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o PoSKYTNurí xPNÁvRarxpHo ptxaNčxrEuo

pRísppVKU je uzavretá
Podl'a § 269 ods' 2 zákortae, -sr:lióqižu,
ou't'oa
ri,ráu"nriuv,znení
neskoršíchpredpisov, podl,a
§ 25 zákona č' 292l2OI4 Z,
fondo'a o Zmene a doPlnení,z, " P.i;Á;ňr'poskytovano," ,
štrukturlilnyJh a investičných
""rjprtych
aaudite aoZmene adoPlnení,",tá.si.t
"i"ritoffi )ito""" " .""riarár^t z\lizďi;'ž. ;,';ilančnej kontrole
zákonov rŇi;"§;0
ods. 2 zákona -,,,,"níneskorších
č.523/2OO4 Z. z.

;;ňffii","ff[iff:jff:;:.:li;;,fi1,]i.;;;l#iít5;,;.ktorých,at",,*
Poskytovatelbm
názov:
sídlo:

tčo:
otč:

konajúci:

Ministerstvo životného prostredia
SIovenskej republiky
Námestie Ludovíta Štúra1, 8l2
35 grutiriuuu

42 l8l 8l0
2023106679
Ing. László Sólymos, minister

v zastúpení

názov:
sídIo:

Ičo:
konajúci:

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28, 975 90 Banská
nystrica
00 626 031
Ing. Martin Lakanda, generálny
riaditel'

na základe sPlnomocnenia obsiahnutého

v Zm]uve o vykonávaní časti úloh riadiaceho
sprostredkovatel'ským orgánom
orgánu
č.22/201515.1 zo dňa íz.
poštová adresa: Slovenská
agentúra životného prostredia^*r^^ro,
sekcia fondov Eú
karloveská 2
84l 04 Bratislava 4

(d'alej len,,Poskytovatel''.)
a

Prijímatelbm
názov:
sídlo:

zapísaný v:
ICO:
DIČ;
konajúci;
poštová

adresa;

obec Marcelová
Nám. Slobody 1199, 946 32Marcelová
00 306 550
2021046687

Ervin Varga, starosta
Nám. Slobo

(d'alej len,,Prijímatel'.')

dy 1l99, 946 32Marcelová

'l.

:i"";'jÍ:il:T]"::;#l",f:,x';',};',

tejto Zmluvy ozrračujúcl,alej spoločne
aj ako ,,Zmluvnéstrany,.

preambula

(A) Dria 2l, marca 2016 bola vyhlásená výzva
s kódorn oPKZP-Pol-SCl l1_2016_10 na
Predkladanie Žiadostí o PoskYtnutie NFP v r/tmci prioritnej
osi l. Uclržatel,né využívanie

(B)

(c)

l.
1'1

l'2

1,3

Prír'odných zdrojov Prostredníctvom rozvoja environmentáIrrej
infraštruktúry,investičnej
PrioritY 1,1 Investovanie do sektora odpadového hospodírrstva
s cie1,om splnit, požiaclavky
environmerrtálneho acquis Únie a pokryt'potreby,
ktorj členskéštáty špecifikovali v súvislosti
s investíciarni nad rámec uvedených pozioaoui"t
, špecifického ciel,á 1,1.1 Zvýšenie rniery
zhodnocovania odpadov so zameraním
na ich p.íprauu na opátovné použitie
a recykláciu a
PodPora PredchádzaIlia vzniku odPadov op.roŮneio programu
Kvalita
životného
prostredia
(d'ale,j ako
"Výzva"), ktorej obsah vrátane jej prrioh je podstatný pre vypracovanie a
predkladanie žiadosti o poskytnutie NFP (d'ale.,
len ,,ziaaosti o NFP'.);
Dňa 26,05,20l6 bola doruČená Žiadosť o NFP
Poskytovatel,ovi, vdósledku óoho začalo
konanie oŽiadosti oNFP. Žiadosť oNFP
bola zaregistrovaná vITMS2Ol4+ pod kódom
NFP3 l0010B416 dria 17 .06.2016.

zm]uva o poskytnutí NFp sa uzatvárana záklacle
vydaného .ozhodnutia o schválení žiadosti
o
lÝFP Podl'a § l9 ods, 8 zákona č.2g2l2o14
Z. z'. opríspevku zeurópskych štrukturálnych
a investiČných fondov a o Zmene a doplnení
niektorých zákonov u ,n"ní neskorších predpisov
(d'alej len ako ,,zákon o príspevku z eŠm";
zo dIia ÍO:l.ZOrc.

ÚvonNB UsTANovENIA

Zmluva o PoskYtnutí NFP vYlžívapre zvýšenie
právnej istoty ZmlLrvných strán definície,
ktoré
sú uvedené v Článku l Prílohy č, l Zmluvy
o postytnutí NFp, ktorými sú všeobecné
zmluvné
PodmienkY (d'alej ako ,,YZP"). Definície uvedenó v čl. 1 YZp
sa rovnako vzt,ahujú na celú
zmluvu o poskytnutí NFp, teda na text samotnej
zmluvy ako aj na jej prílohy.

Zmluvou oPoskYtnutí NFP sa označuje táto
zmluva ajej prílohy, v znení neskorších zmien
a doplrrení, ktorá bola uzatvorená
medzi prijímatel'om a poskytovatel'om podl'a právnych
PredPisov uvedených v záhlaví označenia zmluvy na základe vydaného
rozhodnutia o schválení
Žiadosti o NFP Pocll'a § 19 zákonao príspevku
, ĚŠipzo dňa 10,11.2016. pre úplnost, sauyádza,
Že ak sa v texte uvád,za,,Zmluva" s
malýrn začiatočnýmpísmenom ,,z", myslísa tým
táto zm]uva
bez jej Príloh, PrílohY uveclené v závere zmluvý pred
podpismi Zm]uvných strán tvoria
neoddelitel'nú súčast'Zmluvy o poskytnutí
NFP.
S výnimkou ods. 1.1 tohto článku, článku 1
ods. 3 yZp

(a) PojmY

(b)

(c)

uvedené

svelkým začiatočným

akde kontext vyžaduje inak:

písmenonr apojmy definované vo všeobecnom
nariadenÍ, Nariadeniach k jednotlivym EŠm
a v Implementačných nariadeniach majú
taký
istý význam, ked'sú PouŽité v Zmluve o poskytnutr
ŇPp; v prípade rozdielnych definíciímá
prednost'definícia uvedená v Zrrl7uye o poskytnutí
NFP;

PojmY uvedené s velkým zaČiatočnýrnpísmenom a pojmy definované preambule
v
majú ten
istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP,
ple om ich významsa zachováva aj v prípade,
ak sa PouŽijú v inom gramatickom aiebo slovesnom
tvare, alebo ak sa použijús malým
začiatočnýmpísmenom, ak je zkontextu nepochybné,
že ide o definovan1; pojem;
slová uvedené:

(i)
(ii)

iba v jednotnorr číslezahftajú aj množnéčíslo
a naopak;

vjednom rode zahíňajúaj iný rod;
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(iii)

iba ako osoby zahília firmy
a spoločnosti a naopak;

(d) akýkol'vek odkaz

(e)
1.4

)
2.1

na Právne predpisy alebo právne
akty EÚ, právne predpisy SR alebo
Právne dokumenty, vrátane Sýstému
.iod"niu PŠIr', odkazuje aj na akúkol'vek
ich zmenu.
tj. použije sa vždy v platnom znení..

i}iffi:lipfi,i^;;:ii,XT}l'adnosť

v nadváznosti na ustanovenie § 273 obchodného
zákonníka súčast,ouzmluvy sú
všeobecné
zmluvné PodmienkY, v ktorých sa
bližšieupravujú práva, povinnosti
a
postavenie
zmluvných
strán' rÓzne ProCeSY
Pri PoskYtovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho
čerpaní,riešenie
NezrovnalostÍ, ukladanie.sankciÍ,
spósob platieb a s tým ,pol"ne oázky,ako
aj
d,alšie otázky,
ktoré medzi zm'uvnými stranarni
móžu. vzniknút] pri
NFp
ioskytovaní
podl'a
zmluvy
o PoskYtnutí NFP, Akákol'vek
povinnost' vyplývajúca p'.. tto.,it
ol,vek Zmluvnú stranu
zo VŠeobecných zmlLrvných podmienok
je rovnako závaztli, ako keby
bola obsiahnutá priamo
v tejto zmluve, V
PríPade. rozdielnej ,ipruuy v tejto zmluve a vo
Všeobecných
zmluvných
podmienkach, má prednosť úprava
obsiallnuta v tejto zmluve.
PREDMET a Účpr ZMLUVY

Predmetom ZmluvY o
PoskYtnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv
apovinností medzi
PoskYtovatel'om a Prijímatel'om p.l
iort ytnutí NFp ,o ,,.ony poskytovatel,a prijímate1,ovi
na Realizáciu aktivít Projektu, ktory.le
prejmetom Schválenej

žiadosti o NFP;

Názov projektu

Triedený zber komunálnych odpadov v
obci Marcelová
3 l001 l 8416

Kód projektu v ITMS2014+
Miesto

r

ealizácie proj ektu

obec Marcelová

Yýzva - kódYýzvy

OPKZP-PO1 -sC 1 l 1 -2016-10

Použitý systém financovania

predfinancovanie, refundácia

(d'alej ako,,Pro.iekt.').

z'2

Zmluvy o poskytnutí NFp a nemajú
význam pri

ÚČelom ZnrluvY_o PoskYtnutí NFP je spolufinancovanie
schváleného projektu prijímatel,a,
poskytnutím NFP v rámci:
Operačný program:

Kvalita

Spolufinancovaný fondom:
prioritná os:

Kohézny fond

Investičná priorita:

Špecifickýciel':

a to

ži votného prostredia

1 . Udržate l'n é v y užív
anie prírodných zdroj ov prostredn íctvom
rozvoja environmentálnej infraštruktúry

l,

l Investovanie

do sektora odpadového hospodárstva
s ciel'om
splnit' požiadavky environmentálneho u.qri,
Únie a o"ň;
potreby, ktoré členskéštáty špecifikovali
v súvisiosti s
investíciami nad rámec uvedených požiadaviek
1

,1-

1.

