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zMLUvÁ o PoSKYTNUTÍ \ENÁVRATNÉHo
FINANČNĚHoPRÍsPEVKU
čÍslo zl'lt-uw:
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TÁTo ZMLWA je uzavreli v zmys|es 269 ods. 2 zákon^č' 51311991
Zb. obchodný ákonník
v zneníneskoršichpredpisov,vzmys|e s 15 ods' l zák. č' 528/2008Z. z. o pomoci a podpore
poslq'tovanej
z fondovEurópskehospo|očenstva
v meni n€ s koÉich predpisova v zmysle $ 20 ods' 2
úkona č.523n004 z' z. o rozpočtoÚch pravidlách verejnej sprály a o zmene a dop|neníniekorých
zákonovv meníneskorších
predpisovmedzi:
názoý..
sídlo:
ICO:
konajúci:

Ministerstvohospodárstva
sR
Mierová |9, 827 15 Bratis|ava212
006E6832
JUDr' Vazil Hudák,minister

(d'alejlen,,Poslrytoyatel*')

názov:
síd|o:

obec ČervenýHrádok
CervenýHrádok30.95 | 82 CervenýHrádol
sIovenskárepublika
konajúci:
Ing'BohumírŠabík,starostaobce
ICO:
00656t2'.7
DIC:
202t05900'7
Bankarefundácia:
Prima bankaSlovensko,a.s.
(vo formáte IBAN) pre refirndáciu:
čísloúčfu

sK88 56000000002242991002

poštováadresal:
(d,alejlen,,Přijímatet*)
(Poslqtovatel'aPrijimate|,sa
pre účely
tejtoZmluvy označujú
d,alejspoločne
aj ako ',zmluvné

'vyplnisavpípade.stjepošto!áad.csa(korešpondenčnáadÍesa)Zmluvneist.anyodlišnáodadrcsyjejsídla'
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Pťcámbula
(A) Dňff ll' júla2006 bolo schváIené
Nariadenie
Rady (Es) č' l083i]006.kloďm sa ustanovlÚú
všeobecné
ustanoveniao Európskomfonde regionálnehoroz\'oja.EU.(jpskomsociálnomfonde
a Kohéznomfondea ktorýmsa zrušujenariadenie(Ds) č' ]260/1q9q'
(B) Dňa 8' deceDrbra2006 bolo schválenóNariadcnie Komisic (Es) č. ]828/2006'ktoÍýmsa
stanovujťr
lykonávacie pravidlá nariaden;aRady (Es) č' 108]]]00ó.kloďm sa ustanovujú
všcobccné
ustanoveniao EurópskomÍbnderegionálnehorozYoja.FuÍópskomsociálnomfoDdc
a Kohéznomfondea nariadeniaEurópskehoparlamentua Rad\ (I]s) Č'l080/2006o Európskom
fo]1de
regioDálneho
roz\'oja.
(c) Dňa 6. decembra2006 bol vládou SR a následnedňa ]7. aususla2007 EuÍópskouko|nisiou
schválenýstÍategický
dokurnentNárodný strategickýreferenčný
rámec2007_ 2013 (d,alejako
.'NSRR..), ktorý bol r'ypracovanýv súlades novými nariadeniamiEurópskej unie (EÚ)
k štrukturálnym
fondom a KohéZnemuÍonduaktory obsahrrjedva ztroch hlavných cielbv
Konveígencia
a Regionálnakonkurencieschopn1osť
a Zan]cstnanost''
(D) Stratégia'priority a ciele NSRR sil implelnentované
programovv rámci
cez 1l operačných
jednotIivých cielbv kohéznei politiky EU' operačný přogŤam Konkurencieschopn()5ť
a hospodárskyíasl (d'alejaj.,oP KaHR..) bol schválcný Komisiou dňa 28.novembra2007'
Riadiacirl orgánonrpre oP KaIJR je MinislerstvohospodářstvaSlovenskejrepubliky(d'alejaj
'.MIl SR.). Dokunentje v aktuálnejverzii zverejnenýna \ťcbovonsídlcMII sR'
(E) Dňa 1ó..ianuára
2008bol Internýmdozornýma monitorovacím
prefond) EU schl'álenj'
\.]íborom
progťamový
maDuá|k oP KaHR a náslcdncprcdloŽenýna vedonie MonitoÍovacielnvýboíuple
Vedomostnú
ekonomikudňa 2l'jaDuára2008' Programovýmanuáljc dokumcntrypracovaný
Riadiacirl orgánompreoP KaHR a obsahujúci
podrobnýpopisj ednollivýchopatreni'Dokunent
je \'aktuálncjverzii zverejneDý
na webo\'omsidle MH SR' súčast.otl
oP KalIR jc Prioritnáos 2
.
DneÍgetika'
opatrenie2'2 Budovaniea modcrnizáciaVereiDého
osvelleniapre Dlestáa obce
poradenstva
a posk).tovanie
v oblaslieDergetik),i
(F) Dňa ]0' aprila 20t5 bola zverejnenáVýZva na predkladáDiežiadostío neDávratnýfinančný
prispevok v rámci Prioritnej osi 2 EDergetika,opatrenie 2'2 . Budovanie a modcmizácia
verejného
osv€ t lenia pfc mestáa obcea poskýovanieporadenstva
v oblastienergetiky.Súčastbu
Výzry boli nasledovné
dokuDlellty:Príručkapre Žiadatel.a.Hodnotiacea výberovékÍilér;á'
ForDu'áržiadosti
oNFP. Povinnóprí|oh)k ŽoN]:Ppolrebnepre !)praco!anlea predkladanie
Ziadostío netlávratný
prispevok(d'alejleD..NFP'.),
finančný
(G) Žiadosťo N|.P bolazaregistrovaná
v ITMS pod kódomNFP25l2022] l'14dňa24' augusta20]5'
(H) Zmluva o poskylnutíNFP sa uzatvárana základe v'.r'danóho
Íozhodnutia
o schválenižiadosti
podla {l4 zákonač' 52812008
Z'z. opomocia podporeposk}lolanej
zfondovEurópskejúnie
?
predpisov(d'alejaj ,.zákono ponrocia podporc.')zo dňa30.októbÍa20l5.,
v zneníncskoÍšiclr

