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ZMLWA OPOSKYTNUTi NENÁVRATNÉHOFINANČNÉrIOPŇSPEVKU

TÁTo zMLUvA o posKyTNUTí NENIÁvRATNÉ,Ho FINANčNÉHopRíSpEVKU je uzavreá

5I3lI99| Zb. Obchodný zákonnik v znení neskorších predpisov (ďalej
len ,,Obchodný zíkonník"), podl'a §25 zÁkona ó. Z92D014 Z. z. o príspevku poskytovanom

podťa § 269 odsek 2 zákona

č.

z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zrnene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (dáej len ako ,,zákon o pdspevku z EŠIF") a podlb § 20 odsek 2 zákona é.

Z. z, o $zpoětoÝch pravidlách verejnej sprály a o znene a doplnení niektorých zrákonov
predpisov (d'alej len ,,zíkon o rozpočtových pravidláoh") medzi:
meni
neskorších
v
52312004

Posl§tovatelbm
nlaov:
sídlo:

IČo:
konajúci:

Ministerstvo doprary a výstavby Slovenskej republiky
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
30416094
PaedDr. Árpád Érsek, minister dopravy a výstavby Slovenskej repub|iky

ako Riadiaci orgán pre OPII
v zastupení

Úl:ad podpredsedu vlády §lovenskej republiky pre investície a

názov:.

informatizáciu
sídlo:

rČo:
konajúci:

Štefrániková 15, 811 05 Bratislava
50349287
Mgr. Patrik Krauspe, vedúci rlradu podpredsedu vlády SR pre investície a

informatiáciu
ako Sprostredkovatel'ský orgán pre OPII
na zíklade splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o lykonávaní ěasti úloh riadiaceho orgánu
sprostredkovatel'ským orgánom, účinnejodo óňa 29.10.2016 v znení dodatku ě. 1, úěinného
odo diia 03.05.2018.
(d'alej

len,foskl,tovateř)

a

Pňjímatel'om
néuov:

obec strečno

sídlo:

Sokolská 487, 013 24 Strečno

konajúci;

0032l648
Bc. Dušan Štaaani, stáíosta obce Strečno

tčo:
(d'alej len

,trij ímatel"')

(Poskytovatel' a Prijímatel' sa pre úěely tejto

straný' alebo jednotlivo ,,Zmluvná strana")

Zmluly oznaěujú dhlej spoločne aj ako ,,Zmluvné

PR-EAMBULA
(A) Na áklade vyhlásenej Yýzvy na prcdkladanic žitt<ltlsti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku (dblej ako ,,NTP"), Poskytovatcl' ovcril ptrtlnricnky poskytnutia príspevku a rozhodol
o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prij irnatelilnt (v postavcllí žiadatel'a) podl'a § l9 odsek 8
ziákona o príspevku z EŠr'tat<, že vydal rozhodnutie o schválcní žiadosti o poslqrtnutie NFP.
(B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na zák|ade a p<r nad<rbudnutí právoplatnosti rozhodnutia
o schválení žiadosti o poslg.tnutie NFP č. NFP3ll070T20l zo dňa 21.02.2019, v súlade
s právnymi predpismi uvedenými v záblaví tejto zmluvy, v dósledku čoho je od momentu
uzavretia zrrrluvy o poskytnutí NFP vďah medzi Poskytovatel'om a Prijímatelbm vďahom
súkomnoprávny"rn.

1. úVODNÉ,USTANo\1ENIA
1

,l

Zmluva o poskytnutí NFP lyužívapre n"ýšenie právnej istoty Zmluvných strIín definície, ktoré sú
uvedené v článku l prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoními sú všeobecné zmluvné
podmienky (d'alej ako ,,VZP"). Definície uvedené v článku l VZP sa rovnako vďahujú na celú
Zmlulrr o posky.tnutí NFP, teda na text samotnej zmluly ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluly.

ajej prílohy, v znení neskorších zmien
doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímatelbm a Posk}tovatelbm podlb právnych
predpisov uvedených v záhlaví oznaěenia tejto zmluvy, na zátklade vydaného rozhodnutia o
schválení žiadosti o poskytnutie NFP podlb §l9 odseku 8 zákona o príspevku z EŠIF.Pre úplnoď
sa uvádza, že ak sa v texte uvádza ,,zmluva" s malým začiatočnýmpísmenom ,,z", myslí sa bým
táto zmluva bez jej príloh. V;ýnimku z uvedeného pravidla predstavuje omačenie pdloh znrlurry,
kedy sa používaslovné spojenie ,,prílohy Zmluly o poskytnutí NFP", čo výlučne pre tento prípad
zahiňa aj modifikáciu obsahu pojmov podlh ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere
zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddelitelhú súčasťZmluvy o poskytnutí NFP.

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa oznaěuje táto zmluva
a

1.3 S l,r_ínimkou odseku 1.1 tohto článku, článku

l

odseku 3 VZP a kde kontext lyžaduje inak:

(u)

pojmy uvedené s velkým začiatočnýmpísmenom a pojmy definované vo všeobecnom
nariadení, Nariadeniach kjednotlivým EŠIFa v Implementačných nariadeniach majú
taký isfý wýmam, keď sú použitév Zmhxe o posk}tnutí NFP; v prípade rozdielnych
definíciímá prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskYnutí NFP;

(b)

pojmy uvedené s velkým začiatočnýmpísmenom rnajú ten isbý v,ýznam v celej
Zmluve o poskl,tnutí NFP, priěom ich v,ýmam sa zachováva aj v pdpade, ak sa
použijúv inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s mal;irn
začiatočn;ýmpísmenom, akje z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;

(c)

slová uvedené:

(D
(ii)
(iiD
(d)

iba vjednotnom číslezahrňajú aj množnéčísloa naopak;

vjednom rode zahrňajú aj iný rod;
iba ako osoby zahrňajú §zické aj právnické osoby a naopak;

akýkol'vek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo

prár.ne dokumenty, vrátane systému riadenia európskych štrukturálnych a
investičných fondov na programové obdobie 2014 - 2020 (d'alej ako ,,Systém riadenia
EŠIF"),odkazuje aj na akúkol'vek ich zmenu, tj. použije sa vždy v platnom znení;

G)

nadpisy slúžialen pre váčšiu prehl'adnosť Zmluvy o poskytrrutí NFP a nemajú
význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
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V nadviimosti na ust. § 273 ()bohorjného z/rkonníkrr súčast'ou zmluvy sú VZP, v kto{ých sa
bliXie upravujú práva, povinnosti a postuvcnic ?.mluvnýeh strán, rózne procesy pri posk9ovaní
NFP, monitorovanie a kontrola pri joho čerpnní,riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií,
spósob platieb a s tým spojené otárky. sko a.i d'alšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami
móžu vzniknúť pri posky.tovaní NIIP podl'tr Zmluvy o poskytnutí NFP, AkákolVek povinnosť
vyplývajúca pre ktorúkol'vek Zmluvnú str&nu ?.o VZP je rovnako áv'ázná, ako keby bola
obsiahnuá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tEto zmluve a vo YZP, má
prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

1.5
i

VZP (pdloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP) a Finančnéopraly za porušenie pravidiel
a postupov VO (pdloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP) sú zverejnené v Centrálnom

registri zmlúv (httn://mrrv.crz.eov.sk/indcx.nho?lD:3792030&Fsk) pod číslom297l2ll8

.

zo dňa 0ó.12.2018.
,|

PREDMET A Účnr- zvrr-uw

2.1

Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP

medzi Poskytovatefom

a

je

Prijímatelbm

úprava zm|uvných podmienok, práv a povinností

pri poskltnutí NFP zo shany

Poslgztovatel'a

Prijímatelbvi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:
Názov projektu

Wifi pre Teba v obci Strečno

Kód projektu v ITMS2014+

3l l07lT20l

Miesto realizácie projektu

podl'a Prílohy č. 2 Zmluly o poskytnutí NFP,
predmet podpory NFP

Yýzva - kód Yýrvy

oPII-2018/7/1-DoP

Použitý systém íinancovania

predfi nancovanie alebo refundácia

(ďalej ako,,Projekt").