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so
zameraním
pípravu na opátovné použitie a recykláciu
a podpora

na ich
na dosiahnutie ciel'a Projektu:

predchádzania vzniku odpadov

naplnenie Meratel'ných ukazovatel'ov Projektu
definovarrých
č. 2 zmluvy, a to podl'a času plnenia Meratel'ného

v Prílohe

ukazovatel'a bud' k dáturnu Ukončenia
realizácie hlavných
aktivít projektu alebo po ukončení
realizáciehlavných aktivít
projektu a ich
následné udržanie počas obdobia
udržateI'nosti

2'3

2'4
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PoskYtovatel' sa zavázuj e, Že na
základe Zmluvy o poskytnutí NFp
poskytne NFp prijímate',ovi
za ÚČelom uvedeným v ods, 2,2 tohto
článku na Realizáciu aktivít projektu,
a to spósobonr
a v súlade S ustanoveniami
Zrnluvy o poskytnutí NFp, v súlacle
so
Systjmom riadenia EšIF,
SYstémom ťinanČnéhoriaclenia,
v súlade so všetkými dotu,o"nt,ni,
na
ktoré
Zmluvao poskytnutí
't'.aun|.h
NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátan"
dokumentov
a v súlade s platnýrni
a účinnýmivšeobecne záváznýmiprávnymi
predpismi šR u p.aunymi aktrni
Eu.
Prijímatel' sa zavázuje
Prrjat'Poskytnutý NFP, použit' ho v súlacle s podmienkarni
stanovenými
v Zmluve o PoskYtnutí NFP a jej
Účelom a realizovat'
projektu
Aktivity
yietkr
tak, aby bol
dosiahnutý ciel' Projektu a aby uáll
htavne Aktivity lrro;et<tu zrealizovanéRiuon"
a Včas, a to
najneskór

do uplynutia cloby Reálizácie
hlavnýcr]
r-;ektu tak, ako to vyplýva z definície
Realizácia
"r.,i"r,
Pojmu
hlavrrých aktivít Projektu u Ělánku
l ocls. 3 VZp. Na preukázanie plnenia ciel,a
Projektu Podl'a oclseku 2,2 tohto článku
zmluvy;" n.|i.ut"l,povinný udelit, alebo
zabezpečit,
udelenie vŠetkých

Potrebných súhlasov, ot

itn"ni-"jedlého alebo viacerých Meratel,ných
ukazovatel'ov projektu sa preukazuje
.pósobom, ktorý udelenie súhlasu
vyžaduje. súhlasom
sa rozumie naPríklaJsúhlas s poskytovaním
údajov z informačného systému
ilť.],
o,,fi.odseku

2'5

2,6

PodmienkY PoskYtnutia
PrísPevku, ktoré Poskytovatel' uviedol v príslušnejyýzve,
musia byt,
sPlnené aj PoČas Platnosti a ÚČinnosti
Zml,uvy o poskytnutí NFp. porušenie
podmienok
PoskYtnutia PrísPevku Podl'a Prvej vety je podsiatným
porušení m Zmluvy o poskytnutí
prijímatel'-je
NFp
a
povinný vrátit' NFp alebo jeho časť
v súlade s článkom to vzp,ak právnych

dokumentov vYdaných PoskYtovatel'om
nevyplýva
poskytnutia príspevku iný postup.

NFP PoskYtnutý

v zmYsle

Zlnluvy

o

vo vzt,ahtl kjednotlivýrn

z

podmienkam

poskytnutí NFp je tvorený prostriedkami

Eú a štátneho
rozPoČtu SR, v dÓsledku Čoho musia
byt'finančné p.or*i.aty tvoriace NFp
vynaložené:
a) v súlade so zásadou riadneho finanČnéhohospodárenia
v zmysle el. 30 Nariaa enia96612012,
b) hospodárne, efektívne, účinnea účelne,

c)

2'7

2'8

v súlade s ostatnýmr
Pravidlami rozpočtoveho hospodárenia s verejnými prostriedkami
vyplývajúcimi z § |9 zákonao rozpočtových
pravidlách.
PoskYtovatel' je oPrávnený
Prrjat' osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia
Podmienok Podl'a PÍsm, a) aŽ c) tohto odseku vá vzt'ahuk
ich do jednotlivých Úkonov, ktoré Poskytovatel' výdavkom v rámci projektu a včlenit,
vykonáva v sťrvislosti s ptojektom
od nadobudnutia Účinnosti zrriuvy
poskytnutí
NFp
(napríklad v súvislosti s kontrolou
Vere,jného obstarávania, s kontrolo", .o
Žiáaor,i o piu,u" vykonávanou formou administratívnej
finanČne| kontrolY), ako aj v rámci
výkonu inej kontroly , oiarskončenia Udržatel,nosti projektu.
Ak Prijímatel'PoruŠÍzásadu alebo piavidlá
podl'a pirÁ, ul až c) tohto odseku, je
povinný vrátiť
NFP alebo jeho čast'v súlade s et. tO
VZP.

Prrjímatel' je
Povinný zdrŽat'sa vykonania akéhokol'vek úkonu, vrátane vstupu
právneho vzt'ahu S tret'ou
osobou, ktorym by došlo t po.us"niu článku

:Y"rld'f?jj;;;'";"k';;";;'hňo*

do

záyázkovo_

I07 ZÁluvyo fungovaní
nu skutotnost,, že poskytnute Nrl-;e príspevkom

ZmluvnéStranysadohodli, Ževprípade,akPrrjímatel'ovivyplývajúzoZmluvyoposkytnutíNFp
akékol'vek Povinnosti, ktoré je
iouinny plnit' voči poskytovate1,ovi, bude ich plnenie adresovat,
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2'9

VoČi So' uVedenému v záhlavítejto
zmluvy pri vymerlze níZrnluvnýclt
strán, s výniInkou prípadu,
ak z PÍsonlného oznámenia
Riadlaceho orgánu Prrjímatel,ovi
bucle vyplývatiná inštrukcia.
PoskYtovatel' sa zavazuje vYuŽÍvat'
dokumenty súvisiace

spredloženýrl projektom výlučne
hodnoienia, riaclenia,
rnonitorovania a kontrolY Projektu
a ich zm]uvny,oi'pu.tn".mi poskytqúcimi
poradenské služby,
oPrávnenými osobami zaPojenými
najmá

2'

l0

iff;;;rfltiili1[},Tifil

u*',,- Íř'o",i",,n

osobitné p..o|i,y týkajúce
sa

NFP nemoŽno PoskYtnút' Prijímatel'ovi,
ktorému bol na základeprávoplatného
rozsudku uIožený
trest zákazu Prijímat' clotácie alebo
subvencie, trest zákaztt prijímat,
pomoc
a poclporu
PoskYtovanú z ťondov EuróPskej únie alebo trest
zákazuúčastivo verqnom ábstarávaní
podl,a §
11 aŽ 19 zák' Č'91l2O16 Z, z,
o
zodpovednosti právnických osób
a
zmene
a
doplnení
niektorých zákonov, V
"""'"1
PríPade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti
rozsudku podl,a prvej vety
uŽ bol NFP alebo jeho Čast' Prijímatel'ovi.vyplatený,
eork|touat.l, má právo oari,ipir
od zrnluvy
Pre Podstatné PoruŠenie zr-nluvY Prijímatel'om
podl:a článku g yzpa prrjímatel, je
povirrný
IÝFP alebo jeho čast' v súlade s
vrátit,
článkom 10 YZP.

VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.
3.1

J:;;:

do procesu registrácie,

Poskytovatel' a Prijímatel' sa dohodli
na nasledujúcom:

a)

maximálna vÝš\a celkových oprávnených
výdavkov pre projekt generujúci príjem
na Realizáciu aktivít Projektu predstavuje
265 21r,zo pun
[touo*,-auestášestdesiatpátlisíc

dvestojedenásť celých dvadsat] stotín
eur),

b)

Neuplatňuje

c)

Poskytovatel'poskytne Prijímatelbvi
NFP maximálne do výšky 25l [50,64EUR
(slovom:
dvestoPát'desiatjedentisíc devát'stopáťdesiat
celých šest,desiátštyri stotín eur), čo predstavuje
95 vo z Celkových oPrávnených výJavkov
pre Projekt generujúci prrjem na
J
Realizáciu aktivít
Projektu podl'a ods. 3.1 písm. a; tonto
článku zmluuy,
Prijímatel' vyhlasuje, že:

d)

(i)

sa,

má zabezpečenézdroje financovania
Projektu vo

5

% (slovom: páť percent), čo

tiSíC dvestošesťrleqiot ral,1^L
pžildesiatšesť stotín euD , C"rr.*}.nffinených
výdavkov pre Projekty generujúce
príjem na Realizáciu aktivít Proje[tu
póat'u ods. 3.1 písm. a) po zohl'adnení
finaněnej
medzery
a

(ii) má

zabezPeéenéd'alšie zdroje financovania projektu

neoPrávnených

na

financovanie

zo ,arolou'nú

na spolufinancovanie v dósledku
výpočtu finančnej medzery,

3'2

na úhradu výdavkov
--"s,ái""t"
rozpočtu

(iii) zabezPeěí zdroje financovania
na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov
na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré
vzniknri v priebehu R"uiiuaci" utriur, projektu
a budú nevYhnutné na dosiahnutie
cielh r-.;"ttu v zmysle Zmluvyo poskytnutí
NFp.
Maximálna výŠkaNFF uvedená v
ods. 3,1 písm. c) tohto článku

zmluvy nesmie byt,prekročená.
Výnimkou je, ak k
Prekročeniu dójde z technických dóvodov na strane poskytovatel,a,
v dósledku
ktorých móŽe bYť odchýlka vo
vYste NFP maxim álne 0,0lvo z maximálnejvýšky
NFp uvedenej
v ods' 3,1
PÍsm, c) tohto článku. Prijímatel'súčasne berie na
vedomie; že výška NFp na úhradu
časti oprávnených výdavkov,
ktoráLude skutočne uhradená prijímatelbv
prijímatelbm
i, závisíod výsledkov

vykonaného obstarávania služieb, tovarov
a stavebných prác a z neho vyplývajúcej
uPraVY rozPoČtu Projektu,
od Posúdenia výšky jednotlivých výdavkov
s ohl,adom na pravidlá

5

Posudzovania hosPodárnosti, efektívnosti,
účelnostia účinnosti výdavkov,
ako aj od splnenia
ostatných podrnienok uvedených
v Zmlttveo porky,nutí
NF.P.