ÚvoDNÉt]sTANovENIA
1.l '

Deíinicie
Aktivita - súhnr činnosli realizovaných Prijímatel.oD \ ráInci Projcktu Da to vyčlenenýni
finančnýmizdtojni za určitýčas.ktoró prispievajúk dosiahnuliU konkrétiehovýsledku a majú
deÍinovanývýstup. ktorý predslavlÚe pridaní!hodnottl pre Pri.iinrale|.a
ďaIebo ciclbvú skupinu
uŽívatcl'ov!ýsledkov Projektu De7áYislena realiácii oslalrr!ch akti\il' Aklivita je jasne
vynedzená časom,vecnlea Íjnančne.
Aktivity sa členiana hla\néa|li\ il} a podpoméaktivity'
Ilczodkladne naJneskórdo siedlnichdníod vzniku skuločnosli
rozhodneiple počítanie
lehoq:
pli počítaDi
prÚm
lehótj€
po dni t zniku prishršnej
dňoln lchol) deň nasledujírci
udalosti.
Cclkové oprávnené r"ýdavky alcbo oprárncnó r"ýdavky oprá\nené\idavky PrÚínatel'a.
ktorésÚvisia \:ílučnes RealiZácioU aktivít Projektu v rámci oprá\n!'|éhoobdLrbiastanoveného
vo Výzve na predkladaniežiadostíoNFP vo forme náklado\ a\\dlt\|L]\ PriiiDatel.a.asú
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v rozhodnutíPosk),tovate|.a
určené
o schvá|enižiadostioNFP. Pre úče|ylejto Zm|uvy je
použivanátermino|ógia.'\.ýdavky..'
ato aj pre,'nákladý.v zmys|eákona ř,.43|/2002Z. z.
oprávnené
o účtovníctve
v znení neskoršíchpredpisov (d'a|ejaj ,'ákon o účtovníctve..)'
výdavkymusia vzniknúť'
teda byt'uhradenév časeod 30' aprí|a20|5 najneskórdo
3l. decembra
20l5 a v súvislosti
s Projektom.
o platbu
CerÍÍkačnýorgán - oíg.in,ktor'ý\rykonávaceňifikáciuv'ýkazovÚdavkov a žiadostí
predt.ým,
p|ní
ako sa zašlúEurópskej komisii,
úlohuorgánu zodpovedného
za koordináciu
a usmerňovaniesubjektov zapojených do systému finančnéhoriadenia, zadpovedá Ž^
vypracovaniežiadostí
o platbuna Európskukomisiu'prÍemp|atiebz Európskejkomisie,ako aj
rea|iáciu platieb Poskýovatelbm.Ulohy certifikačného
orýnu plní Ministerstvofinancií
Slovenskejrepubliky.
pro8ramyv NSRR. Usrrednýorgán štátnej
cKo _ centnílnykoordinačný
orgán pre operačné
sprá\ryuÍčený
v NSRR zodpovednýza efektívnua účinnú
koordináciuriadeniapomocizo ŠF
aKF v rámci Národnéhostrategickéhoreferenčného
rámca SR pre cie|e Konvergenc|a
a Regionálna konkuÍencieschopnost'
a zamestnanosťv pro8ramovom obdobi 2007-20|3v podmienkach
SR úlohyCKo p|níod | ' apÍíla2013Urad vlády sR.