2,2

Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinarrcovanie schváleného Projektu Prijímatel'a, ato
posk},lnutím NFP v rámci:
Operačný program:

Integrovaná infiaštruktúra

Spolufi nancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

prioritná os:

7 Informaěná

lnvestičná priorita:

spoločnosť

2a): Rozšírenie širokopásmového pripojenia a zavádzanie
vysokorýchlostných sietí a podpory zAvádzania nastupujúcich
technológií a sietí pre digitálne hospodárstvo
7. 1

Zvýšenie pokrytia širokopásmo.,"ým internetom

/

NGN

Schéma podpory budovania bezplatných WiFi sietí na
verejných miestach (schéma pomoci de minimis) (DM l4/2018)
(schéma pomoci de minimis)
dosiahnutie cieI'a Projektu:

cielom Projekfu

je

naplnenie Meratelhého ukazovatel'a
Projektu definovaného v Prílohe č. 2 Predmet podpory
Zmluvy o poskytnutí NFP, ato podl'a času plnenia
Meratelhého ukazovatel'a buď k dátumu ukončenia rea|izácie

hlavných aktivít Projektu alebo

po Ukončenírealizácie

hlavných aktivít Projektu ajeho následné udržanie počas doby
Udržatelhosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými
v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytrrutí

NFP
Posl§.tovatel' sa zavázlje, žn na zÁklade Zmluvy o poslgrtnutí NFP poslqitne NFP Priiímatel'ovi
za účelomuveden]ýrn v odseku 2.2 tohto ělánku na Realiáciu aktivít Projektu, a to sp6sobom a
v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP,

v súlade so Systémom riadenia EŠIF,Systémom finančného riadenia, v súlade §o všetlcými
dokumentmi, na ktoré Zmluva o poslg,firutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane

Právnych dokumentov av súlade s platrými
predpismi SR a právnyrni aktmi EÚ.

2.4

a

účinnýmivšeobecne áviianými právnymi

Prijímateť sa zav'dzuje prijať pos(l,tnufý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v
Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej úěelorn a podlh podmienok qplývajúcich z príslušnej
Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťouo NFP a súěasne sa zav'ázuje realizovať všetky
Aktivity Projektu tat aby bol dosiahnufý cieť Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu
nealizované Riadne a Včas, ato najneskór do uplynutia doby Realiácie hlavných aktivít
Projektrr talq ako to lyplýva z deťlnlcie pojmu Realiácia hlavných aktivít Projektu v ělrfuku 1
odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia ciel'a Projektu podl'a odseku 2.2 tohto člrá,nku zmluvy je
Prijímatel' povinný udeliť alebo zabezpečiťudelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie
Meratel'neho ukazovatel'a Projektu sa preukazuje spósobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje.
Súhlasom podlb tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov
z informaěného systému tretej osoby,
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Podmienky posky.tnutia príspevku, ktoré Poslqltovatel' uviedol v príslušnej Výzve, musia byť
splnené aj počas platnosti a účinnostiZrnluvy o poslqitnutí NFP. Porušenie podmlenok
poslgrtnutia príspevku podl'a prvej vety je podstatrrým porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a
Prijímatel' je povinný vrátiť NFP alebo jeho časťv súlade s ělárkom 10 VZP, * z Právnych
dokumentov vydarrých Poslqrtovatelbm nevyplýva vo vďahu kjednotlivým podmienkam
poskytnutia príspevku iný postup.

NFP je tvorený prostriedkami EÚ a šátneho
rozpočtu SR, v d6sledku ěoho musia bť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:

NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy

a)

o poskytnutí

v súlade so ásadou riadneho ťtnančnéhohospodárenia v zmysle člránku 31 Nariadenia
201,8/1046,

b) hospodráme, efektívne, účinnea úěelne,
c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtovéhohospodárenia s

verejnými
pravidlách.
prostriedkami vlplývajúcimi z § 19 zikona o rozpočtových
Poslgrtovateť je oprávnený priiať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia
podmienok podl'a písnren a) až c) tohto odseku vo vďahu k výdavkom v rámci Projektu
a včleniťich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovatel' lykonáva v súvislosti s Projektom
poěas účinnosti Zmluvy o poslrytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou
Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rrámci výkonu inej kontroly),
teda až do skoněenia Udrátelhosti Projektu. Ak Prijímatel' porušíásadu alebo pravidlá
písm. a) až c) tohto odseku,je povinný wátiť NFP alebojeho časťv súlade s článkom 10 VZP.

2.7

2.8

2.9

Prijímateť je povilný zdržaťsa vykonania akéhokol'vok úkonu, wátane ystupu do závíizkovoprávneho vďahu s treťou osoborl ktoťým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluly o fungovaní
EÚ v súvislosti s Projektom s ohl'adom na skutočnosť, že poskytnu€ NFP je príspevkom
z verejných zdrojov.

Zmluvné strany sa dohodli, že v pdpade, ak Prijímatelbvi vyplývajú zo Zmluvy o poskytrruť
NFP akékoťvekpovinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovatolbvi, bude ich plnenie
adresovať voěi SO, uvedenému v záůúavítejto zínluvy pri lymedzení Zmluvných stnán,
s výnimkou prípadu, ak z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímatelbvi bude
yyplývať iná inštrukcia.
Poslgtovatel' sa zaviiztle vyúivať dokumenty súvisiace s pred|oženým Projektom rrýlučne
oprávnenými osobami zapojenými najmá do procesu registrácie, hodnotenia, riadeni4
monitorovania a kontroly Projektu a ich zrrrluvnými partnermi posky.tujúcimi poradenské
služby, ktorí st viazaní záv'tázkom mlěanlivosti, čímnie sú dotknuté osobitné predpisy fýkajúce
sa poskytovania informácií povinnými osobami.

2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímatelbvi, ktoremu bol na ziů<lade právoplatného rozsudku
uložený trest Ákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu

poslgtovarrú z fondov Európskej únie alebo trest zikazu účastivo verejnom obstarávaní podlh §
I7 až 19 zák. é.91/20|6 Z. z. o tresÍrlej zodpovednosti právnichých osób a zmene a doplnení
niektorých zíkonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podl'a prvej
vety už bol NFP alebo jeho časťPrijímatelbvi vyplatený, Poskytovatel' má právo odstupiť od
zmluvy pre podstatné porušenie zrnluvy Prijímatel'om podlh článku 9 VZP a Prijímatel' je
povinný vrátiť NFP alebo jeho časťv súlade s článkom 10 VZP,

3. vÝDq,vrypRoJEKTUANFP
3.|, Poslqrtovateť a Prijímatel'sa dohodli na nasledujúcom:
a)

Celkové oprávnené v,ýdavky na Realiáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 13 436,40
EUR (s|ovom; : trinásťtisíc štyristo tridsať šesť eur štyridsať centov),

b) Posl§,tovatel' poslcytne Prijímateťovi NFP maximálne do výšky 12 764,58

EUR

(slovom:

dvanásťtisíc sedemsto šest'desiat štyri errr páťdesiat osem centov), č.o predsta}uje 95
%o z Celkových oprávnených lnýdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podl'a odseku 3.1.
písmeno a) tohto článku zmlwy,
c) Prijímateť vyhlasuje, že:

(i)

(ii)

3.2

má zaberyeéené zdroje financovania Projekhr vo výške 5 7o (slovom: páť
percenl), čo predstavuje sumu 671.82 EUR (slovom: šesťsto sedemdesiat
ieden eur osemdesiat dva centov) z Celkových oprávnenýcti výdavkov na
Realizáciu aktivít Projektu podl'a odseku 3.1. písmeno a) tohto ělr{.rrku zmlwy
a
zabezpeěi zdroje financovania na úhradu všetlcých Neoprávnených výdavkov
na Realiáciu aktivít Projektu, ktoré vmiknú v priebehu Realiácie aktivít
Projektu a budú nevyhnutrré na dosiahnutie cielh Projektu v zmysle Zmluiy
o poskyhrutí NFP.

Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno b) tohto člránku zmluvy nesmie byť
prekočená. Výnimkou je, ak k prekočeniu d6jde z technických dóvodov na strane
Poskytovatelh, v dósledku ktor,ých móže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01oZ

5

z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno b) tohto ělá,nku. Prijímateť súčasne
berie na vedomie, že výška NFP na úhradu ěasti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne
uhradená Prijímatolbvi závisí od výsledkov Pri|ímatelbm vykonaného obstarávania služieb,
tovarov a stavebných prác azneho vyplývajúcej úpravy rozpoětu Projektu, od posúderria

výšky jednotlivých výdavkov s ohl'adom na pravidlá posudzovania hospodámosti,
efektívnosti, účelnostia účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok
uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP wátane podmienok oprávnenosti výdavkov podl'a
článku 14 VZP.
PoslqÁovateť poskytuje NFP Prijímatelbvi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu
za splnenia podmienok stanovených:

J.J

a) Zmlrlvou o poslgitnutí NFP,
b) právnymi piedpismi S§
c) priamo aplikovatelhlimi (majúcimi priamu účinnosť)pnávnymi predpismi a aktmi
Európskej únie zverejneqými v Úradnom vestniku EÚ;
d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom íinančnéhoriadenia a dokumentrrri lydanými na ich
zíkJade, ak boli Zverej nené,
e) schváleným operačným programom Integrovaná infraštruktúra, príslušnou schémou pomoci

uplafiiuje, Výzvou ajej prí|ohami, vrátane podkladov pre
vypracovanie a predkladanie žiadostío NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,

ak sa v rámci Výn4y

f)

Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, zktorých pre Prijímatel'a
vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnenim Zmluvy o posky,tnutí NFP, ak boli
tieto dokumenty Zverejnené.

