne písomne ohlásit'tieto zmeny poskytovatelovi. Tieto zmeny möZu byt vykonané, iba
na základe ich schválenia poskytovatelom. lde najmá (ale nielen) o tieto zmeny:
- zmena v öasovom pláne projektu;
- ohrozenie realizácie projektu;
- zmeny ovplyvfrujúce úöelové vyuZitie finanönlch prostriedkov grantu;
- organizácia nie je schopná zabezpeöit'plánovan! finanönii vklad do rozpoötu z inlch zdrojov;
- v organizácii döjde k zmenám, ktoré rozhodujúcim spösobom ovplyvnia jej öinnost', vrátane zmeny

sídla organizácie ai.;
- zmena osoby zodpovednejza projekt alebo §tatutárneho zástupcu prijímatela,
V prípade zániku organizácie prijímatela v priebehu realizácie projektu, je tento povinn! vrátit
poskytovatelovi nevyöerpanf zostatok finanönlich prostriedkov, ako aj technické vybavenie, ktoré bolo
zakúpené z prostriedkov poskytnutého grantu. Prijímatet grantu sa zavázqe vrátit technické vybavenie
poskytovatelovi aj po ukonöení öerpania grantu v prípade, Ze jeho organizácia zanikne alebo prestane
napíöat' úöel, pre kton! bola zalo2ená, a zárovei v prípade, 

-ak 
boló technické vybavenie zakúpené

z r ozpoötu predmetného grantu.
Pri realizácii projektu sa prijímatel grantu zavázuje postupovat' spösobmi §etriacimi Zivotné prostredie,
uprednostnit' pouZitie prírodnlch materiálov a vykonat' v§etky zásahy do krajiny súvisiace s projektom
§etrnlm spösobom. Od prijímateía grantu sa oöakáva úcta voöi kultúrnemu a prírodnému dediöstvu
a miestnym tradíciám, re§pektovanie zásad ochrany prírody a krajiny, dodrZiavanie platnej legislatívy
v oblasti ochrany Zivotného prostredia a platnfch technickfch noriem.
Realizátor projektu (prijímateí grantu) sa zavázqe zabezpeöit' následnú starostlivost o vysadené dreviny
resp. revitalizovanf areál aj po skonöení öerpania grantovej podpory z programu Zelené oázy.
Prijímatet grantu bude zhotovovat'fotodokumentáciu zo zah{lenia, priebehu a ukonöenia projektu. Okrem
doruöenia závereönej projektovej správy, by poskytovatel' grantu, t. j Nadácia Ekopolis za úöelom
medializácie programu, privítala poskytovanie struónlch informácií a fotodokumentácie o priebehu
realizácie projektu, a to v tlaöenej alebo elektronickej podobe. Nadácia súöasne ocení informácie resp.
kópie ölánkov alebo infch vlstupov o projekte z regionálnych médií.
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Vll. Spracovanie osobnlch údajov

Príjemca grantu súhlasí vzmysle § 11 zákona ó. 12212013 Z. z. o ochrane osobnlch údajov a o zmene
a doPlnení niektonich zákonov v znení neskor§ích predpisov s tfm, Ze jeho-osobné údaje budú
sPracovávané ( t.j. vYkonávanie aklchkolvek operácií alebo súboru operácií s osobnlmi údajmi, napr. ich
získavanie, zhroma2dovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena,
vYhladávanie, Prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestöovanie, vyu2ívanie, uchovávanie,
likvidácia, ich Prenos, poskytovanie, sprístupfrovanie alebo zverejiovanie) 

- 
Nadáciou v rámci jej

vnútorného informaÓného a registraöného systému a nebudú 
- 
sprístupiované, odovzaávané,

zverejtiované a poskytované tretím osobám, ktoré nemajú vztah k Nadácii.
Príjemca udeluje súhlas na neobmedzeny öas a po skonöení trvania úöelu spracúvania ho móZe
PÍsomne odvolat'. Po skonÖení ÚÖelu spracovania sa Nadácia Ekopolis zavázuje zli'kvidovat, tie osobné
údaje, ktonlch úöelspracúvania sa skonöil.

Vlll. Poru§enie podmienok grantu:

V PríPade, 2e Prijímatel nedodr2Í podmienky uvedené v tejto grantovej dohode, alebo ak dójde pri
realizácii Projektu k dÖleZitfm 'zmenám bez súhlasu poskytovatela, je tento oprávnen! nepoókytnút,
zostávajúce platby grantu.
Poru§ením Podmienok grantu sa rozumie aj neodövodnená neöinnost prijímatela dlh§ia ako 2 mesiace
a/alebo neodÖvodnené a opakované nedodrZanie termínov aktivít podta Ziadosti o grant.
Ak to PoskYtovatel uzná za vhodné, prijímatel' bude povínnii vrátit'v§etky finanöné prostriedky a technické
vybavenie, ktoré boli prijímatelovi poskytnuté,

Svojim podpisom prijímame podmienky poskytnutia grantu:

Za poskytov Za príjemcu grantu:
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Záirjadnó §\.a,l 6yu+í Szrbúr
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Szabó Gyula Alapískola
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