3'3

a)
b)
c)

d)
e)
f)
3'4'

výIučne v súvislosti s Realizilrciou
aktivít projektu

:;:iffin".;ffi:i.jli)[1"on'r)'.fu"''ovi
Zmluvou o poskytnutí NF-P.
právnymipredpismiSR,
právnymi predpisrni Európskej

únie a prírvnyrni aktmi Európskej
únie,

;Ji,,*:[;:i:;[ffi}::Ystémom

fi.anlného riadenia

o

aotun-,"n,mi vydanými na ich

schváleným oPeraČným
Programom Kvalita životnéhoprostredia, yýzvoua
jej prílohami,
Pre VYPracovanie a p.edkladanie žiadostío I.lFp,
át uoti tieto podklady

ffi:#ikladov

PrávnYmi dokuntentmi vYdanými
oprávnenými osobami, z ktorých
pre prijímatel,a
vYPlýva|Ú Práva aPovinnosti v
sLivislosti , pl;r";;; Zmluvyo poskytnutí
NFp, ak boli tieto

dokurnenty Zverejnené.

Prijímatel'sa zavázuje
Použit'NFP výlučrte na úhraclu oprávnených výdavkov
na Realizáciu
aktivít Projektu a za sPlnenia
Podmienok stanovený.r, Ž,.,tuuou o poskytnutí
NFp
a v právnych
PredPisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených
u prr*. b) ažť)ods,3.3 tohto
článku.

3'-5' Prijímatel' sazallzu,se

že nebucle požadovat'clotáciu, príspevok,
grant a1ebo inú formu pomoci
na Realizáciu aktivít Projektu,
na Ltorú je poskytovon} xre
v rmysle tejto zmluvy a ktorá
by

Predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancávanie
tých istých výdavkov zo zdrojov
iných rozPoČtových kaPitol Štátneho
rozpočtu SR, štátnych fondov, z
inýchverejných zdrojov
alebo zdrojo".
prijímatel' je povrnný
doc]ržat'pravidlá krížovéhofinancovania
lú:

v

3'6'

'

3
"1

kaPitole 3,5,3 SYstému riadenla EŠIF.

uvedené

V prrpade porušenia uvedených povinností
poskytovatel' oprávnený
je
Žiadat' od prijímatel'a uratenie
NFp
jeho
alebo
prijímatel,
časti
a
je
povinný vrátit' NFP alebo jeho čast'
v súIade s článkom

10 vZP.
Prijímatel' berie na vedomie, že NFP,
a to aj každá jeho čast, je finančným prostriedkorn
vYPlateným Zo Štátneho rozPoČtu
SR. Na kontrolu a audit použitia týchto
finančných
Prostriedkov, ukladanie a vYrnáhanie sankcií za porušenie
finančnej discipIíny sa vzt,ahuje režim
uPravený v Zmluve o
PoskYtnutí NFP, u právnych predpisoch SR a v prauny.i
aktoch Eú (najmá
vzákoneo PrísPevku zPŠtP,vzákone
orozpočtových pravicllá.t u uraton"
o finančnej kontrole
a audite), Prijímatel' sa súČasne
zavázuje pooas piatnosti a účinnos
ti
Zttt}uvy
o poskytnutí NFp
dodržiavat'všetky predpisy a právne

dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto
článku.

ustanovením ods, 3, l tohto Článku
nie je dotknuté právo poskytovatel,a
alebo iného oprávneného
orgánu (certifikaČný orgán, orgán
auditu) vykonat, finančnúopravu v
zmysle článku l43
všeobecného nariadenia.

3.B.

Neuplatňuje

3'9'

vzhl'adom na charakter Aktivít,
ktoré sú obsahom projektu

sa,

a v súlade s podmienkarni
PoskYtnutia PrísPevku stanovenými vo Yýzve,poskytnutie
NFp podl,a Zmluvyo poskytnutí NFp
nePodlieha uPlatňovaniu
Pravidiel štátnej po*o.i, Át lri.jrmatel,zmení charakter
Aktivít alebo
bude v rámci projektu aleúo v
súvislosti s rím vykonavar atetoI,vek
úkony,
v
dósledku
ktorých
bY sa Pravidlá týkajúce sa Štátnej
pomoci stali uplatnitel'nými na projekt, je
povinný
vrátit, alebo
vYmóct' vrátenie takto
PoskYtnut"; n"oprávnenej štátn;j pomoci spolu s úrokmi
vo výške,
v lehotách a sPÓsobom vyplývalúcim
z príslušnýchprávnyj predpisov
SR
právnych
a
aktov Eú.
Prijímatel' je súČasne
Povinný vrátit'NFP alebolehá čast, v dósledku porušenia
povinnosti podl,a

druhej vety tohto odseku v súlade
s Čl. l0
YZP nie sú týmto ustanovenítn dotknuté,

Áa
a.L

uvedené v článku 6 ods.

Zmluvné Strany sa dohodli, Že ich vzírjomná
komunikácia súvisiaca so Zmluvou
o poskytnutí
NFP si Pre svoju záuáznost' vYŽadujepísomnr
formu, v rámci ktorej sú Zmluvnéstrany
povittné
uYádzat'ITMS kód Projektu a názoi
Projektu podl'a článku 2 ocls.2.1
zmluvy.
Zmluvnéstrany
str
zavázttiÚ' Že budú
Pre vzájomnú Písomnu kornunikáciu poLržívat, poštové
aciresy
uvedené
v záhlaví ZmluvY o
PoskYtnutí NFP, ak neclošlo k oznámeniu zmeny
adresy spósobom v súrlade
s Článkom 6 zmluvY, Zmluvrlé
strany sa dohoclli, že písomná forma
kornunikácie sa bucle
prostredníctvom doporuČeného
dortlčovania zásielok alebo obyčajného
;:|t:ffiI;ili:T'
zm]uvné strany

d'alej zavázujú potlžívat'ako podporný
spósob k písomnej komurrikácii súčasne
ITMS2Ol4+, ak PoskYtovatel'neurčípre
použitie ITMS2Ol4+ prechoclné
obdobie, Zmltlvtlé
strany sú si vedomé, že najneskór
v terrníne stanovenom v článktt l22ods.3
všeobecného
nariadenia a § 60 ods, 7 zákon a Č,30512013
Z. z. y zneníneskoršíchpreclpisov bude
komunikácia
medzi Zmluvnými stranami týkajťrca sa
Projektu a iných záležitostí súvisiacich
so Zmluvou
o PoskYtnutí NFP
v
elektronickej
Prebiehat'
fornre. lqnout"t, súhlasís tým, aby
po splnení
vŠetkýchtechnických
Podmienok pre zave_denie elektronickej konrunikácie
ako
preferovaného
sPÓsobu komunikáci e Zmllvných
strán Poskytovatel' vydal ,,r.".n.ni"
týkajúce
sa
komunikácie,
ktoré bude pre Zmluvné
sa

a,i

strany závázné.

4.3

4.4

PoskYtovatel'mÓŽe urČit', Že vzájomnákomunikácia
súrvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFp
bude
prebiehať elektronicky prostredníctvom
emailu alebo faxom a zároveňmóže určit,aj
podmienky
takejto kornunikácie, Aj v rámci týchto

foriem komunikácie je prrjímatel,povinný
uváclzat, ITMS
kódProjektu anázovProjektupodI'ačlánku
2octs.2,1 zmluvy. Zm]uvnéstranysizárovetidohodli
ako mimoriadnY sPÓsob cloručovania písomných
záslelok doručovanie osobne alebo
Prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovatel,ovi je
možnévýlučne v úraclných
hodinách podatel'ne Poskytovatel'a zverejneny.n
u.r.;n. o.rri"o"r. spósobom.
oznámenie, výzva, Žiadost' alebo iný dokument
(d,alej ako ,,písomnost,,.) zasielaný
druhej
Zrrrluvnej Strane v PÍsomnej forme podl'a
Zmluv:y o ioskytnutí NFp, s výnimkou
návrhu
Čiastkovej sPrávY z kontroly/návrhu spiávy
z kontroly podl,u ojantu 12 ods, 2yzp,sa
považuje
Pre ÚČelY ZmluvY o PoskYtnutí NFP za doiučenú,at< dójae
do clispozície druhej Zmluvnej strany
na adrese uvedene-j v záhlaví Zmhvy
o poskytnutí NFP, a to aj v prípade,
ak adresát písomnost,
neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti
sa považuje a"ň, u ktorý došlo

a)
b)

c)

k:

uPlYnutiu ÚloŽnej (odbernej) lehoty písomnosti
zasielanej poštou druhou Zm]uvnou stranou,
odoPretiu Pri|atia PÍsomnosti, v prípade
odopretia prevziat, písomnost, doručovanúpoštou
alebo
osobnýrn doručením,

vráteniu PÍsomnosti odosielatel'ovi, v prípade
vrátenia zásielky spát, (bez ohl,adu na prípadnú

poznámku,,adresát neznámy..).
4.5

4.6

_5

KOMUNIKÁCh ZMLUVNÝCH STRÁN
A DORUČOVANIE

4.
4.1

vzp. povinnostiprijímatel,a

Návrh Čiastkovej sPrávy z kontroly/návrh
správy z kontroly v zmysle článku 12 ods.
2 vzp
zasielaný Prijímatel'ovi v
Písomnej forme sa považuje pre účelyZmluvy o poskytnutí
NFp
za doruČený v súlade s
Pravidlami doručovania písorrtností upravenými v 24 a 25
§
zákona
§
Č'7|l1961 Zb, SPrávnY
Poriadok v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa výslovne
dohodli, Že návrh čiastkovej správy
z kontroly/navrh správy z kontroly je doručovaný
doPoruČenou zásielkou s doručenkou
s určenou úložnou(odbernou)
lehotou 3 kalendárne rlni.