3.4.

Prijímateť sa zavámje použiťNFP výlučne na úhradu Oprár.nených výdavkov na Realizáciu

aktivít Projektu aza splnenia podmienok stanovených

v

Zmluve

o

posky,tnutí NFP

a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) ods. 3.3

tohto ělánku a vyplývajúcich

m Schválenej žiadosti o NFP.

3.5.

Priiimatel' sa 7zvaa]je, že nebude požadovaťdoáciu, príspevok, grant alebo inú formu
pomoci na Realiáciu aktivít Projektu, na ktoru je poskytovaný NFP v anysle tejto zrrrluvy
a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufrnancovanie fých isrých v}davkov
zo zďrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR" šátnych fondov, z iných
verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateť je povinný dodržaťpravidlá fýkajúce sa
zíkazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového
financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF.V pdpade porušenia uvedených
povinností je Posk}.tovateť oprávnený žiadaťod Prijímatelb vrátenie NFP alebo jeho časti a
Pr|jímateťje povinný wátiť NFP alebo jeho časťv súlade s článkom 10 VZP.

3.6.

Prijímatel' berie na vedomie, že NFP, a to aj kažÁá jeho časťje finaněným prostriedkom
l,yplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na konťolu a audit použitia týchto finančných
prostriedkov, ukladanie a vymráhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vďahuje
režim upravený v Zmluve o poslqyhrutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch
EÚ (najma v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách ay zákone o
finaněnej kontrole a audite),

3.7

.

3.8.

Ustanovením odseku 3,1 tohto ětánku nie je dotknute právo Poslrytovatel'a alebo iného
oprárnreného orgánu (certifikačný orgán, orgá,n auditu) lykonať finaněnú opravu v zrnysle
článku 143 všeobecného nariadenia.

V nadviinrosti na uplatnenie schémy pomoci si je Prijímatel' veóomý, že dohodnuté NFP mu
bude poslrytnuté iba vtedy, ak bude prcukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cielbv

ói

i
,
,

l

stanovených v Projekte, éo znamená, že musí

bl

zjavná spojitosť medzi posky,tovaným NFP

a Oprávnenými výdavkami Projektu.

4. KoMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH

STRriN A DoRUčov;{Nm

4.1. Zmluvné strany

sa dohodli, že ich vájomná komunikícia súvisiaca so Zmluvou o poskytrrutí
NFP si pre svoju áviiarosť lyžaduje písomnúformu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné
uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podlb člráLrrku 2 odsek 2.1. zrnluvy.
Zmluvné stfany sa zavázujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe
používaťpoštové adresy uvedené v ziů]avíZmluly o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ozrrámeniu
zmeny adresy spdsobom v súlade s článkom 6 zmlulry. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná
forma komunilcácie sa bude uskutočňovaťnajmá v listinnej podobe prostredníctvom
doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej
podobe podl'a odseku 4.2 tohto článku,

4.2. Zmhxné strany

sa dohodli, že ich komunikácia móže prebiehať altematívne v elektronickej
podobe, ato najmá v pdpade bežnej konunikácie prostredníctvom elektronickej správy (email), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ alebo prostredníctvom Ústredného
portálu verejnej správy (pričom zo strany Poslgtovatel'a nejde o \.ýkon verejnej moci, iba
o vyržívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická
komunilííciaprostredníctvom ITMS2014+ predstavuje aj podporný sp6sob k písomnej
komunilc{cii v listinnej podobe. Prijímatel' súhlasís tým, aby po splnení ,všetkých techniclcých
podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie pfostfedníctvom ITMS2014+ ako
preferovaného spósobu komunikáoie Zmluvných stnán Posk}tovateí lydal usmemenie týkajúce
sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné straíry záýiizné.

4.3

"

4.4

Posk5Áovatel' móže určiť,že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strrán súvisiaca so
Zmluvou o poslgúruti NFP bude prebiehať prostredníctvom emailu a zároveň móže určiťaj
,podmienky takejto komunikácie. Aj v rrámci týchto foriem komunilcácie je Prijímatel' povinný

tlváÁzať ITMS2014+ kód Projektu a nIízov Projektu podlb článku 2 odsek 2.1. nnhlvy.
Zmluvné strany si ziroveň dohodli ako mimoriadny spdsob doručovania písomných zásielok
v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doruěenie
Poskytovatel'ovi je moáré výlučne v úradných hodinách podatelhe Poskytovatel'a zverejnených
verejne prístupným spósobom.
Ozrrámenie, vyna, žiadosťalebo iný dokument (ďalej ako ,,písomnosť") zasielaný druhej
Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podlb Zmluvy o poskytnutí NFP,
s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu sprály z kontroly podlh článku 12
odsek 2 VZP, sa považuje pre účelyZmluly o poskytnutí NFP za doručenú,ak dójde do
dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v zithlavi Zmluvy o posky,tttutí NFP, ato
aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje
deň, kedy došlo k:

a.

uplynutiu úložnej(odbemej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou

b,

odopretiu priiatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú
poštou alebo osobn]ím doručením,

c.
4.5

Zmlurrrrou stranou, ak nedójde k jej vráteniu podlb písm. c.,

wáteniu písomnosti odosielatelbvi, v prípade vrátenia

ásielky

spáť (bez ohl'adu

na prípadnú poznámku ,,adresát neznáríny")-

Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle ělánku 12 odsek 2 VZP
zasielaný Prijímatelbvi v písomnej forme sa považuje pre účelyZmluly o poskytnutí NFP za
doručený dňom jeho píevza:tia Prijimatelbm. Ak došlo k odmietnutiu prevzatia alebo
k nemožnosti doručenia takéhoto návrhu ěiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly,

poskytnrrti Nl|í' za doručenéuplynutím troch
lrletrrlltrrycll dnl rxl neťrrlwňnóhn dortrčcrlirt nóvrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy
s k§ntat,ly lt{ihrrrrtol'rrvi v rt'tlttdc l praviclkurri doručovania písomnostíupravenými v § 20 odsek
ó Zálont o finnllón§J lttlnír:lc o auditc. v dósledku čoho sa Zmluvné strany v,ýslovne dohodli,
lr ú Jo návrh čhrrlkovoj spróvy z kontroly/návrh spravy z kontroly doručovaný doporučenou
r,áEielkou n doruěonktru, últržná (odberná) lehotajo 3 kalendál,ne dni.

ll$§ rr pÉyll{|rl prp

óóoly Zntltlvy

tr

4.ó

V prípadc doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímatelbvi prosťedníctvom
ITMS20I4+, sa bude táto považovať za doručenúmomentom zverejnenia nezrovnalosti vo
verejnej časti ITMS20l4+.

4.7

Písomnosť alebo ásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude povžovaná za doručenú
momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri
prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej stíany, ktorá je adresátom, teda
slúžiacom

ni

momentom, kedy Zrnluvnej strane, ktorá je odosielatel'om príde potvrdenie o úspešnom
doručení ásielky; ak nie je objektívne z techniclcých d6vodov možné nastaviť automatické
potvrdenie o úspešnomdoruěení ásielky, ako qpllýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné
strany qýslovne súhlasia s qy'm, že ásielka doruěovaná elektronicky bude považovaná za
doručená momentom odoslania elektronickej sprály Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana
nedostala automatickú informáciu o nedoručeníelektronickej sprály. Za účelomrealizácie
doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaviizujú:

a) vzájomne si písomle oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy
komunikácie záx'azne použivať, a ich aktualizáciu, priěom nesplnenie tejto povinnosti bude
zaťažavat tu Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj vtom
zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely
tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú,

b) vájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento

sp6sob

doruěovania,

c) zabezpeéiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spÍňaťvšetky
parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdonia doručenia elektronickej sprály,

vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možnéz technic§ých d6vodov,
Zmhyná strana" ktorá má tento techniclcý problém, jeho existenciu omámi druhej Zmluvnej
strane, v dósledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia
uvedená za bodkočiarkou v ákladnom texte tohto odseku 4.7.
4.8.

Prijímatel'je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účelypísomnej komunikácie
Zmluvných strán.

4.9

Zmluvné strany sa zaviizujú , že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

OSOBITNÉ DOJEDNANIA
5.1

Prijímatel' sa 7Ayaz]ie predložiť Žiadosti o platbu (ŽoP) najneskdr do troch mesiacov po
Ukončenírealiácie hlavných aktivít Projektu.
Prij ímatel' je povinný predložiť najviac:

ý

l ŽoP v pápaÁe vyržitia systému refundácie, alebo

b)

2 ŽoP

v prípade využitia systému predfinancovania z toho:

_

l. ŽoP _ na poskyfuutie predfinancovania;

-

2

. ŽoP

- na zíětovanie poskytnutého predfinancovania,
8

5

-2.