\.uJú
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čistépfíjmy. rozdie|medzi prijmami(v pósobnostič|ánku55 Nariadenialo83) zvýŠenými
o prípadnú
zostatkovú
hodnotuinvestíciea prevádzkovýmivýdavkamipÍojektuv rámci celého
prevádzkovýchvýdavkovmóžubl ýdavky vzniknutépočas
referenčného
obdobia'súěasťou
rea|iácie pÍojeku ako aj d'alšiev'ýdavky vzniknutépočasprevádzkovej fáry projektu (napr.
obnovazariadenias kratšou
životnostbu,
výnimočná
údrŽba).
Dcň - dňom sa rozumiekalendámydeň, pokia|'v Zmluve o poskýnutíNFP nie je Úslovne
žeide o Pracovnýdeň'
uvedené'
pre PÍijimatel,adodávku tovarov.
Dodávatel' _ subjekt,a|ebo osoba, ktorá zabezpečuje
prácaleboposlq/tnutie
uskutočnenie
služiebako súčasť
Aklivít Projektu.

t

Iný

.'nt
s2

EÚ - EurópskaÚnia, ktonábo|aformá|nekonštituovaná
na ák|ade Zm|uvyo EurópskejÚnii.

n!'

Eunipsky fond regioná|nchorozvoja a|eboERDF - jeden z h|avnýchnástrojovštruktunálnej
a Íegioná|nejpolitiky EU' ktoréhocielbm je prispievat'k rozvoju najmenejrozvinutých
regiónovEÚ a územnej
spolupráce.
FinančnéukončeniePŤojektu- v nadváznostinačlánok88 ods. 1 Nariad€ n ia ]083 nastane
prác na Projekte'PÍijímate|,
dňom,kedy doš|ok ukončeniu
uhradilvšetkysvojeávázky voči
DodávatelbviProjektua súčasne
bo| zodpovedajúci
NFP Prijímatel'ovi
uhradený.Momentom
finančného
ukončenia
Projektusa začína
obdobieUdržatel'nosti
Projektu'

ou
lá.

ric

i.Íl

Hláscnie o začatíťe'|izáci€ Projektu' fonnulár(tvoríPrílohuč.4 Zm|uvy),prostredníctvom
ktoréhoprijímate|'oznamuje
Poskýovatel'ovizačatieRealizácieaktiVítProjektu(Začatieprác
na PÍojekte).
lmplementačné
narirdenie - NariadenieKomisie(Es) č.|82E/2006z 8. deccmbra2006,ktoré
stanovuje\ykonávaciepmvidláNariadenial083 a Nariadenial080.
|T monitorovací systém pre štrukturá|n€ fo|rdy alebo ITMS - informačnýsystém,
spÍavovaý CKo v spoltrprácis riadiacimiorgánmi,certifikačným
orginoma orgánomauditu,
ktoý zabezpečujee\ridcnciuúdajov o NSRR' všetkýchoP' žiadostiacho projektoch'
kontro|ácha auditoch za účelomefeklívnehoa transparentného
monitorovaniavšetkých
procesovspojenýchs ilnpIementáciou
ŠFa Kohémehofondu.
Komisia - EurópskaKonrisia'