ZásielkY doruČované elektronicky
budú považovanéza doručenémomentom,
kedy bude
elektronická sPráva k disPozícii,
prístupná na e-mailovom serveri siúžiacom
na prrjírnanie

elektronickej PoŠtYZmluvnej strany,
ktorá.je adresátom, teda momentom,
kedy Zmluvnej strane,
ktorá je odosielatel'orn príde potwclenie
o Úspešnorn doručení zásielky;
ak nie je objektívne
z technických dÓvodov možné
nastavit' automatické potvrclenie
o
úspešnom
doruĚení zásielky,
ako vyplýva z písm.

c) tohto odseku, Zmluvné.,.ány

-momentonr
zásielka
doruČovaná elektronickY bude
"ýrl;;;";;ilJ'r";;:"*
Považovaná za cloručenú
odoslania
elektronickej
správy zmluvnou st'anou,

zmlu,ná strana nedostala automatickú
inforrnáciu o nedoručení
doručovania p.ost.eanictvom elektronickej
pošty
;i:ITili:i"lji"TJ,Íi;::'nJ,T2:u""
ak táto

a)
b)
c)

4,7

vzájomne sipísomne oznámit' svoje
emailové adresy, resp. faxové čísla,
ktoré budú v rámci
tej to formy komun ikác ie
záv

ázneioužívat',

PÍsomne oznámit' všetky úclaje, ktoré budú potrebné

;:i:ffi;i

zabezpečit'nastavenie technického
vybavenia (e-rnailové ko_nto), ktoré
bude spínat, všetky
Parametre Pre sPlneItie Požiadavky týkajúcej ,u poturd..,ia
doručenia
správy,
vrátane pripo-jených dokumentov,
"l"kt.oni.k";
ui ,o nie je oujettívne možnéz technických
dóvodov,
zmluvná strana, ktorá má tento technicky
proútem,l"no.^irt"nciu oznámi druhej
zmluvnej
Strane, v dósledku Čoho sa na riu bucle
apiikovat' výnimka z pravidlao l,nomente
doručenia
uvedená za bodkočiarkou v základnonl
texte tohto oclseku 4.6.

;H",Tl§ji:zodPovedný
4,8
5.
5.1

pre tento spósob

zariac],neoznačenie poštovej schránky
na účelypísonrnej komunikácie

zmluvné strany sa zavázujú, Že vzájomnákomunikácia
bude prebiehat, v slovenskom jazyku.

OSOBITNE DOJBDNANIA

Prijírnatel' sa zavázu-je predklaclať Žladosti
o platbu najmenej jeclenkrát za d,evát,kalendárnych
mesiacov PoČas Realizácie hlavných aktivít
Projektu u ,,iioá" s Harmonogramom finančnej
realizácíe Projektu, Žiadosťo platbu rnóže
Prijímatel,prvý raz podat, najskór po Začatí
realtzácie
hlavných aktivít Projek_tu, Žiadosť o platbLr
(s príznakom záveretná;Prrjímatel,p
reclložínajneskór
do troch mesiacov po UkonČen Í reah)áciehlavných
aktivít Projektu, a to aj zavšetky zrealizované

podporné Aktivity,
5.2

Zmluvné Strany sa dohodli, Že Poskytovatel'
nebude povinný poskytovat, plnenie podl,a
Zmlttvy
o poskytnutí NFP dovtedy, kým
mu Prijímatel' n.p.*taz" spósobom požadovaným
Poskytovatel'om, splnenie všetkých nasledovných
skutočností:

a)

Vznik Platného zabezPeČenia pohl'adávky (aj
budúcej) poskytovatel,a voči prijímateI,ovi,
ktorá
bY mu mohla vzniknút' zo Zmluvy o poskytnutí
NFp, kde hodnota zabezpečenia bude
sPÍňat'PodnrrenkY uvedené vČlánku 13
ods. tYZp. Za,bezpečenie

á vylžitím
niektorého zo zabezPeČovacích inŠtitútovpodl'a
slovenskóho právneho poriadku, ktorý bude
PoskYtovatel' akcePtovat',
Prednostn" uo..io.r" zabznéio práva yprospech poskytovatel,a
za splnenía podmrenok uvedených v článku 13
ods. l'a yzp alebo iným
sa vykon

vhodným
zabezPeČovacímProstriedkom. Ponúknuté
zabezpečeni", t to.J rpín.""a"řr^r*mienky

uvedené v tomto odseku 5.2 a podmrenky
analogicky aplikovatel,né na ponúknuté
zabezPeČenie v zmYsle Článku l3 ods.
l YZP,, móže poskýtovatel,odmietnut,iba v prípade,
ak ide o zabezPeČovacíinŠtitút,o ktc,tom predtým poskytovatel,
vyhlásil, že ho nebude
akcePtovat" alebo ak existuje iný závažný
clóvod, pre ktoú ponúkané zabezpečenie
v celej
alebo v ČiastoČnejvýŠkenie je možné
akceptovat' u lorkytouotel, tento dóvod oznámi
Prijímatel'ovi.

b)

Zrealizovanie

Vo Podl'a zákonao Vo

alebo obstarávania tovarov, slrržieb a stavebných
prác

Podl'a Podmienok urČených Poskytovatel'otn a stanovených právnych
v
dokumentoch

ak sa na obstarávatrie tovarov, služieb
a stavebných prác nevzt,ahuje
zákon
PriČom Prrjímatel' vYslovene súhlasís tým, že
bucle
postupovat,
spósoborn
stanoveným zákonom o Vo, inými
uplatnitel'nými
v PríPadoch,

o

c)

d)

e)

5.3

5.5

|.auny,-,''i preclpismi
dokunrentmi, ktoré na jeho vykonanie
móže vyd.rt'eortftouot"t.,

SR

PoskYtovatel'a, a to za podmienok
a spósobom stanoverrým v člárrku
l3 ods.

2vzp.

a právnymi

poistenie pokrývajúce
poistenie majetku obstaraného
alebo zhodnoteného v súvislosti
s Realizáciou hlavných aktivít
Projektu, ktorý je zahrnutý v žiadosti
o platbu, ako aj
poistenie majetku, ktorý je zálohom
v zmysle platného záložného
práva
vprospech

Preukázanie disPonovania s dostatočnými
finančnými prostriedkarni na zrealizovanie
Projektu minimálne Vo výške spolufinancouunir,
Óprávnených výclavkov projektu
a celkových lr{eoPrávnených
výdavkov Projektu ooaťo podmienok
stanovených
PoskYtovatel'om, uvedená
Podmienka sa v prípade PrijíInatel,ov, ktorí sú verejnoprávnymi
orgánrni, Preukazuje týtn, že vÝdav|1
poaia tohto písm. d) sú zahrnutj u rozpočte
Prijímatel'a na aktuálne rozPoČtové
obdobie a v návrhu rázpočtu na nasledujúce
rozpočtové
obdobie, ak takýto návrh existuje alebo
by mal existovat,podl,a aplikovatel,ných
právnych
PredPisov a súČasnebol udelený súhlas s Realizáciou aktivít projektu
zo
strany
zriad,ovatel,a
Prijímatel'a alebo subjektrr, na ktorého
rozpočet je prrjímatel,napojený finančnými
vzt,ahmi.
Preukázanie výŠkY zostatku pohl'adávky
Financujúcej banky vzt,ahujúcej sa k
rovnakému
zálohu pre Poskytovatel'a a Financujúcu
banku pocll,a e t, t: oar. l písm. h) bocl
ii (3). YZP
aktuálneho k PreclloŽeniu Žiadosti o platbu
(poskytnutie predfinancovania, poskytnutie
zálohovej platby, refundácia),

VzmYsle ustanovenia § 401 obchodného
zákonníka prrjímatel, vyhlasqe, že predlžuje
premlčaciu dobu na prípadné

a)
b)

5.4

Vo'

nároky Poskytovatel'a týkajúlce sa:
vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho
časti aIebo
krátenia NFP alebo jeho časti,

a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia
doba začalaplynút'po prvý raz.

Ak podl'a zmluvy

o poskytnutí NFp udel'uje poskytovatel,
súhlas týkajúci sa prijímatel,a alebo
Projektu, ZnúuvnéStranY sa výslovne
dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu
nemá prijírnatel,
právny nárok, ak právne predpisy sR
alebo právne akty nú n"rrtunouu;úr

Ak v rámci

Pro-jektu dochádza

k

inak.

dodaniu

tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu
stavebných Prác Po uhradení Preddavkovej
platby Prrjímatel,árn Dodávatel,ovi, spósob
a lehoty
dodania, PoskYtnutia aIebo vYkonania plnenia

vyplývajú zo zmluvyuzavretej meclzi prijímate1,om
PriČom tieto nesmú tyt' v rozpore s pravidlami stanovenými poskytovate1,om
v Právnych dokumentoch (napr. v
Príručkepre Prrjímatel'a).
a Dodávatel'om,

5.6
6.
6.1

Neuplatriuje sa.

ZMENA ZMLUVY
Prrjímatel' je

Povinný oznámtt'Poskytovatel'ovi všetky zmeny alebo skutočnosti,
ktoró majťr
negatívnY vPlYv na
Plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/uclržanie
projektu
ciel,a
vzmYsle Článku 2 ods, 2,2 zmhvY,
alebo sa akýrnkol'vek spósobom týkajúalebo
móžu týkat,
neplnenia povinností Prijímatel'a
zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo neclosiahnutia./neudržania
ciel'a Projektu v zmYsle Článku
2 ods.2.2zmluvy. Uvedená oznamovacia povinnost,sa
uplatní aj
v PríPade, ak má Prijímatel'
Čoi lerr pochybnost' o dodržiavaní svojich
závázkov
vyplývajúcich
zo Zmluvy o poskytnutí NFP
alebo dosiahnutí/udržaní ciel,a Projektu podl,a
článku 2 odsek 2.2
zmluvY, Uvedenú oznamovaciu
povinnost' je Prijímatel'povinný plnit,Bezodkladne
potom, ako
sa dozvedel, Že doŠlok
vzniku
aljo skutoenosii

odseku' SÚČasne
',-,-'"ny
-1e PoskYtovat"l' op.áunený požadovat'

podú prvej alebo druhej vety

oj prlímatel,a poskytnutie

tohto

vysvetlení,

9

inforrnáciÍ, Dokumentácie alebo
iného druhu súčinnosti, ktoré oclóvodnene
považuje za potrebné
l' v ek zál ežitosti súl
vi si acej s projektorn,

pre pres kú man ie akej ko

Zmluvné StranY sa dohod|i na nasledovných
podmienkach zftrcny Zmluvyo poskytnutí
l\Fp, a to
s ohl'adom na hosPodárnost'