Zmllxné strany sa dohodli, že PoskYovatel' nebude povlnný poskytovať plnenie podťa Zmluvy
o poskytnutí NFP dol,tedy, kým mu Prijímatel' nepreukáže spósobom požadovaným
Poslgltovateťom, splnenie nasledovných skutočností:

a)

Zrealizovanie VO podl'a zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác
podl'a podmienok urěených Poskytovatelbm a stanovených v Právnych dokumentoch
v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevďahuje z{kon o
VO, priěom Prijímatel' lyslovene súhlasi s tým, že bude postupovať sp6sobom stanoveným

ákonom
a

5.3

o

VO, inými uplatnitelhými právnymi predpismi Sfuprávnymi aktmi EÚ

Právnymi dokumentmi, ktoré najeho vykonanie móže vydať Poskytovatel'.

V zrnysle § 40l Obchodného zákonníka Prijímatel' lyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu
na pdpadné nároky Poskytovatelh týkajúce sa (a) vrátenia poskyúrutého NFP alebo jeho časti
alebo (b) kátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba zaěala
plynúťpo pn"ý raz,

5-4

Ak podlb Zmluly

o poskytnutí

NFP udellrje Poskyovatel' súhlas dkajúci sa Prijímatel'a alebo

Projektu, Zmluvné strany sa v,ýslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prij ímatel'
právny náro! ak právne predpisy SR alebo právne aký EÚ neustanovujú inak.

6.

ZMtrNA ZMLIIVY

je povinný Bezodkladne ozniá,tniť Poskytovatelbvi všetky zmeny alebo skutočnosti,
ktoré majú negatívny vpllw na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udránie cielh
Projektu v zmysle ělá,nku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa aloýmkol'vek spdsobom t}kajú alebo móžu
týkať neplnenia povinností Prijímatelh zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vďahu k ciel'u Projektu

6.1 Prijímatel'

v zmysle člri,rrku 2 odsek 2.2 Zmluly.
Súčasneje Poskytovatel' oprávnený požadovaťod Prijímatel'a poslrytnutie vysvetlení, informácií,

.

- Dokumentácie

alebo iného druhu súčinnosti,ktoré odóvodnene považuje za potrebné píe

preskúmanie akejkol'vek záležitosti s{tvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené qýdavky
Projektu, Realiáciu aktivit Projektu alebo súvisi s dosiahnutím/udržanímcielh Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluly o poskytnutí NFP, a to
s ohl'adom na hospodiimosť a efektívnosť znenového procesu, avšak aj s ohťadom na skutočnos{
že Zmhxa o poslgltrrutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a ákona č.
2l1l2OO0 Z. z, o slobodnom prístupe k informáciri,Lrn v znení neskoršíchpredpisov (ďalej ako
,,ákon 2|112000"), pričom zmena Zmlt*y o posk}tnutí NFP zahrňa aj zmenu Projektu, ktorý sa
realizuje na právnom áklade Zmluvy o poskytnutí NFP:

l.

a)

Zmena zmlury a jej prfloh (s výnimkou púlohy č. 1 VZP a prílohy č. 4) z ddvodu ich
aktualiácie a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadeni4 Implementačných
nariadení, Nariadení pre jednotlitlý EŠIF,právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ,
Systému riadenia EŠIFa Systému finančnéhoriadenia sa vykoná vo forme písomného
a ďislovaného dodatku k Zrnluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dósledku zmeny
Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy
o poslrytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa
naň prihliadať a postupuje sa podlb článku 7 odsek 7.6 zmlwry.

b)

Zmena VZP a prílohv č. 4 z ddvodu ich aktualiácie a zosúladenia s platným znením
všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotli\.ý EŠIF,
právnych predpisov SR a pniLvnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠtFa Systému finančného
riadenia po lrykonaní ich zmien len v rozsahu lyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa
zmena rýka výsIovného textu YZP a prílohy č. 4 (nielen odkazu na príslušný Právny
dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa lykoná omámením Posky,tovateI'a, ktoré zašle
Prijímatel'oví elektronicky, spolu s odkazom na číslo,pod ktorým sú aktualizované VZPa

príloha č. 4 už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručenímoznámenia dochádza
k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP a prílohy č. 4 z dóvodu ich aktualizácie
podl'a tohto písmena b).

c)

Formálna zmena spočívajúcav údajoch týkajúcich sa Zmluvných stán

(obchodné
meno/názov, sídlo, štatuámy orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena číslaúčtuurěeného
na írhradu NFP, alebo iná zmena, ktorá má vo vďahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba

deklaratórny účinok)alebo zmena v subjekte Poskytovatel'a, ku ktorej dójde na základe
všeobecne záv'azného právneho predpisu, nie je zmenou, ldorá pre svoju platnosť vyžaduje
zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP. To namená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná
strana druhej Zmluvnej strane spósobom dohodnutým v článku 4 zmluqr a premietne sa do
Zmluvy o poskYnutí NFP pri najbližšompísomnom dodatku. Súčasťouomámenia sú
doklady, ž ktorých zmena vyplýva, najmá výpis z obchodného registra alebo iného registra,
roáodnutie Prijímatel'a, odkaz na príslušnýprávny predpis a podobne.
d)

V

prípade menei významnÝch zmien Projektu, ktoré sú lymedzené v tomto článku zmluly,
Priiímatel'.|e povinný Bezodkladne oznámiť PoskYovatel'ovi spósobom dohodnutým v článku

4 zmlury, že nastala takáto zmena, avšak 4!1P_a9y!nn;[ požiadat' o zmenu Zmluvy
o poskytnuti NFP na formuláLri, ktorý pre tento účelvydal Poskytovatel'a ktoný sa
lnýmamnejšie zmeny podlb písmena e) tohto odseku.

vylžije pre

V pdpade, ak zmen4 ktoru Prijímatel' oznámil Poskytovatel'wi podl'a tohto písmena d) ako
menej významnú zmenu, nie je podřa oddvodneného stanoviska Poskltovateťa menej
v.ýznamnou zmenou, alebo ju Poskytovatel' nemóže akceptovať z iných riadne odóvodnených
dóvodov, Poslqrtovatel' je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímate@ ak toto svoje
odóvodnené stanovisko Prijímatelbvi oznámi. Ak Poskytovatel' neakceptuje oznámenie
Prijímatel'a podl'a predchádzajúcej vety, Prijímatel' je oprávnený posfupovať pri zmene
Zmluvy o posky.trrutí NFP iba podlh písmena e) tohto odseku, ak z oznárnenia Poslqrtovatel'a
nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podl'a Poskytovatel'a má postupovať podlb iného
príslušnéhopísmena tohto odseku. V prípade, ak PoskYovateť neakceptuje omámenie
Prijímatel'a a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovatel'
oprávnený znenu posúdiťako iný druh aneny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a d'alej
postupovať podl'a pdslušného článku zmluly a podl'a Príručkypre Prijímatel'a. V ostatných
prípadoch Poslq/tovatel' informuje PrijímateFa o výsledku zmenového konania formou
ozlámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, ěím dochádza
k akceptovaniu tejto menej výmaínnej zmeny.

Zmena Zmhxy o poskytnutí NFP sa podl'a tohto písmena d) vykoná najneskdr pri najbližšom
písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej v,ýznamnou zlnenou sa rozumie aj
menej qýznamná zrrrena Projektu, ktoni nemá vp|yv na menie ustanovení Zmhry
o poskytnutí NFP. Na takúto menej qýzrramnú zmenu Projektu sa vďahujú ustanovenia
týkajúce sa akcepácie takejto zmeny podl'a tohto písmena d), pričom v prípade akcepácie
takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nelyhotovuje.

Za menej l"ýznamné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujúnajmá:

(i) omeškanie Prijímatel'a so Zaéatím íealiácie hlavných aktivít Projektu maximálne o
6 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2

Zmluvy o prrskYnutí NFP,

(ii) zrnena projektovej alebo inej podkladovej dokumenácie vo vďahu k Projektu, ktorá nemá
vol},rl na rozoočet proiektu. cielbvú hodnotu Meratelhých ukazovatelbv projektu ani na
dodržanie podmienok poslrytnutia príspevku (napríklad zmena rlýkresovej dokumenácie,
zmena technichých správ, zmena študiía podobne),
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(iii) ak prečerpanie v rámci jodnej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na ťtto
skupinu výdavkov za cel.ó dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekroěenia
Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok
zvýšenie výdavkov urěených na Podpomé aktivity projektu,

(iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených rrýdavkov výlučne v prípade, ak
ide o nríženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zríženie nemá vplyv na dosiahnutie
ciel'a Projektu definovaného v článku 2 odsek 2,2 tejto zmlury.