I

Kontfo|a - súhnrčinDosli.ktoďmi sa v súladeso zákonon č. 5o2l2o0l Z. z' o finančnej
kontrolea vnúlomon]auditea o zmene a doplneníniektoďch Zákonovv zneníncskorších
prcdpisov a v sÚladr. :lo ákonom o ponroci a podporc overuje splnenic podmienok na
posk}'tnutieproslriedlo\ ŠR určených na spo|ufinancovaniea prostÍiedkovzo ŠF
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Reg. číslo

Zn.:

a dodržiavanie všeobecne závázných právnych predpisov pri
prostriedkami.
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Lehota - ak nieje v Zmluve o poskybutíNFP uvedené
inak.Zadni sa povaŽujú
kalendámedni'
Do plynutialehotysa nezapočítava
určujúcej
začiatoklehoty'
deň, ked'došlo k skutočnosti
pod|.atýŽdňov'nesiacov alebo roko\'sa končiaup])'nutim
Lehoty určcné
toho dňa. ktoď sa
svojímpomenoYanínalebo číselným
zhoduje s dňonr' ked'došlo k skutočIosti
označením
určujúcej
začiatoklehoty' Ak taký deň v mesiaci nic .ie. lehotasa končíposlcdnýmdňom
pokoja,je
nesiaca' Ak koniec |ehot}pripadnena sobotu.nedel.ualebo nadeň přacovného
pos|ednýmdňom lehoty ajbliŽšinasledÚúcipracovný dcň. Lchota je zachovaná'ak sa
pos|ednýdeň lehoty podanic podá osobnc u Posk)tovatel.a,alebo ak sa podani€ odovzdá
prepravu'ak nieje v Zmluveo poskyhutiNFP uvedené
na poštovú
inak'
Margina|izovanórómske komunity (d'a|ejl€ n ''MRI(..) - koncenlrácieRónrov' ktoÍépatria
medzi najohrozenejšie
skupiny ob}./atel.stva.
trpiace \rysokournieroudepriváciea sociálnej
(ckonomické
exklúzic
vyIúčenie'p eslorovévylúčenie'kultúme vylúčenie.synbolické
po|itickévylúčenie)'
vylúčenie.
ako aj silnou sociálnouzávis|ost,ouDa štáte'charakteristické
tiežosobitnoutradiciouživotaa inými špccifickýmifaktormitohtoetnika.
Monitorovaci výbor prc vedomostnúckonomiku aleboMvvE - orgánzfiadenýslovenskotl
pre oP Výskumavývoj, oP Informatizácia
republikou
aoP KaHR na základe
spoločnosti
uzncscniavlády SR č.678 zo dňa ] 5. augusta2007 v súlades přincíponrpartnerstva'
MVVE
pÍetietooP zabezpečuje
úlohyv súlades článkom65 Nariadenia1083'
parlalneDtu
Nariadcniel080 - Nariadenie
Európskeho
a Rady(ES)č' l080/2006
z 5.jÚ|a2006
o Európskomfonderegionálneho
rozvoja.a ktorýmsa zíušuj
e nariadenie(ES) č' l 783/1999'
Nariadenie 1083' NariadenieRady (Es) č' 1083/2006z ] l ' júla2006' ktoďm sa ustanovujú
všeobecné
ustanovenia
EurópskornsociálnomÍbnde
o Európskomfonde regionálnehoroz-voja.
a KohéZnom
Íondea kto4ímsa zrušujenariadenie(Es) č' 1260/1999
v znenínariadcniaRady
(Es) č.1342/2008.
Nariad€ n ie 96ó - NariadenieEuňpskeho pa||amentua RÍd) (EÚ' Eurítom)č. 966120|2