6.2

efekt?vnost' zmenového p,.o."ru, avšak
aj s ohl,adom
je povinne ,u".";ňouunou zmluvou
v zmysle § 5a
t into,,o a"i,iÁ o, ozmene a doplnení niektorých
:2i::::
zákonov Y
,r:r3|2!,,í^:r,:^.]:r,:i::,:,llllui.
znení neskorších predpisov (d'alej
ako ,,zákono .rouooio,nffi;:f,'TijffffJ,i
a) &4qa Zmluvv a iei nrflnh íc .,ť,_i*t-^.. IrřrD\ _ l^
a

na skutoČnost" Že Zmluva o
PoskYtnutí NFP

i l:i::,i: :i,: j|

1

|.u

:ly

c
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Zmena VZP z dóvodq igh aktualizácie
a zosúladenia s platným znením všeobecného
nariadenia, Implementačn;;"h nu.iud"ní5uriadení
k jednotlivýorór.""
SR a PrávnYch aktov EÚ, Systému riadenia
EšF,a Sy;tém;ii"á"u.,"rr"
"Sra,-n.á""r.n

ich zmien len

.,""J*,l n"""iř;"-,
sa vykoná vo forme
poskytnutí NFp alebo oznámením

v rozsahu vyplývajú com zuvedených
dokumentov

PÍsomného a oČÍslovanéhododatku k Zmluve o

PoskYtovatel'a, ktoré zaŠleFrijímatel'ovi
elektronicky,^spolu s odkazom na číslo,pod
ktorým
sú aktualizované YZP uŽ zverejnené v Centrálnom
registr i u.růúv.Doručením oznámenia
dochádza k zmene zmluvy o poskytnutí
NFp v časti zmeny yzp zdóvodu ich aktualizácie
podl'a tohto písm. b).
c)

Formálna zmena spočívajúcav Údajoch týkajúcich
sa zmlrlvných strán
menolnázov, sídlo, ŠtatutiárnY orgán, zmena
v kontaktných údajoch

,

(obchodné

číslaúětu
urČenéhona Úhradu NFP alebo iná zmena,ktorá
má vo vriahu k Zm]uve o poskytnutí NFp
iba deklaratórnY ÚČinok) alebo zmena v
subjekte Poskytovatel,a, ku ktorej dójde na
základe
vŠeobecne závázného
predpisu,
nieje zmenáu, ktorá p." .uo;o platnosť vyžaduje
Právneho
Zmenu ZmIavY o PoskYtnutí NFP. io znamená.
že takúto ,."no oznámi jedna
zmena

Zmluvná
strana druhej zmluvnej strane spósobom
dohodnutým v čl. 4 zmluvy a premietne sa
do zmluvy o poskytnutí NFp pri najbližšom
písomnom dodatku. súčasťouoznámenia
sú

dokladY, zktorých
vyplýva, najmá výpis zobchodného ateuo
in"r,o'r"*i*.u,
',Y"nu
rozhodnutie prijímatel'a,
odkaz na príslušný
právny predpis a podobne.

d)

V PríPade menei významných zmien Projektu,
ktoré sú vymedzenév tomto článku zmluvy,
alebo ich PoskYtovatel'Pre zjednoŇenie
zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich
sa
novlnÝ.bezodkladne oznárriť poskytovatel,ovi spósobom

:T::"i:::1"_], ::'iT::"'3e

;;ň;;#;,ťx"""

z'ttuuvv oO PosrYtnuti
ZmlUVV
POSkytnutí NFP na formrrlár.i
hfA fÁhf^,.íx^l
n-_i yiouut"t
formulári, lrfnr.í
ktorý pre
tento účel-.-,l^r
vydal lo.t
u
využije pre významnejšie zmeny podl'a písm.
e) tohto odseku.

tffi

V PríPade, ak zmena, ktorú Prijím atel' oznáŇl
Poskytovatel,ovi podl,a tohto písm. d) ako
menej významnú Zmenu, nie je podl'a odóvodneného
poskytovatel,a

stanoviska
menej
významnou zmenou, Poskytovatel;je
oprávnený neakcept"""i
ut
toto svoje odóvodnené stanovisko Prijímatelbv
"""a.;;i;;;#"ia,
t
oziaml Bezodkladne
po
doručení
oznámenia o menej významnej zmene.AkPoskytovatel'neakceptuje
oznámenie prijímatelh

podl'a predchádzajúcej vety, prijímatel' je
povinný postuiovať
o poskytnutí NFP iba podl'a
písm. e) tohto odseku,

pri zmene zn.uwy

10

zmenazmluvy o po,skytnutí NFp sa pocll'a
tohto písm. d) vykoná najneskór pri
najbližšom
PÍsomnom dodatku k7m]uve o poskytnutí NF'P. Dodatok
l
Z',iuu"
o poskytnutí NFp sa
nevYhotovuje v PríPade, ak akceptovaná
menej význam1,1á zmena nemá vplyv na znenie
ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
za menej významné zme ny zmluvy o poskytnutí
NFp sa považujú najmá:
(i) omeŠkanie Prijímatel'a so Začatíml,ealizácie hlavných
aktivít projektu o mene.j ako
3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe
č.2 zmluvy,

(ii)

znÍŽenie ciel'ovej hodnoty Meratel'ného
ukazovatel'a projektu o 5 c/o alebomenej
oproti
uťo',

ciel'ovej hodnotY Meratel'ného ukazovatel'a projektu,
ktorá bola schválená

v Ziadosti o NFP;

(iii) zrnena Pro,jektovej alebo inej podkladovej
dokumentácie vo vzt,ahu k projektu, ktorá
nerná voIYv na
rozPoČet Projektrr, ciel'ovú hoclnotu Meratel,ných
ukazovate1.ov projektu

ani dodržanie podmienok

poskytnu_tia príspevku 1Irapríklad zmena
výkresovej
,r"nu štúcliía páaoun.;,

dokumentácie, zmena technických správ,

(iv)

ak PreČerPanie v rámcijednej zo skupín
výclavkov neprekročí15 7c kurnulatívne na
túto
skuPinu výdavkov za celÚ clobu realizácie
Projekiu, za poclmienky neprekročenia
Celkových oPrávnených výdavkov Projektu.
Tátá odchýlká nesmie Inat,za násleclok
zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity
pro;.ktu,

(v) odchýlkY v rozPoČte Projektu

týkajúce sa oprávnených výdavkov výlučne v prípacle,
zníženie výšky oprávnených výdavkov a takéto
zníženie nemá vplyv
na dosiahnutie ciel'a Projektu definovaného
v článku 2 ods.2.2tejto zmluvy,

ak ide

e)

o

NFP, ako sú Zlneny opísanévpísm. a) až d) af)
tohto
13,oskrtnutí
Projektu (d'alej aj ako ,,uyznamnejšie zmeny',),
a tieto
:^o:Y:o,]Í1\"Ti""'"' 'T,",no,*'

:TjT":: .'ťi:!
n nnclzrlfn,,tí
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pred.chádza žiadost'Prijímatel'a o zmenu

::::I]::]]:}ť:: ",.y^::]l'"_,T"n,
o_"_oi"i PoskYtovatel'ovi
;::::i::*,*|o:,,T::*

.-yJ

zmluvy
uvy
na ťormulári, k,o.y p." tento účelvydal

,rllLJ

význanrnejŠej zmenY (zmeny pocll'a ods. 6.3
tohto článku). Dodatok k Zmluve o poskytnutí
NFP sa nevYhotovuje v prípade, ak schválen á zmena nemá
vplyv na znenie ustanovení

Zmluvy o poskytnutí NFP.

D

Podstatnú zmenu Proiektu tak, ako je definovaná
v ěl. l ods. 3 VZp, prijímate1,oznamuje
na zaslanú informáciu je vznik pods"*"j ;;;;
i::l*:::':]i::.:_z_odk'a9n".,Byohl'adu
Projektu
podstatným porušenímZrnluvy o poskytnutiŇ.r;#;;
zmeny

s

; ři,;HffiffiJ

Projektu

v súlade

Čl, 10 YZP, ato vo výŠke,ktorá je úmerná oUOoUiu, poo^
ttorého došlo kporušeniu

podmienok v dósledku vzniku Podstatnej
zmeny Projektu.
6.3

6.?
I":,:',:"::"r^r""_TT::lU"l6j10
iT:lr.p"9,r1,oas.
|i:* e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje
toh.to článku, je Prijímatel' povinný požiadaťo
z
Zlruu Y.y

::.::i.,:]:i":,L":_i1

aebffiuplynutím doby,

ku ktorej sa

;;,ffi;*i,,ň;T,;;

Prostredníctvom vYkonania zmeny odvrátit', to všetko, ak
ide o význarrurejšiu zmenu spočívajúcu
najmá v zmene:

a)

miesta realizácieProjektu,

11

b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)

6,4

6.5

6.6

ilirl?;j'"

sa nachádza Predmet Projektu
alebo záIoh, ak nie je záloh súčasIle
aj Predmetom

Meratel'ných ukazovatel'ov Projektu,
ak icle o znížetlie cie|,ove,j hodnoty
o viac ako 5 vc
oProti výŠkeciel'ovej hodnotY Meratel'ného
ukazovatel'a projektu, ktorá bola
schválená
v Žiadosti o NFP,
týkajúce,i sa ZaČatia realizáciehlavných
aktivít Projektu, ak prijírnatel,nezačne
s Realizáciotl
hlavných aktivít

Projektu do 3 mesiácov od termínu
uvedeného v prílohe č.2 zmluvy,

týkajťrcej sa zaČatia Verejného obstarávania
na hlavné aktivity projektu, ak
sa s ním nezačne
do 3 ntesiacov ocl účinnostiZmIuvy
o poskytnutí NIF'P,
týkajťrcej sa predížerria ReaIizácie
hlavných aktivít projektu oproti termínom
vyplývajúrcirn
z Prílohy č. 2 zmluvy,