Ak d6jde v Projekte k nlť'ženiu ciel'ovej hodnoty l\{eratelhého ukazovatelb Projektu o 5%
alebo menej oproti ciel'ovej hodnote Meratelhého ukamvatelh Projektu, ktorá bola schválená
v Žiadosti o NFP, takáto zmena nieje predmetom postupov riešenia zrrrien podlb tohto člránku

Ak Poslgrtovateť stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť
Prijímatel'a aj vo vďahu k takejto skutočnosti. Prijímatel' je povinný lúto oznamovaciu
povinnosť plniť spósoborn vyplývajúcim z Právneho dokumenfu Poskytovatel'a.
zmluvy.

e)

Zmluvy o poslcytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmen énh a) až d) a D tohto
odseku, sú rnýmamnejšímizrnenami Projektu (d'alej aj ako ,,yí:znamneišie zmgy") a tieto je
Irré zmeny

moáré vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných stnín vo forme
písomného a vzostupne očíslovanéhododatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmlu,ly
o poskytnutí NFP o qýznamnejšie zneny predchádza žiadosťPrijímatel'a o zrnenu Zmluvy
o poskytnutí NFP, ktoru podáva Poslqrtovatel'ovi na formulári, ktorý pre tento úěel vydal
Poskytovatel'.

.
"
f)

Zmluva o poskybrutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Priiímateť oprávnený
podať žiadosťo zmenu aj po uskutoěnení qýzrramnejšej zrrreny (odsek 6.10 tohto článku expost zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný ak urobiť pred vykonaním samotnej
v,,ýznamnejšej zmeny (ex-ante zmeny podl'a odseku 6.3 tohto článku). Významnejšou zínenou
sa rozumie aj výmamnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na zrenie ustanoven í Zmluvy
o poslqtnutí NFP. Na takúto výzrramnejšiu znenu Projekhr sa vďahujú ustanovenia !ýkajúce
sa schválenia takejto zmeny podl'a tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa
dodatok k Zmluve o poslg4nutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv
na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

Podstatnú zmenu Proiektu tak, ako je definovaná v člrinku 1 odsek 3 VZP, Prijímateť
oznamuje Poskytovatel'ovi Bezodkladne. Bez ohl'adu na zaslanú informáciu je vznik
Podstafuej zrrreny Projektu podstátným porušením Zmluvy o poskltnutí NFP a súěasne je
vztik Podstatrrej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímatel'a vrátiť NFP alebo
jeho ěasť v súlade s člrá.nkom 10YZP, ato vo výške, ktorá je úmemá obdobiu, počas ktorého
doŠlok porušeniu podmienok v dósledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, Ak vzhl'adom na
charakter zrreny nie je možnéurěiť uvedené obdobie, poěas ktorého došlo k porušeniu
podmienok v dósledku vmiku Podstatnej zneny Projoktu, úmemosťk ěasovému hl'adisku sa
neaplikuje.

t

l
I

6.3 V prípade významnejšej zmeny podlb odseku 6.2 písmena e) tohto člránku, na ktoqý sa
nevďahuje postup uvedený v odseku 6,10 tohto ělránku, je Priiímateť povinný požiaÁať o znenu
Zmluvy o poskYnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej
sa poŽadovaná zmena viaŽe, alebo pred vznikom, prípadne ziinikom skutočnosti, ktorá sa má
Prostredníctvom vykonania zmeny odvráúit, to všetko, ak ide o qýznamnejšiu zrrenu spočívajúcu
v zmene:

a)

miesta realiácie Projektu,

b) miest4 kde

)

sa nachádza Predmet Projektu,
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c) Meratel'ného ukazovatel'a Projektu, ak ide o zníženie ciel'ovej hodnoty o viac ako 5Yo oproli
výške cielbvej hodnoty Meratel'ného ukazovatel'a Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o
NFP (podl'a Meratelhých podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto ělánku),
d)

tykajúcej sa omeškania so Začatímrealizácie hlavných aktivít Projektu, o viac ako 6 mesiacov
od tormínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluly o poslqtnutí NFP,

e)

týkajúcu sa predíženia Realizácie hlavných aktivít Projektu o viac ako 6 mesiacov oproti
termínom lyplývajúcirn z Prílohy č. 2 Zmluly o poskytnutí NFP,

I

nýkajúcu sa prediženia Realiácie hlavných aktivít Projekfu oproti termínom vyplývajúcim
z Prílohy ě. 2 Zmluvy o posky.tnutí NFP,

g)

počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít
Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa nawhuje rozšírenierozsahu hlavných Aktivít Projektu
a zvýšenie póvodnej schválenej hodnoty Meratelhého ukazovatel'a Projektu v dósledku úspor
v rámci póvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia
maximálnej výšky schváleného NFP,

h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo
s Realiáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3

i)
j)

súvisiacich

VZP,

priamo sa týkajúcej podmienky poslrybrutia príspevku, ktorá vlplýva z Výzrry a sp6sobu jej
splnenia Prij ímatelbm,
používanéhosystému l-urancovania^

k)

doplnenie novej skupiny výdavkov a./alebo Aktivity, ktoráje oprávnená v

l)

Priiímatel'a podlb č|ánku 2 odse k 4 VZP,ktorá musí blť v súlade s podmienkami Výzrry,

zmysleYýrvy,

m) spósobu spolufinancovania Projektu.
6.4 Žiadru zmenu ťýkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstaluje Podstafirú zínenu
Projektu. V prípade, ak Posl§.tovatef zisti, že v rinnci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu,
áto skutoěnosť vyvoláva pávne nrásledky uvedené v odseku 6,2 písmeno 0 tohto článku.
6,5 V prípade zneny podl'a odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pójde o Podstatnú znrenu Projektu
najmá v pdpade, ak dójde k premiesareniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Yýzve,
Ďalšie d6vody vrrriku Podstatnej zmeny Projektu v tomto píípadem6žl: vyp|ýlať zwýkladu alebo
usrnemení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definicie Podstatnej
zmeny Projektu uvedenej v článku l odsek 3 VZP.
6.6

Vo vďahu

k zmenám ciel'ovej hodnoty Meratelhého ukazovatel'a Projektu sa Zmluvné strany

dohodli, že:

a)

Meratelhý ukazovatel' Projektrr je záv'azný zhíadiska dosialrnutia jeho plánovanej hodnot}.
Zniženíeoiel'ovej hodnoty Meratelhého ukazovatelh Projektu o viac ako 20 Yo oproti jeho
výške, ktorá bola uvedená v Schválenej áadosti o NFP, predstawje nedosiahnutie ciel'a
Projektu a bým Podstatnú zmenu Projektu z dóvodov uvedených v odseku 6.7 tohto ělá.nku
a lyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie
žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zríženie ciel'ovej hodnoty Meratel'neho ukazovatel'a
Projektu, nemá žiadne účinkyvo vďahu k následnému uplatrreniu sankčnéhomechanizmu
podlb článku 10 odsek lYZ} aPrijínatel' preto na základe schválenia takejto žiadosti
o zrnenu nenadobúda žiadne legiťmne očakávanie fýkajúce sa ťškyNFP, ktorá mu bude

vyplatená.

b) vo vďahu k finančnémuplneniu poslrytov atel mži v;úškuposkytovaného NFp primerané k
, niženil hodnoty Meratelhého ukazovateťa Projektu pri dodržanímiňimálnej hranice
l2

a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcom písmene tohto odseku, a to

vo vŤ'ahu

k tým Aktivitfun, v ktorých pÁchádza k dosiahnutiu znižovaného Meratel'ného ukazovatelh
Projektu v zmysle ělánku l0 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúco zríženievýdavkov na
podpomé Aktivity Projektu.

6.7 V prípade zíneny podlb odseku 6.3 písmeno g) tohto člrinku p6jde o Podstatnú zmenu Projektu
najrnii v prípade, ak posudmvaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť,na ktoru sa má NFP
poskytnúťpo vykonanej anene, odchýlila od svojho ciel'a v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny
ciel', alebo sa dosiahne iný ciel'ako ten, ktorý lyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol
Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v ěase po
uskutočnenízmeny), alebo sa dosiahne cieť Projektu len ěiastočne. Na dosiahnutie ciel'a Projelctu
móže mať význarnný negatívny lplyv tak §,zická ako aj funkčná nnena. Zmena sa posudzuje aj
ž hl'adiska porovnania rozdielov medzi stávom, v akom bol Projekt schválený av akom bol
realizovaný. Zmena sa posudzuje z hl'adiska zmien fungovania Projektu v Období Udržatelhosti
Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej lykonávania, má
určiqý rozsah, ktorý možro považovať zA významný a talcýmto vlmamným spósobom negatívne
vplýva na dosiahnutie ciel'a Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za
Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dóvody vmiku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade
móžu vypl,.ivať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej
ěasti deťrnície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.
6.8 V prípade, ak Prijímatet vo vďahu k povinnosti požiadať o zrnenu ZmIuvy o poskytnutí NFP pred
uplynutím doby šiestich mesiacov od termínu Začalia rea|izácie hlavných aktivit Projektu
uvedeného v Prilohe č. 2 Zmluvy o poskyhutí NFP podl'a odseku 6.3 písmeno d) tohto článku:

a)

.

b)

porušil uv€denú povinnosť, teda nepožiadal v stanovenej dobe o mtenu Zmluly o poskytnutí

NFP, ide

o podstatné porušenie

Zmluvy o posk}tnutí NFP,

neporušil uvedenú povinnosť, teda požiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí
a Poslcytovateť tuto zmenu schválil, Prijímatel' je povinný začaťs Realizáciou hlavných
aktivít Projektu v novom termíne, pričom:

NFP

(D

Posl§tovateť je oprávnený schváliť Začatie rca|izÁcie hlavných aktivit
Projektu aj s iným dátumom, než aký vyplý^la zo žiadosti Prijímatelb.