z25. októbra20]2 o rozpočtoÚchpravidlách,ktorésa vá.ahujúna všeobecný
rozpoČet
Únie.
aZíušc|]ina|iad
R ea nJ }i (aE s .I u r a l o l l l ) cl Ó. 0 5 2 0 0 2 ( t . \ '| ' l | 2 o 8 ' 2 b ' | 0 ' 2 0 | 2 ] '
Nenávratný finančnýpríspevok alebo NFP - suma fina)]čných
prostÍiedkovposkytnutá
prijímatel'ovina zák|ade schválenéhoplojeklu podl'á podl)ienok Zlnluvy o poskytnuti
nenávratDéhofinančnéhopríspevku z verejných prostriedkor' v sÚrlade so 7ákonom
pravidláchverejnejsprá\'"r'.
o rozpočtových
Neoprávnenélýdavky _ výdavkyProjektu,ktorénie súoprávnenýnri\.ýdavkami.ide najmá
oÚdavky, ktoré vznikli mimo obdobia oprávnenostivýda!kov. alebo boli predmetom
financovaniainej nenávratnejponloci' alebo Patria do účto\nejkategórieneoprárnenejna
spolufinancovanie
7 prostricdkovoP KaIIR. alcbo ncsúvisias činnosťami
prc
nc\rylrnutDými
úspešnú
realizáciu Projeklu. alebo sú v rozPore so Zlnlu\ou o poskytnutíNFP naimá
podmienkamipre oprávnenost'výdavkov
definovanýchv článkll 1.l VZP. alebo súlv rozpo|e
príslušncj
s podmienkami
výzry.
N€ z rovna|ost' (iregularita) akékolvekpo.ušeniele8isIatí!')Llrópskei únie\'yplývajúce
z konaniaa|eboopomenutiakonaniahospodárskehosubjektu.dósledkomčohoje alebo by
nlohlo by' poškodenievšeobec|éhorozpočtu Európskej únie a]ebo rozpočtov ňou
spravovaných.
a to bud'ZníŽenilnalebo sllatou výnosovpl1nircichZ \'lastiýchZdťoiov
vyberanýchv nene Európskejúniealebo započítaním
neoprárnenejljdavkovej položkydo
rozpočtu
EUrópskejúnie.
obchodnýzákonníkznamenázákonč'5 ]]/I99]Zb.' obchodnýzákonník.
r zleni neskorších
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oprtrenie _ prostriedok'ktoďm je v priebehuniekolk.ýchrokov realizovanápÍioritnáos oP'
projektov'
príbuzných
financovanie
tvorenýskupinamitematic|.7
akivít,a ktoryumožňuje
štítoma prijatýEurópskou
operačný progrem a|ebooP. dokumentpredloŽenýč|enským
jednotného
komisiou, ktoď uřčujestmtégiurozvoja pomocou
súborupriorít'ktorá sa má
realizovat'spomocouŠFalebov prípadevybranýchob|astície|'aKonvergenciaz KF a ERDF
(článok2 Naňadenial083).
orgán ruditu - národný,regioná|nyalebo mi€ s tny ver€ j ný orgín alebo subjekt funkěne
neávislý od Poskýovatel'a a certifikaěného oÍg"ánu'určenýč|enskýmšt.átompre kaŽdý oP'
ktoď je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly.
financiísR'
v podmienkach
slovenskejrepublikyp|níúlohyorglinuaudifuMinisteÍstvo
orgán apojený do riedenia, vrÁtane íinančnéhoťiadenia štrukturálnych fondov
a Kohezneho fondu ná programovéobdobie 2007-2013_je v súladesNáriadeníml0E3
orglinov:
a ťozhodnutím
vlády sRjeden aleboviaceroz nasledovných
a) Komisiab) vláda sR,