PoČtu alebo charakterLr/povahy hlavných Aktivít projektu
alebo poclmienok Realizácie
aktivít Projektu, vrátane Zmeny, ktorou
sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných
Aktivít
Projektu a zvýŠeniePÓvodnej schválenej
hodnoty Meratel,ných ukazovate1,ov projektu
v dósledku ÚsPor v rámcr
PÓvoclne schváleného roziočtu projektu pri zachovaní
podmienky
neprekročenia maximálnej výšky schvírleného
NFP,
majetkovo-PrávnYch pomerov týkajúcich
sa preclrnetu projektu alebo súvisiacich
s Realizáciou hlavných aktivít Projektu
v zmysle článku 6 ods. 3 VZP,
priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia
príspevku, ktorá vyplýv a zyýzvya
spósobu jej
splnen i a Prij ímatel'om,

j)
k)
1)

doPlnenia novej skuPinY výdavkov a/alebo
Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle yýzvy,
Prijímatel'a pocll'a článku 2 oc]s.4YZP,

m)

spósobu spolufinancovaniaProjektu.

používanéhosystémufinancovania,

Žiadnlzmenu týkajúcu sa Projektu nemožno
schválit'v prípade, ak predstavu3e podstatnú
zmenu
Projektu, V PríPade, ak PoskYtovatel'zistí,
že v rámciP.oJ"ttu nastala podstatná zmena projektu,
táto skutočnosť vyvoláva právne následky
uvedené u oas. 6.z písm. f) tohto článku.
V PríPade ZmenY Podl'a odseku 6.3 písm.
a) a b) tohto článku pójde o poclstatnú
zlnenu projektu
najmá v PríPade, ak dÓjde k
Premiestneniu mimo opraun"ne územie/miesto vymedzené
vo Yýzve; uvedené sa nevzt'ahuje na premiestnenie
záloiu, ktorý nie je súčasneaj preclmetom
projektu, Ďalšie dóvody
vzniku podstatnej zmeny projektu v tomto prípade
móžu vyplývat,
z výkladu alebo usmernení uvedených
v Právnych dokurrrentoch v zmysle úvodnej
časti definície
Podstatnej zmeny Projektu uveclenej v
článku l ods. 3 VZP.
V PríPade Meratel'ných ukazovatel'ov Projektu
(zmeny
sa Samostatne posudzujú Zmeny v Meratel'ných podl,a odseku 6.3 písm, c) tohto článku)
ukazovatel,och Projektu s príznakom
a v Meratel'ných ukazovatel'och projektu
bez príznaku,

a)

a to nasleclovne:

V PríPade Meratel'ných ukazovatel'ov Projektu
s príznakom poskytovatel, pri posudzovaní
PoŽadovanej ZmenY Posúdi zdóvodnenie nedosiahnutia týchto
ukazovate1,ov z hl,adiska
identifikácie rtzk, ktoré boli preclmetom
analýzy pri predkladaní žiadosti o NFp

a

PredloŽených dokumentov Preukazujúcich stutoenosr, že nedosiahnutie
ciel,ových hodnót
Meratel'ných ukazovatel'ov Projektu s príznakom
bolo spósobené faktormi, ktoré Prijímatel,
objektívne nemohol ovPlYvnit'. Poskytovatel' je
oprávnený v jeclnotlivom prípade tohto
druhu Meratel'ného ukazovatel'a Projektu
schválit' zníženiejeho cie|,ovej hodnoty
v riadne

l2

odóvodnených.prípadoch, pričorn
cie1.ová hodnota
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vzt'ahLr k finančnému plneniu
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u
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právne následky

poskytovatel,právo

znížitvýšku poskytovaného
zrríŽeniu ciel'ovej hoclnoty
NFp
no".","ř"uno ukazovatel.a piojektu
minimálnej hranice a ostatných
pri
dodržaní
pruuiái"l ,ň"r.n, v predchádzajúcorn
vo vzt'ahu k tým Aktivitárn,
odseku, a to
v ktorých Pricnaaza k
dosiahnutiu .",z"",rrun"
^.'9
ukazovatel'a
Primerane

k

Projektu

b)

s príznakom u zmyrl.
zodpovedajú ce zrtíženie
výdavkov na podporné

i

l

písm. j)

projektu.
Átrlu',, 1ds.

Merate,,ného

YZP

avykonat'

Meratel'né ukazovatele projektu
bez príznaku sú záváznéz
hl,adiska dosiahnutia ich cie1,ovej
hodnotY' PoskYtovatel' je
oPrávn"ny ul"ano,,iuo.n prípade
tohto drLrhLt Meratel,ného
;i;řovej
l"h;
hodnoty
odóvodnených
;Iii::lť;.::"j-},'J|",';i;^,i;t' ^rz*i,
u veden

á v

S ch vá len

ej,, *

i

]

"ůll

ukazovatel'a projektu bez ",,
príznaku o

viac

jfi

:]5,
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2ovo

**knť

jeho výške, ktorár bola
uvedená
xiP, móže predstavovat' podstatnú zmenll
projektu z dóvodov
6,7 tohto článku a uyuolauui
i.aun"
"rr,"oir'"*o"ru " odseku 6.2

v Schvillenej Žiadosti o

;l,"j:il,'il:|j|i:

#

vriňe

ako

oproti

vo vzt'ahu k ťinančnérnuplneniu poskytovate
l' zníživýškuposkytovanéIro NFp s
na zníŽenie ciel'ovej hodnotY
ohl,aclom
Meratelirého ukurouut-l,a projektu
bezpríznakunad rámec
akcePtovatel'nej mierY zníŽenia,
urt'ot u i r}. oo,,u,ru,,',
v ktorých prichádza
,^vo.
k dosiahnutiu zniŽovaného
Meratelitého ukazovatelá projektu
bez
príznaku
v zmysle čl. 10
j) YzP a vYkonat' zodpovedajú
,,"-rn|ž"ni" výdavkov na podporné
aktivity

iljr"i,j"''

6"7

V PríPade, ak jednou Aktivitou
dochádzak naplneniu viac
ako jedného Meratel,ného
Projektu' výŠka.NFP sa zníŽi
ukazovatel,a
úmerne
Priamo
kzníženiu
-or,atných
ciel,ovej hodnoty Meratel,ného
ukazovatelh Projektu
Po
úrovne prn"n,u
Meratel,rrých ukazovate',ov
Projektu, bez ohl'adu na to, 'uPočitaní
o ktorý druh Merateltého
ukňuut"l,a Projektu ide.
V PríPade Zmenl
Podl'a odseku 6,3 písm. g)

tohto článku pójde o poclstatnú
najmá v PríPade, ak
zmenu projektu
Posudzov aná zlnena viedla k tomu, že by
sa
činnost,,
na
ktorú
sa má NFp
PoskYtnút'Po vYkonanej Zmene, odchýlila
od svojho .i.ta u to,,, zmysle,
že sa nedosiahne žiadny
ciel" alebo sa dosiahne iný
ciel' uko i"n, ktorý vyplýval podmienok,
z
splnenia ktorých bol
Projekt schválený (rozdiei
,za
medzi obsaho,r, 1-3.tiu'";;;
schválenia
žiaaosti o NFp a v čase
Po uskutoČnenízn'gnY), alebo

sa dosiahne .ij, 1.o;.kiu len
čiastočne.Na dosiahnutie ciel,a
Projektu mÓŽe mat'významný
n"**iun, vplyv tak ťyzickáako
aj funkčná zmena. Zmena sa
Posudzuje aj zhl'adisku
Po'ounonia rozdielov medzi stavom, v_akom
bol projekt schválený
a v akom bol realizovaný,7menasa
z
Posudzuje hl'adiska zmien fungovania projektu
UdrŽatel'nosti Projektu,
v období
Ak zmena P'rojektu,-kt".á .;;;;;vahu
činnosti alebo podmienky jej
vYkonávania' má urČitý
rozsah, t to.j *ozno považova
t"za
sPÓsobom negatívne
vPlývana dosiahnutie ciel,a projettu,;e ,význallnný a takýmto významným
aany základna to, aby takáto zmena
bola PovaŽo Yaná
zaPodstatnú Zmenu Projektu.
o"rs*
aJ"áay vzniku podstatnej zmenyprojektu
V tomto
PríPade móŽu vYPlývat'z výkladu ur"uo
**"*""ř"""o"ných
v zmYsle Úvodnej
v právnych dokumentoch
Časti definície Poistatnej zmenyprojektu
uvedenej v článku
1

ods. 3 VZp.

l3

6'8

V PríPade, ak Prljírnatel' vo vzt'ahu
k povinnosti požiadat, o zmenu Zmluvy
o poskytnutí NFp
Pred LrPlYnutím dobY trtlch mesiacov od termínu
Začatia.realizácie hlavných aktivít projektu
uvedeného v Prílohe č.2 zmluvy podl'a
odseku

a)
b)

6.3 písm. d) tohto článku:

PoruŠil uvedenú Povinnost', teda nepožiadal
v stanovenej

c|obe o zmenu Zmltlvy
o PoskYtnutí NF'P, ide o
Poclstatné oorušenie povinností prijímatel,a vyplývajúcich
pre neho
zo Zniuvy o poskytnutí NF'P,
nePoruŠil uveclenít

Povinnost', Poskytovatel, mu poskytne

clodatočnúlehotu nie kratšiu ako
20 dní na ZaČatie realizácie hlavných
aktivít Projektu, Ak v clodatočnej lehote
nie je
PoskYtovatel'ovi doruČenéHlásenie
o začatírealizáciehlavných aktivít prolektu,
z
ktorého
nePochYbne vYPlýva, Že Prijínlatel'
začal Realizáciu trIavnych aktivít projektu,

;§§)lirlii'T;:J;fi::iffiH
6'9

"

Podstatné poru

šen ie j eh

o

po vi

nn

ost

í vyplývaj

takéto

úc i ch

pre

Zmluvné Strany sa dohoclli, Že
Pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít projektu
(zrneny
podl'a odseku 6,3 písm. f) tohto 3tanru;
platia násIeclovné pravidlá, čímvšak
nie
sú
dotknuté
ostatné Pravidlá vYPlývajúce zo Ztnlttvy
o poskytnutí NFp týkajúce sa
časovéhoaspektu
Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklajp.ouiata
uvedené v článkoch B aL) yZp):

a)

b)

c)

Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu
nie je možn é predížit, nad rárnec
maximálnej
dobY, ktorá Pre realizáciu hlavných
aktivít projektov vyplýva z yýzvya
je
ktorá
uvedená pri
definícii Realizácie hlavných aktivít r.o;"ttu
v čl. 1 ods. 3 yZp, kioránesmie presiahnut.
31'12'2023, V rámci tejto dobY stanovenej
Yýzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov
je moŽné individuálne stanovenú dobu
'projektu
Realizácie hlavnych aktivít
predlžovat,
na základe podanej žiadosti o zmenu
zo strany Prijímatel.a.