(ii)

Poskytovatel' poskytne dodatočnúl€hotu nie katšiu ako 20 dní na Začatie
rea|izácie hlavných aktivít Projektu, ak by doba medzi uplynutím doby troch
mesiacov od term inll Zaěatia realiácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v
Prílohe č. 2 Zmluvy o poslrytnutí NFP pred schválením zmeny a nov,ým
termínom Zaěatia realiácie aktivít Projektu po Schválení zmeny trvala katšie

ako 20 dní. Poskytnuťídodatďná lehota začina plynúťprvým dňom v
mesiaci nasledujúcim po mesiaci uvedenom v Prílohe ě. 2 Zmluvy o
posky,tnutí NFP v zmysle schválenej zmeny.

(iiD

Ak nie je splnená podmienka podl'a bodu (ii), Poskytovatef

nie

je povinný

poskytnúť dodatoěnú lehotu.

Posky,tovatelbvi nie je doručené prostredníctvom ITMS2014+ Hlásenie o realiÁcie
aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýxa, že Prijímatel' zaěal Realízáciu hlavných
aktivit Projektu v novom termíne podl'a schválenej žiadosti o zmenu, pri súčasnomzohl'adnení
dodatočnej lehoty, ak sa aplikuje podlh bodu (ii) lyššie, alebo Prijímatel'v tejto lehote
nepožiadal o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podl'a odseku 6.3 písmeno d) tohto ělánku,
takéto opomenutie Prijímatelb predstawje podstatné porušenie Zmluvy o posk}fuutí NFP.

Ak

6.9 Zmhxné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny
podl'a odseku ó.3 písmeno f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čímvšak nie sú dotknuté
13
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ostatné pravidlá vyplývajúce Zo Zml..Jw o posk}tnutí NFP trýkajúce sa ěasového aspektu
Realiácie hlavných aktivít Projektu (napfiklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

a)

Dobu Realiácie hlavných aktivít Projektu nie je možnépredÍžiťnad rámec maximálnej doby,
ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov typlýlla zYýzvy a ktorá je uvedená pri
definicii Realiácie hlavných aktivít Projektu v článku l odsek 3 VZP, a ktoní nesmie
presiahnuť 3l.|2.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre real.iáciu hlavných aktivít
projektov je možnéindividuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu
predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímatel'a.

b) Ak

Prijímatel' nepožiada o predíženiedoby Realiácie hlavných aktivít Projektu pred jej
uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realiácie hlavných aktivít
Projeklu. do schválenia žiadosti o predíženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú
neoprávnen;ými výdavkami. Plynutie doby Realiácie hlavných aktivít Projektu nie je
dotknuté neskoným podaním žiadosti ojej predÍženie, tj. jej plynutie sa neprerušuje počas
obdobia medzi uplynutím p6vodne dohodnutého termínu Ukončenia realiácie hlavných
aktivít Přojektu a podaním žiadosti o zmenu.

c)

Poskytovateť neschváli predíženiedoby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak
z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímatel'
v rámci žiadosti o znenu, alebo si nechal lrypracovať Posl§rtovatel' píe účelyposúdenia
takejto zmeny, vyplýv4 že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej
doby, ktorá pre realiáciu projektov vyplýla zYýmy a ktorá je uvedená pri definícii
Re4liácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná
na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projeldu. V takom prípade ide o podstatné porušenie
Zmluvy o poskytnutí NFP podlh článku 2 odsek 2,4 zmluvy a ělánku 9 odsek 4 písmeno b)
bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podl'a prvej vety tohto písmena c) sú najmá zralecký
posudok l,ypracovaný znalcom v príslušnommaleckom odbore, odbomé vyjadrenie alebo
stanovisko znalca alebo inej odborne spósobilej osoby v prislušnom odvetví alebo odbore.

6.10 V prípade významnejších zmien, ktore nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímatel'
povinný požiadaťo zmenu Zmluvy o poslrytnutí NFP najneskór 30 dní pred predložením Žiadosti
o platbu, ktorá ako prvá zahrňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté.

Tým nie sú dotknuté povinnosti Pr|iímatelh vyplývajúce mu m zákona o ťrnančnej kontrole
a audite týkajúce sa vykonávania základnej finaněnej kontroly, ak sa na neho povinnosť
vykonávania ákladnej finančnej kontroly vďahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole
podl'a zíkona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dósledku porušenia
povinnosti predložiťžiadosť o zrnenu najneskór 30 dní pred predloženímŽiadosti o platbu
v zmysle tohto ěláLnku, budú všetky výdavky, ku ktorým sa vďahujú lykonané zíneny zamietnuté.
Prijímateť je oprávnený do dhlšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkrých aplikovatelhých
podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto póvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o mrenu
Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zrrrysle tohto odseku 6.10, sa vďahuje na nasledovné
pripady v,ýmamnej šej zmeny:

a)

Akejkol'vek odchýlky v rozpďte Projektu fýkajúcej sa Opnívnených výdavkov, to neplatí, ak
ide o zníženievýšky Oprávnených 1,lýdavkov a takéto zníženienemá vplyv na dosiahnutie
ciel'a Projektu definovaného v ělánku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy. Súčasťoužiadosti o zrrenu
v tomto prípade sú, okrem lyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o znenu,
ktorý vydáva Poskytovatel', aj nasledovné informácie/údaje:

(iv)

v pdpade zrneny vecného plnenia, ktoreho d6sledkom je navrhovaná zrnena
v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien

dohodnufých v zmluve medzi Pr|iímatelbm :i Dodávatelbm a s ustánovením
§ l8 zákona o VO alebo § lOa zákona ě.25/20a6 Z. z.,

i
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(v)

v pripade .meny vecného plnenia, ktorého dósledkom je navrhovaná zmena
v rozpočte Projektu, uvedenie dóvodu, pre ktoqý k zmene došlo, osobitne

v prípade, ak nepredstaluje prínos pre Projekt, tj. ak nepredstavuje zlepšenie
oproti póvodnému stavu Projektu,

(vD

b)

v prípade vypustenia určitéhovecného plnenia, v dósledku ěoho sa na\Ťhuje
znížiťRozpočet Proiektu, odóvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu,
konkrétne s oh|bdom na naplnenie podmienok podl'a písmena c) z defirrície
Podstatnej zrrreny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na
povahrr, ciele alebo podmienky realiácie Projektu).

Inej zneny Projektu alebo zneny súvisiacej s Projektom, ktoni nie je možnépodradiť pod

skór uvedený režim zmien, bez ohlhdu na to,

či svojím obsahom

alebo charakterom

predstawj ú qýmamnej šiu zrnenu.

6,t1

Žiadosť o zmenu zmluly týkajúcu sa významnejše"i zmeny podlh odseku 6.3 a/alebo odseku
6.10 tohto článku musí bl riadne odóvodnená amusí obsahovať informácie/údaje, ktoré
stanovuje Zmluva o poskytnuti NFP, inak je Poskyovatel' oprávnený ju bez d'alšieho

posudzovania neschváliť. Posky,tovatel' nie je povinný nawhovanej žiadosti Prijímatelh o zrrrenu
vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdóvodne odoprieť v prípade, ak
žiadosťo zmenu spíňa všetky podmienky stánovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky
vyplývajúce z príslušnéhousmemenia k zrnenám, ktoré móže vydať a Zverqniť Poslq,tovatel'
na svojom webovom sidle. V prípade, ak d6jde k neschváleniu žiadosti o zInenu, Prijímatel' nie
je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii
zrrreny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zrnenou považovanéza Neopnívnené výdavky.
O výsledku pos{tdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovatel' Prijímatel'a písomne.

,

.

V prípade schválenia významnejšej zneny PoskYovateí zabezpeči l,ypracovanie návrhu
dodatku k Zmluve o poskytrruti NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poslgÁnutí NFP v rozsahu
schválenejr,"ýznamnejšejzrneny.