Ak Prijímatel' nePoŽiada

o PredÍženiedoby Realizácie hlavných
aktivít projektu prect jej
uPlYnutím, výdavkY, ktoré realizoval
včase od upl|nutia doby Realizácie hlavných
aktivít
Projektu do schválenia Žiadosti o preclíženie
dobý Řealizácie hlavných aktivít projektu,
sú
neoPrávnenými výdavkami, Plynutie
doby R.alirá.i" hlavných utrlui projektu
nie je
dotknuté neskorým
Podaním žiadosti o1"1 i.eoízenle, tj, jej plynutie sa neprerušuje
počas
obdobia medzi uPlYnutím
PÓvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizáciehlavných
aktivít Projektu a podaním žiadosti o

zmenu.

PoskYtovatel' neschvá|i
Predíženie cloby Realizácie hlavných aktivít projektu,
ak
z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť
je nepochybná a ktoré prect|ožil prijímatel,
v rámci Žiadosti o Zmenu, alebo
si nechal uyp.u.o*,' poskytovatel, pre účely
posúdenia
takejto Zmenl, vYPlýva, Že doba ocl
podania žladosti o zmenu až do uplynutia
maximálnej
doby, ktorá pre realizáciu projektov
vyptýva .vjrry aktorá je uvedená pri
definícii
Realizácie hlavných aktivít Projektu v
čl. 1 odsek 3 yZp, jek atŮia ako doba nevyhnutná
na UkonČenie realizácie hlavných
aktivít Projektu, V takom prípade ide o podstatné
PoruŠenie Povinností Prijímatel'a vyplývajúce pre
neho z článku 2 ods, 2.4 zmluvy a čl.
9
ods' 4 PÍsm, b) bod viÍ)YZP,Existujúcirniionáami
podl'a prvej vety tohto písm, c) sú
najmá
zna|ecký posudok vypracovaný znalcom
v príslušnom znaleckom odbore,
odborné
vYjadrenie alebo stanovisko znalca
alebo inej odbo.n" spósobilej osoby v príslušnom
odvetví
alebo odbore.

6'10 Vnadváznosti na
ocls,6,2 Písm. e) predposledná veta tohto
článku, vprípade významnejších
zmien' ktoré nie sú uvedenĚ
v oos. 6,: tohto článku, je prijímatel,
povinný požiadat, o zmenu
ZnrluvY
o PoskYtnutí NFP najneskór
30 dní pred predložením žiadosti o platbu,
ktorá ako prvá
zahíňa asPoň niektoré
výdavkY, ktoré sú požadovanou zmenou
dotkntrté. Tým nie sú clotknuté
Povinnosti Pri|Ímatel'a vYPlývajúce
mu zo zákona o finarrčnej kontrole a audite
týkajúce sa
vYkonávania základnej
rinu"enáJ kontroly, alt sa na neho povinnost,
vykonávania základne|

l4

finančne,j kontroly vzt'ahuje,
oprávnenost'výdavkov

podlieha kontrole porllh
z/rkona o finančnej
Že v tlóslejku porušenia povinnosti
o Zmenu najneskÓr 30 dní 'o 'tunouuj",
predložit, žiadost,
Precl Predloženrm žiaaostio pIatbu
u
,-yrl"
,orrio
výdavkY' ku ktorým
oranm, budú všetky
uit'^hulú
'lJkonane z;;;;;"urnune za Neoprávnené výdavk y.
'o
žiarJost,
kontrole a auclite, osobitne

r;:'il"*'illrJr§)í"Tfi.X';j,d;;
a)

"',,y,l"

tohto ádseku 6 ]0, sa

vzt,ahuje

Akejkol'vek odchýlkY v rozPočte
Projektu týkajúcej,;a oR_lávnených
l,ýdavkov, to neplatí,
ak ide o zníŽenie výŠkYoPrávrrených
uyaoutou n takéto zttíženienemá
vplyv na dosiahnutie
ciel'a Projektu definovanlho
u č]ánku 2, ods. 2.2 tejto
zmluvy ul"tro icle o zmenrr pocllh
PÍsrn' d) bod (iii,) tohto článku, t,o.a
,r-,a vplyv na rozpočet projektu.
;1|,jÍÍo-Zmenu V tomto
Súčast,ou
PríPade sÚ, okretn vyplnenia štandardnjho
ro.,r,uta.u týkajúceho
,a zioa,'
(t

) " ;; ; : Tn:,T]"

Jř;

1r

Hli

ř:

Projektu' Preukázanie súladu
takejto
medzi Prrjímatel'om a Doclávatel'om

*

m* i l ;1l
: *:; ;*",r*
,.";;; režimom zrnien dohoclnutých

:;;"

a s urtonou"nn-,l

5\ iOa zákona o VO,
v PríPade Zmeny vecného
plnenia, ktorého dósledkom je
navrhovaná
Projektu,

(ii)

uvedenie dóvodu, pre ktorý
t r.,,"n. clošIo,
"r"o,,,""'"""i.;::1:":T
Pre Projekt,
uř n"p."artouule zlepšenie
oproti póuoclnému

l""'"Ti'Ó§i:,Prínos

(iii)

v zmluve

',.1,

v PríPade vYPustenia určitého
vecného plnenia,

v dósledku čoho sa navrhuje
pocistatnťr
o
zmenu projektu,
konkrétne s ohl'adom na naplnenie
podmienok podl,a písm. c)
podstatnej
z
definície
Zmeny Projektu uveclenej v
ČIánku ods. 3 yzp (vplyv

zníŽit' RozPoČet Projektu, odóvodnenie,
že nejcle

l

b)

na povahu, ciele alebo
podmienky realizácie Projektu).
Inej zmenY Projektu alebo zmeny
súvisiacej s projektom, ktorú
nie je možnépodradit, pod
skór uvedený reŽitn zmien, bez
ohl'adu nu ,o, či svojírn obsahom
alebo charakterom
predstavuj ú
významnej šiu zmenu.

6'11 Žiadost'oPovolenie vYkonania

6'12

zm.en,y

Zmiuvy oposkytnutí

NFp podl,a odseku 6.3 alalebo
odseku 6' l0 tohto Článku
musí byt' riadne oaouoan"na
u *ur, obsahovat, informácie/údaje,
stanovu,je Zlnluva o
ktoré
Poskytnutí NFP, inak ju lortytouui"I, bez
d,alšieho posudzovania zamietne.
PoskYtovatel' nie je
Povinný navrhovanej žiadosti'prijírnatel,a
o zmenu vyhoviet,, avšak rovnako
nie je oPrávnený súhlas So
Zmenou bezáóvodne oaop,i"t,
v prípade, at'ziaaosr o zm"nu
vŠetkYPodmienkY stanovené
spíňa
Zmluvou o poskytnutí xi.p a podmienky
vyplývajúce z príslušného
usmernenia k zmenám, ktoré
móže vYdai aZverejnit'no.tytouut"l,na
svojom webovom sídle.
Ak nie sú vjednotlivých odsekoch
tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé
druhy zmien osobitné
dojednania' schválená ZmenaZmluvy
o poskytnutí NFp sa premietne
do písomného, vzostupne
ČÍslovanéhododatku 7mluve
k
o Po't ytnutí NFP, tru.Jrro
návrh pripraví poskytovatel,
so schválenou Zmenou
v súlade
ZmluvY o ioskytnutí NFP a ,ust"
no odsúhlasenie prijímate.,ovi.

6'13 ZmenY ZmlwY
oPoskytnutí NFP, ktoré iniciuje poskytovatel,aktoré
v iných ustanovenia
nie sú osobitne riešené
ch Zrriuvy o po-rkytnutí NFp
inapríklad v prípade zmien z dóvodu
aktualizácie zmluvY
alebo VZP u
ods. 6.2 tohto ;lánku znrJuvy),
sa vykonajú na základe
PÍsomného'oČÍslovanéhododatku '*yrt"
k Žruu- o poskytnutí Ňne.
eortyiouu,-l,*áze obsah zmeny
voPred Ústne' elektronickY
alebo Písomne komunikovat, prrjímatel,om
s
znenie zaPracovat'do
a následne dohodnuté
návrhu pír";;;;;;"u,,i;u)inio
loau,tu kzmluveo poskytnutí NFp

lTl,l"',,1T:
6'14

;
il'ffil;";L*,;ť"1;r ffi ffi

;nl !"o*o,

r.

zmru ue J ioskytnutr

xne

[ililT'"výŠkaNFPuvedenávčlánku3ods,3.1zmlr-rvyniejeustanoveniamitohtočlánku6
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6'15 Zmluvné Strany sa dohodli

a súhlasia,

že všetky zmeny v Systérne riaderria
EšIF, Systérne
firranČrrého riadenia alebo v PrávnYch
dokumentoch, z ktorých p."
e.i;rrut"l,a
vyp1ývajú
a Povinnosti alebo ich Znleny
práva
st1 pre Prrjímatel,a závázné,a
to dliorn ich Zverejnenia.