6.12 Právne účinkyvo vďahu k oprávnenosti l.rýdavkov súvisiacich

so zmenou Projektu nastanú:

a)

pri menej významnej zrnene, ktorú Poslq/tovater akceptuje podl'a odseku 6.2 písmeno d) tohto
člránku, v kalendámy deň, kedy zmena skutočne vmikla,

b)

pri menej v,ýznamnej zrnene, ktoru Poskytovatel' neakceptuje podlh odseku 6.2 písmeno d)
tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zrnenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže d6jde
k jej neskoršiemu schváleniu Poslqrtovatelbm spósobom pre l"ýmamnejšiu zmenu; v takom
prípade pnívne účinkyzmeny nastanú podlb typu významnejšej zmeny buď podlh písmeno c)
alebo podl'a písmena d) tohto odseku 6.12,

c)

pri výmamnejšej zrnene podliehajúcej zrtenovému konaniu ex- ante (výzramnejšie zmeny
podl'a odseku 6.3 tohto člriLrrku) v kalendtámy deň odoslania žiadosti o zrrrenu zo strany
Pri|ímatel'a Posk}tovatel'ovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendámy deň
lyplývajúci zo schválenia žiadosti o zrrrenu,

d)

pri q/znamnejšej zrrrene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny
podl'a odseku 6.10 tohto článku) v kalendámy deň, kedy l"ýmamnejšia zmena nastala.

ó.13 Ak nie

sú vjednotlivých odsekoch tohto ělánku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné
dojednania, schválená zmena Zmluly o poskytnutí NFP sa premietne do písomného,vzostupne

číslovanéhododatku k Zmluve o poslq,tnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poslg,tovatel' v súlade
so schválenou zmenou Zmluvy o poskyhrutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímatelbvi.

6.14 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskyovatel' a ktoré nie sú osobitne riešené
v iných ustanoveniach Zmlulry o posk}tnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dóvodu

l5

nktualirácio zrnluvy alcbo VZP v zrnysle odseku 6,2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na
zÁklado písomnóho, očíslovanéhododatku k Zmluve o poslgrtnutí NFP, Posk5,tovateť móže
ob§eh žmony vopred ú§tno, elektronioky alebo písomne komunikovať s Prijímatel'om a následne
dohodnutó znenie zapracovať do návrhu písomnéhoa očíslovanéhododatku k Zmluve
o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovanéhododatku k Zmluve
o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímatelbvi.

6.15 Maximálna výška NFP uvedená v ělánku 3 odsek 3.1 zmluvy

nie je ustanoveniami tohto článku

6 dotknutá.

6.16 Zmluvné strany sa dohodli

a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF,Systéme
finančnéhoriadenia alebo v Právnych dokumentoch, zktorych pre Prijímatel'a vyplývajú páva
a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Pňjimatela závilzné, a to dňom ich Zverejnenia.

6.17

Na

schválenie nrrcny Zmluly o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy
NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiabnutrá v predmetnom
dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nieje právny nárok.
o poslqrtnutí

7. ZÁVEREČNE USTANOVENIA
7,1

Zmluva o poslcytnutí NFP je uzatvorená a nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu
Zmluvných strán a účirmosťv súlade s § 47a Občianskeho ziákonníka nadobúda kalendrámym
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovatelbm v Centrálnom registri zíŤllúv.Ak
Poskltovateť aj Prijímateť sú obaja povinnými osobami podl'a zákona é.211/2000 Z.z. v takom
pdpade pre nadobudnutie účinnostiZmluvy o poskyhrutí NFP je roáodujúce zverejnenie
Zmluvy o poslryhruti NFP Poslgrtovatelbm. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie
Zm|uly o poskytnutí NFP zabezpeěí Poslgtovatel'a o dátume zlerejnenia Zmluvy o poslg.thutí
NFP informuje Prijímatel'a. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a úěinnosti podl'a tohto odseku
7.1 sa rovnako vďahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poslgrtnutí NFP,

7.2.

Zmluva o poslg,trrutí NFP sa uzatvára na dobu určitúajej platnosť a úěinnosť končíschválením

poslednej Následnej monitorovacej správy, ktoru

je

Poskytovatel'ovi v súlade s ustanovením člránku 4 odsek 5 VZP

Prijímatel' povinný predložiť
a v prípade ak sa na

Prijímatel'a

nevďahuje povinnosť predkladania Násle.dných monitorovacích správ, končíplatnosť
a účinnosťZmluvy o poslgtrrutí NFP Finančným ukoněením Projektu, s výnimkou:

a.

b,

článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosťkončí31. decembra 2028 alebo
dátume vysporiadaním ťrnaněných vďahov medzi Poslqrtovatelbm
Prijímatel'om
a
na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu
k 3l . decembru 2028;

po tomto

{ých ustanovení Zmlwry o poslqtnutí NFP, ktoré majú sarrkčný charakter pre

porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímatelh (z článkov
s

pipad

l0, 12 a19 YZP),

výnimkou znlurrrrej pokuty, priěom ich platnosť a účinnosťkončís platnosťou

a úěinnosťou predmetných ělránkov;

c.

projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu šúltnejpomoci, platnosť a účinnosť
člránku 10 a článku 19 VZP íívápo dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena
c), ak z písmena a) a b) tohto odseku 7.2 nel,yplývajú dlhšie lehoty:

(i) platnosť a úěinnosťčlánku 19 VZP končíuplynutim 10 rokov od schválenia
poslednej Následnej monitorovacej správy a
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(ii) platrrosť a úěinnosť článku l0 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štítnej
pomoci koněí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej
monitorovacej správy.
Platnosť a účinnosťZmluvy o poskytnutí NF'P v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách
c) tohto odseku sa predíZi 1bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve
a)
poskytnutí
o
NFP, t.j. len na zíklade oznámenia Poslrytovatel'a Prijímatellovi) v prípade, ak
nastanú skutočnosti uvedené v člrinku 140 všeobecnéhonariadenia o čas trvania t}chto
skutočností.

ž

7.3.

7,4

7.5

]

Ustanovením akéhokol'vek ásfupcu oprávneného konať za Prijímatel'a, nie je dotknuá
zodpovednosť Priiímatel'a. Priiímateťm6že menovať len jedného ástupcu, ktorým móže byť
§zická alebo právnická osoba.
Prljímatel' vyhlasuje, že mu nie sú anáme žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho
oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli
k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímatelb sa považuje
za podstatné porušenie Zmluly o poskytnutí NFP a Prijímatel' je povinný vrátiť NFP alebo jeho
časťv súlade s článkom l0 vzp.

Prijímateť vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané
Poskytovatel'ovi pred podpisom Zmluvy o posky.tnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinnépri
uzatvorení Zmluvy o poslgtnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia
Prijímatelh sa povžuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateťje
povinný vrátiť NFP alebo jeho časťv súlade s článkom 1 0 VZP.
akékol'vek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dósledku jeho
rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nesp6sobí to neplatnosť celej
Zmluly o poslgúrutíNFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluly o poslqrtnutí NFP. Zmhxné
strany sa v takom pripade zavázlljil bezodk|adne vájomným rokovaním nahradiť neplatné
zrnluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia
tak, aby zostal zachovaný účelZmluvy o poslrytrrutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení
Zmluly o poskytnutí NFP.

7.6

Ak sa

7.7

Ak

závazkovy vďah vyplývajúci zn Zmll,*y o poskytrrutí NFP medzi Poslgtovatelbm
a Prijímatelbm, s ohl'adom na ich právne postavenie, nespadá pod vďahy uvedené v §261
Obchodného zíkonníka"Zmluvné strany vykona|i vol'bu práva podl'a §262 odsek 1 Obchodného
zíkonníka a v,ýslovne súhlasia, že ich závii,zkový vďah lyplývajúci zo Zmlwy o poslq,lnutí
_NFP sa bude riadiť Obchodným ákonnikom tak, ako to vypl..ýva zo záhlavia oznašenia Zmluvy
o poslg.tnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zm|uvy o poslgútutíNFP,
wátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia
vyžitímustanovení Obchodného zíkonníkaa d'alej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3
odseky 3,3 a 3.6 iejto zrníuvy, ďalej vájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami.
V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strfur vzniknuté v súvislosti s ilnením ávázkov
podl'a Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú
všetky spory vzriknuté zo Zmluvy o posl§tnutí NFP, vrátane sporov ojej platnosť, výklad
alebo ukončenie, riešiťna miestne a vecne prislušnom súde Slovenskej republiky podlh
právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podl'a rovnopisu
u|oženéhou Poskytovateťa. S ohl'adom na zrenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. é.27811993 Z. z. o
správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Poslqrtovatel' ako Riadiaci orgán koná v
mene šátu pred súdmi a iqými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmhxy o pos§,lrrutí
NFP, ktoré sa t}kajú majetku šátu, ktory sprawje, alebo spomého majetku, ktorého správcom
by mal byť podlh uvedeného zákona alebo podlh osobitných predpisov.
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v5 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmhxy
a 4 rovnopisy dostane Poslg,tovateť. Uvedený
I
rovnopis
d€ftet§ Pr{lÍmňtsl'
g&
rovnako vďahuje aj na uzalretie kždéhododatku
r loh rvrdolonlo
p9Jkytnutí
NFp,
vř q
NFP Jo

vyh<rtovoná

§mluvné ltíuy vyhle§ujú, že si text Zmluly o poslqrtrrutí NFP, wátane Prílohy ě. 1 VZP
(zvortjnonoj v Centrólnom registri zrrlúv (http://www.crz-gov.slďindex.php?ID=379203O&l=sk)
pod číslom297 /2018 zo dřr. 06.12.2018) a Prílohy č. 4 Finaněné opravy za porušenie pravidiel
(zverej nenej
a postupov VO
v Centrálnom registri
zrrrlúv
(http://www.crz.gov,slďindex.php?ID-3792030&l=sk) pod čísiom29712018 zo dňa
06.12.2018), d6sledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkomz nej vyplývajúcich porozrrmeli,
ich zrrrluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, urěité a zrozumitelhé, nepodpísali zmluvu
v núdzi ani.za nápadne nevýhodných podmienolq podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu
Zmluvy o poslgrtnutí NFP a na zrak súhlasu ju podpísali.

l

Pdlohv:
Príloha ě.

Všeobecnézrrluvné podmienky

1

(ttÉD :/^v!yw.cíz.eov.sk/index.D

Predmet podpoly NFP
Rozpoěet Projektu
Finančné opravy za porušenie pravidiel a postrrpov

Príloha č. 2
Prfloha č. 3
Pdloha č. 4

VO

(htto://www.crz.gov,sVindex.ohp?ID*3792030&Fsk)*,,"_,

Za Poslrytovatelh

yStilp2íl v Yrattslave,

rlňa:

0

7. 03.

9,61

....\

20]9

t{á

Kó

P odpis]. .......7y...

Kó

a:*s..............

Mgr. Patrik ú&auspe, vedúci uradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície

o!

a informatiztíciu

sp

ZaPÁjímateťav obci Sneěno,

dňa

y'Q.

j

.

L,/q

Ko

K.

Podpis: ................
Bc. Dušan Štadáni, starosta obce Streěno

K.
Ko

r
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l
I

I

TMs
*

1.

j &

ifrLi*fl{i,Tj'.i""""'^

-L

B

1

Všeobecnéinformácie o projekte

Nírov pFj€ktu:
K,ód

9t

Proj.klu:

Wifiple Tebá v
3]

obcistléno

l07]T20l

Kód žoNFP:

NFP3] ]070T20]

op.račný přo!r.m:

3]

spolufin ncov$ý z:

Európsky fond regionálneho rozvoja

priorihá os:

3]

Konkrány ci.r:

3]l0700l1 -7,'l zvýšénie pokíylia šilokopásmovým intemetom 1NGN

Kat.góne r€gi&lov:

LDR - m€nej

l000- op€ráčný plogram lnteorovaná infráštruklúlá

l070

-

lnfoímáčná spoločnosť

rozvinuté íegióny

Kategoíizácia za Konkrétne ciele
xonkíány cier:
obla§ť interv€ncie:
Hospodárská činnosť:

3]l0700] l -7.1 zúšenie pokrytiá šřokopásmovým int€rnetom / NGN
046 - lKT-vysokorýchlo§tná

šnokopásmová sieť (pristupové/účastnícke v€deni€;

>/=

30 Mbit/s}

l3- |nfoímačnéa komunjkačné činnosti vrátane lelekomunikácií, inlormáčných služieb, počftáčového

programovánil, poráden§lvá á stlvisiacich služieb

r TMs

1z5
27.2.zo19 9|27

2.

Financovanie projektu
PlalnGt'od
2,11,2015

Plalno3ťdo

Prima banka Slovensko, a,s,

PhtnGťdo

Prima banka sloYensko, a,§.

Pl.ho§ťod
2.11.2015

Foíma financovania:
SK3

]

5600000000 5527949020

lBAN
sK31 56000000005527949020

31.12.2023

31.12.2023

3.A Miesto realizácie projektu
P.ě. šiít

R.!ión
( urs ll)

vyššíúze.nný celok
(i{t Ts llD

].

stredné slovensko

žilinský kráj

okr€3
({UTs |V)
str€čno

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného
územia OP

4.

Popis cielbvej skupiny

ciďová skupil|a (relevsntné v prípád€ projektov spolufináncovaných

5.

zači.lok ré.lizáci. hbvnýó aktivít p]d€kiu

,

12

(v mesiacoch):

(začiatok í€alizácie

Ukoně.ni. lcalizici. hl.Ynýdr.klivíl p]oj.klu (koniec r€alizácie
aksá ich íeá|izácie ukončuje v lovnakýčas):

] i.] ]

EsD

Aktivity proiektu

c.lková dÍžkř.rlizáci. htrvných aktivíi Droi.!(U

I TMs

ž ploštliedkov

Pledmet podpory
21.2.2019 9|2l

prvejhlavn€jaktivily):

4.2019

posIednej hlávnej aklivily alebo viácerých aktivíl,

3.2020

2z5

5,1 Aktivity proiektu realizované v oprávnenom územíOP

Hlavné akiivity pro.iektu
406T2010000l , Nákup HW a krabicového softvéru

Podporné aktivity projekru
Podporné

.ktiviv|

Pora Dodeomýú

Podpolné áktivily

&ivit

Ptirad.ňic k| lonlo{tn mu ciGfu!

3 ]

1

0700

]

l

- 7,

] zvýšenie pokrytia š;rokopásmovým inlernetom /

N G

N

5.2 Aktivity proi€ktu realizované mimo oprávneného územia OP

6.

Meratelhé ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k meratelhým ukazovatelbm proiektu

3t]0700]] -7.r zvýšenie pokrytia širokopá§movým int€náom

Konkany ciď:
Trp aktivit

{063l t 0700l

:

, B. Budovanie íegionálnych

si€ll s l€d|nologickou

ohradom na deí l 00 p€rcenrného pokíytia 30

Mbivs

/ NGN

neutralhou otvor€ných

pré všatkých operátoíov s

ciďoťa hodídt.
HhYné aktivity P]oFktU:

406T20]0000]

-

l2

Nákup HW á krabicového soítvér!

6.2 Prehlhd meratelhých ukazovatelbv projektu
k tÉiad.orlo c.lďá

hodnole

Počel prístupových bodov pre
bežplainé WiFi pripojeni€ na
vereiných mi€§tach

I TMs

Predmet podpory
27.2.2019 9:27

CiďoYa

Púmk
rizik

nd.narciatHP

ryDáYblocii

ulrrov.lďá

]2,0000

3z5

7.

lné údaje na úrovni projektu
]

Počď nástlojov zabezpečujúcichpíslupnosťpreosoby so
zdíevotným postihnutím

Mcmá jednotka

Ralavancia k HP

počet

PraN, UR

Počet pracovnkov, prácovníčok léfundovaných z píojelcu mimo
téchnickej pomoci oPloP TP

Do249

Počet pracovníkov, píecovníčnkso zdlávotným postihnutím
r€íundoÝaných z píojektu mimo technickej pomoci oP/oP TP
Počet pracovníkov, prácovníčok mladších ako 25 rokov Veku
refundovených z proj€ktu mimo technickej pomoci oP/oP TP

ako

íokov veku
Počétpracovníkot píacovníčokstarších
íefundovených z projektu mimo lechnickej pomoci oP/oP TP
Počet píacovníkov. přacovníčok pátliácich k etnickej, národnostnéj, FTE
rasovej menšine íefundovaných z projelcu mimotechnickej pomoci

oP/oP TP

tíetíchFTE

Počet pmcovníkol placovníčok- príslušnftotpríslušníčok
krajín, refundovaných z píojektu mimo technickej pomoci oP/OP

TP
Mzda mužov refundovaná z projelcu (priemeí)
Mzda mužov refundovaná z píojektu (medián)
Mzda žien refundovaná zprojeku (píiemeí)
Mzda žjen refundovaná z plojektu (medián)

Podi€lži€n

ná

adiacich pozíciách projektu

Podiel žien na iných áko riádiacich pozíciách plojel(U

Do267

%

PraN

8

8
ce

ce

I TMs
?i)

|:

)

Predmet podpory
27.2.2a19 9,27

4z5

8.

Rozpočet proiektu

8.1 Rozpočet prijímatelb

Priame výdavky

13436,40 €

HhYtú

.|.liú' D.!i*ul:

13 436Á0 €

opráYí.ný výd.vok
skupin. výdaltu:

l3

],'l - 022 - samo§tatné hnulerné vecja súbory hnutel'ných vecí
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8.2 Rozpočty partneíov
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8.3 Zazmluvnená výška NFP
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