6,16 Naschvílen

l..,.-, ..rrr^

NFPbez,::;:Z::íI:1'?:.ffilJll.:1Tii;],ilT1:":;ffi

7.
7

'1

Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny
nárok.

ff,1",};íHJ#JT:lIi:í

zÁvnnBčNÉusTANovENIA

Zmluva o PoskYtnutí NFP naclobúda
platnost' dňom neskoršieho

podpisu Zmluvných strán
a ÚČinnost'v súlade s 47a ods,
§
2 obČianskeho zákonníka nadobúda
aňo,n norl"aujúcim po dni
jej zverejnenia
PoskYtovatel'om v Centrálno,n

regist.i zmlúv. Ak poskytovateI,aj prrjímatel,
obaja Povinnými osobami
sú
zákona
Pocll'a
o slobod]rom orrr,uo. k inrorÁáciam,
v
takom
prípade
Pre nadobudnutie ÚČinnosti

ZtnluvY o poskytnutr xi--p
.je rozhoduj,i." ,u".".,nenie Zmluvy
NFP PoskYtovatel'orn, Zrnluvné strany
sa clohoclli, že prvé ru..".1n"ni.
Zmlttvy
o PoskYtnutí NFP zabezPeČíPoskYtovatel'
a o dátLrme
o PoskYtnutí

ia Zmllvy o poskytnutí NFp
rnformuje Prijímatel'a, Ustanoverria
o nadobudnutí platnosti a účinnosti
podI,a tohto odseku 7. l sa
rovnako vzt'ahujú aj na uzavretie každého
dodatkui Zn-,luu"
zverejnen

1'2

o poskytnutí NFP.
zmluva o poskytnutí NFp sa uzatvára
na clobu určitúa jej platnost,a
účinnost,končíschválením
Poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je
Rrlr'matel,povinný predložit,poskytovate'.ovi
v súlade s ustanovením Článku 4
ods, 5 YZP u u prípad. ak sa na projekt
nevzt,ahuje povinnost,
Predkladania Následných monitorovacích správ,
to.,er ptu,nost, a účinnosí, Zmluvyo
poskytnutí
NFP Finančným ukončenímProjektu,
s výnimkou:
a) článku 10' 12 a19 YZP, ktorých platnost'ttúčinnost'končí
3l. decembra 2028 alebo
po tomto dátume vysporiadaním
finančných vzt'ahov medziposkytovatel,om
a prijímatel,om
na základ'e ZnluvY o
PoskYtnutí NFP, ak neclošlo k ich vysporiajaniu
k 31. clecembru 2028;
b) tých ustanovení zmluvy oposkytnutí
NFp, ktoré majú sankčný charakter pre prípacl
PoruŠenia Povinností vyplývajúcich pre prr.límatel,a
(z článkov 10, 12 a 19
vzp),
s výnimkou zmluvnej
PokutY, pričom ich platnost, a účinnost,končí
s
platnost,ou
a účinnosťou

c)

predmetných článkov;

ak v rámci Projektu alebo v súvislosti
s ním došlo k poskytnutiu štátnej pomoci,
platnost,
l0 a Článku 19 YZPtrvá po dobu stanovenú
v
bodoch
(i)
(ii)
a
tohto
písm.
c), akz písmen a) a b) tohto odseku
7.2 nevyplýva;,iJtnsie lehoty:
a ÚČinnost'Článku

(i)

Platnost'a ÚČinnost'Článku Ig YZPkončíuplynutím
l0 .okou ád schválenia poslednej
Následnej monitorovacej správy
a

(ii) Platnost'

lrXffi]

a ÚČinnost'

Článku 10 YZP v súvislosti s vyrnáhaním
neoprávnenej štátnej
konČÍuPlYnutím 10 rokov
od schválenia poslednej Následnej
monitorovacej

Platnosť a ÚČinnost'
7mluvY o Poskytnutí NFP v rozsahu jej
ustanovení uvedených v písmenách
a) až c) tohto odseku
(a",

oPoskYtnutí NFP,

1'3

potreby vyhotovovania osobitného
P'"áÍzi
dodatku kZmluve
t,j, 'u
len na zanaae ornamánlu poskytovatel,a prijímatel,ovi)

vprípade, ak
uvedené v článku 1,10 všeobe.neno
nariadenia o čas trvania týchto

ffi:::ÍJ}:toČnosti

Ustanovením akéhokol'vek
zástupcu oprávneného konat, za prijímatel,a
nie je dotknutá
,,,oz. menovat, len jedného zástupcu,
ktorým móže

,Tlli;:H:';lXJjffi;i;il"i"r

L__

byt,

l6

1'4

Prijímatel'vYhlasuje, Že mu nie
sú známežiadne okolno,st1 ktoré by
negatívne ovplyvnilijeho
oPrávnenost' alebo oPrávnenost'
Projektu na poskytnuri" Nop v zmysle
podmienok, ktoré viedli
k schváleniu Žiadosti o NFP
Pre Projekt, Nep.auaiuost, tohto,vyhlásenia prijírnatel.a
sa považuje
poskytnutí NFp a pdjímatel, je povinný
u,a,ir xr.p alebo jeho
u'],|,"j[l}:i"il'"?;i|';Yr:

'5

Prijímatel' vYhlasuje, Že vŠetky vyhlá,senia
pripojené k žiadosti o NFp ako
dJ zaslané
PoskYtovatel'ovi Pred
PoclPisom Zmltlvy o portýtnuti Ňep sú pravdivé
a zostávaj(lúčinnépri
uzatvorení ZmluvY o
PoskytnLrtí NFP u n"r,,,"n"nej forme. Nepravdivost,
tohto

]

1

'6

vyhlásenia
Prijímatel'a sa PovaŽuje za
Podstatné porušenie Zmtuvi o poskytnutí 1\r'r
ťvJr\JLrrutt NFp d
a prijímatel,
rfu]
je povinný
vrátit'NFP alebo jeho čast'v súlade s člírnkom
10 YZP.

Ak sa akékol'vek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí
NFp stane neplatnýrn v dósledku jeho
rozporu
s PrávnYmi PredPismi SR alebo
aktmi
Právnymi
EÚ, nespósobí to neplatnost, celej Zmluvy
o PoskYtnr-rtí NFP, ale iba clotknutého
ustanovenia Zmluvy o poskytnutí
NFp, Zmluvnéstrany sa
v takom PríPade zavázujú bezodkiadne vzájornným
,ákouuní,

nahradit, rreplatné zmluvné
ustanovenie novým Platnýrn ustanovenírn,
prrpadne vypustením takéhoto
ustanovenia tak, aby
ÚČeI ZmluvY oPoskYtnutí

:";::|fi:l:§.Y
1'7 Ak závázkový vzt'tth

7'8

1'9

NFP

o-ourut-, jedrrotlivých ustanovení
zmluvy

vYPlývajílci zo Zmlttvy oposkytnutí
NFp medzi poskytovate,.om
aPrijímatel'om, s ohI'adom na ich právne
postavenie, nespadá pod vzt,ahy
uvedené v § 26l
obchodného zákonníka, Zmluvné strany
vykolrali
podl,a
§ 262 ods. 1 obchodného
zákonníka a výslovne súhlasia, že lch,,závázkový
""iŮ" o.a""
vzt'ah vyplyvalrci zo Zmluvyo poskytnutí
NFp
sa bude riadit' obchodným zákonníkom.tat<,
ako ,"
zo
záhlavia označenia Zmluvy
o PoskYtnutí NFP na Úvodnej Strane.
"rirr""
Všetky spory, t torj
vrnltn ú zo Zmluv,y o poskytnutí NFp,
vrátane sporov o jej platnost', výklad
alebo ukončenie zmluvné strany prednostne
riešia využitírn
ustanovení obchodného zákonníka
a d'ale.i pravidiel a zákonov uvedených
v
článku
3 ods. 3.3
a 3'6 tejto zmluvY, d'alej vzájomnýmr
zmierovacími rokovaniami a dohodanri.
V prípade , že sa
vzájomné sPorY Zmluvných strán
vzniknuté v súvislosti s plnením závázkov
podl,a Zruůuvy
o PoskYtnutí NFP alebo v súvislosti
s ňou nevyriešia, Zmluvné strany
budú všetky spory vzniknuté
zo Zmluvy oposkytnutí NFP, vrátane
Sporov ojej platnost,, výklad alebo
ukončenie, riešit,
na miestne a Vecne
PrísluŠnomsťrde Slovenrt"; ."puuiiky podl,a právneho poriadku
Slovenskej
rePublikY' V PríPade SPoru Sa bude
Postupovat' podl'a rovnopisu uloženého u poskytovatel,a,
S ohl'adom na znenie tretej Vety
§ 2 ods, 2 zák. č.^218/t9g3 Z. z. ospráve majetku
štátu v znení
neskorŠÍchPredPisov PoskYtovatel'
ako Riadiaci orgán ňa u mene štátu
pred
súdmi
a inýnri
orgánmi vo veciach vYPlývajúcich
z tejto 7m|uvy o pJrtytnutr NFp,
ktoré
sa
týkajú
majetku štátu,
ktorý spravuje, alebo
majetku, ktorého ýť^q
,p.áu.á*
l vvlrr by mal byt,podl,a
uvedeného
'po'njho
zákona
alebo podl'a
osobitných

Zmluva

predpisov.

je

o PoskYtnutí NFP
vyhotovená v
o PoskYtnutí NFP dostane
Prijímatll' l rovnopis

/

3

rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy

a z rovnopisy dostane poskytovateI,. Uvedený
PoČet rovnoPisov a ich rozdelenie sa
rovnako vzt'ahuje aj na'uzavretie každého
dodatku k Zmluve
o poskytnutí NFP.
Zmluvné Strany vYhlasujÚ,
Že si text Zmluvy oposkytnutí NFp
dósledne prečítali,jej obsahu
a PrávnYm ÚČinkom
znej vYPtývajúcich po.o.ur"li, ich
zmluvné prejavy

jasné' urČité

a

sú dostatočne

slobodné,
zrozumitel'né, nepodpísali zmluvu v
núdzi ani za nápadne nevýhodných
Podmienok, PodPis.u.lÚce osobý
st opraun"ne k podpisu Zmluvy oposkytrrutí NFp
súhlasuju podpísali.
a na znak

L-.
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Prílohy:
Príloha č. l
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5

VšeobecnézmIuvné podmienky
Predmet podpory

NFP

Hlásenie o začatírealizácie hlavných aktivít Projektu
Finančnéopravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania
Podrobný rozpočet Proie}itu

Za Poskytovatel'a v Banskej Bystrici, dň" .,...:,:..

j: : j

\

Podpis:

l

....,...}

......:.Y

I

lng. Martin Lakatlda, generálny 4áait"l'

Slovenská agentúra životnéhoprostredia

Za Prijímatel'a v Marcelovej, dňa

1

1,

B -i"" tt]l§

....,.,.......

:

)rg-'*O-

Podpis: .,,...)

Ervin Varga
obec Marcelová
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