c) cKo,

I

orgán,
d) certiÍikačný
e) MWE,
{ýslavby a Íegioná|neho
0 Národný monitorovacívýbor . orgán zriadenýMinisteÍstvom
rozvojasR na bázepartn€ r stvazodpovednýza monitorovanie
Poklokuv Íealiácii priorít
a ciel'ovstanovených
NSRR'
orgán auditu,ktoÉhopósobnosť
v podrnienkach
SR vykonávaMinisterstvofinanciísR.
h) RiadiacioÍgán.

splgsÍedtorďalbký
!!e&,

všetkyor8ány uvedenév písm.a) až i) vyššievo ýzname uvedenomv tomto č|ánkul.l Definície,ibaŽejeich !ýznamnesporný(napr'Vláda sR)'
Podmiénky posk}'tĎuti. pomoci pÍo vercjný s.ktol _ sú všetkypodmienkyposkýnutia
pomoci uvedenévo !"ýzvena predkladanieŽiadostío íenávratnýfiíančnýpÍíspevokajej
prí|ohách'
dňa30.apríla2015'
kód lýzvy KaHR-22vs-150l zÝerejnenej
PodsÍatnázmenr Přoiektu ná vecný význam uvedenýv č|ánku57 Nariadenia1083' podl'a
ktoréhoPodstatnázmena Projektu nastane'ak vobdobí do piatich rokov od Finančného
ukončeniaProjektudójde \,o vlahu k Projekfu k takej zmene,ktora je spósobenázmenou
povahy vlastníctvapoloŽky inÍraštruktúry
al€ b o ukončením\"ýrobnejčinnosti a ktorá
jeho
ovp|yvňujepovahuProjektualebopodmienky
rykonávaniaa|eboposkýujePrijímatelbvi'
inémupodnikatelbvi'oígánuveťejnej
spťávyneoprávnené
zvýhodnenie.
vo
Z časového
hl'adiskabo|otťvanicobdobia,kedynesmiedójsťk Podstatnej
zmenedefinované
ukončeniaProjeklu.
Výzve aj v Príručkeprc Žiadatel.a.
ato vtrvaní 5 rokov od Finančného
vo vj,k|adových
Bližšievysvet|eniepojmu Podstatncjzmeny ProjektumóŽe b}ť obsiahnuté
predpisochal€ b o Právnych dokumentochlydaných Komisiou, Centrálnym koordinaěnýrn
orgánom, Riadiacim or8ánom. sprostredkovatel'ským
orgánom' MVVE, certifikačným
predpis
orgiinom,orBinom auditualebo iným' na to oprávnenýmsubjektom,ak bol pris|ušný
(napr.
článok
aleboPrávnydokulnentlverejnený'prípadnepriamov Zm|uveo poskýnutíNFP
2ods.3s4VZP).
pokojav Slov€ n skej
Přacovný deň - deir.ktory nieje sobota,nedel'aa|eboiný deňpracovného
reoublike.
Právny dokumcnt' z ktorého pre PŤijímste|'avyp|ývajúa|ebo rn6žu}Yplývat' práva
usmemenie,
a povinnostialcbo icb zmena alebotiežPrávny dokumentje predpis,opatÍeÍie'
jeho
právny
p|ávnu
rozhodnutiealebo akjkol\ek iný
názov,
formu
dokumentbez ohl.aduna
(poslup).iehorr'daniaa|eboschválenia.ktoď bol rydaný akýmkol.vekoí8ánom
a procedúru
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fondova Kohézneho
fondu
zapojenýmdo riadenia,vnátanefinančného
riad€ n ia, štrukturá|nych
na programovéobdobie 2007.20]3 ďalebo kloď bo| rydaný na áklade a v súvislosti
a lo za podmienky,ž-ebo|
sNariadením1080'Nariadení|n
l083 a Implementaěným
Nariadcním.
zveÍeinený.
Prrívne pÍedpisya|ebo přávne ál(ty EÚ - pre účelyZm|uvy o poskytnutiNFP zahrňajú
přimáme pramenepráva EU (najmá zakladajúcezmluvy; doplnky' protoko|ya dek|arácie'
pripojenékzmluvám; dohody o pristúpení
k EU: a|e aj akt}. ktoréprijímaEurópska rada
scie|bm zabezpečiť
h|adkéfungovanieEU); sekundámepÍamenepÍáva EU (nariadenia,
smemica, rozhodnutia,odporúčania
a stanoviská)i dokumentyako sú: medzinštitucionálne
dohody,ávery, komuniké'zelenéa bieleknihy.
Príloha. prílohak lejlo zmluvetvoríjejneoddelite|.nú
súčasť.
PrioritnÁ os - jedna z priorítstratégie
v oP, korá sa sk|adázo skupinynavzájomsúvisiacich
operácií
s konkrétnymi.
meratel.nými
ciel.m
Projek. gene.ujúcipríjmy (č|.55 ods. l NaŤiadcnia|083/2006)- kaŽdýprojektzhrňujúci
je spoplatnené
investíciudo infraštÍukhiry,
ktorej používanie
a priamo hradenéuŽívatc|'mi,
alebo každýprojekl zahrňujúcipredaja|eboprenájompozemkovalebo stavieb,alebo kaŽdé
poskýovanieslužiebza poplatok.
V zmys|ečl'55 Nariadenial08J/2006sa tietoprojektydeliana projelŤykde:

I

príjemčl'55 ods'2 Nariad€ n ia l083
a) jc moŽné
dopr€ d u objektívne
odhadnúť
Projeky majúspracovanú
Finaněnúana|ýzu.PočasReaIiácie aktivítProjektua poČas
doby monitorovaniapo FinančnomUkončeníProjektu sa sleduje,či nedochádza
pri Výpočte
k zmenámv údajochpouŽiqých
Finančnej
ana|ýzy'Zásadnézmenymajú7a
následokrekalku|áciuFinančnej
Íozdie|y
ana|ýzya Finančnej
medzery.Taktolyčíslené
je prijímate|.
povinnývrátiťv sú|ade
postupom
s
uvedenýmv tejtoZm|uve'
b) nieje moŽné
č|.55 ods.3 Nariadenia1083/200ó
dopreduobjekivneodhadnúl'pÍijem
PÍojektyncmajúspracovanú
Finančnú
analýzu'PočasDoby Rea|iácie aktivítProjektu
a počasprv'ýchpiatich Íokov následnéhomoniloÍovaniapo Finančnomukončení
Projektusa s|edujeakéCistépríjmyprojekldosahuje'tieto Cistéprijm}'JePrijímate|.
povinnývrátiťPoskytovatelbvipod|'apostupovuvedenýchv tejtoZmIuve.Po uplynutí
prvého páťroč|rého
obdobia následnéhomonitorovaniapo Finančnomukončeni
predkladať
Projektunieje dotknutápovinnosťPrijímatcl.a
nroniloíovacie
spráry aždo
projekfu.
ukončenia
obdobiaUdÍŽate|hosli
Rea|izÁciaaklivít Proj€ k tu - obdobie,v rámci ktoréhoPrijílnalel.rea|iz{cjednotlivéAktivity
Projektu,ktoré zAčínaZačathnprác na Projektea končíFinančnýmukončenírlProjektu.
pft{c
v rámci tohtoobdobiasa osobitnes|edujcdobaod z^čatiapÍácna Projektedo Ukončenia
na Projckte(dhlejaj ako,.Dobsfyáckej realiácie Projektu)'
fuadiaci oŤgán- orgánverejnejmoci poverenýS|ovenskourepublikou'ktoď je zodpovednýza
riadenieoP v zmysle č|ánku59 Nariadenia1083'Riadiaci orBánje menovanýpre kaŽdýoP.
V podmienkachsR u'čUjejed'lotlivéRiadiaceorgány Y|ádasR. Pokial.je to úče|né,
Riadiaci
orgán móžekonat'aj prostrednich,om
orgánu.Riadiacimorgánompre
sprostredkovatelškého
OP KaHRje MII SR.

t

Riadnc,- konanie.resp.nekonanie\' súladeso Zm|uvouo posk}'lnutí
NFP. právnymiprcdpismi
preŽiadatel.a
sR a EU a s Priručkou
v rámci výzvy na predkladanie
Žiadostí
o NFP' Kód qizvy
predk|adanie
KaHR_22Vs-|50l' Výzvou na
Žiadostí,kód \ýzvy: KaHR-22Vs-l50l'
systénlomfinaněnéhoriadenia štruktuÍálnych
Íbndova KohéZnehoÍbnduna programové
obdobie 2007 20]3 a systénlomíiadeniaštruktuÍá|nych
fondo\ a Kohéznehofondu na
programové
obdobie2007- 20l]'

.F^^x*',./Č
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schváletrá žiadost' o NFP - žiadosťo NFP. v rozsahu a obsahu ako bola schvá|ená
PoskÍovate|bma kloráje u|ožená
u Poskýovate|h.
schvílénéopřÁvncnévýdavky - skutočne\yna|ožené,
odóvodnenéa riadne preukázané
oprávnenéýdavky Prijimalel,aschválenéPoslq,,tovate|bm
v rámci predIoŽených
Žiadostí
o platbu.
skupina výdavkov - výdavky rovnakéhocharakteruzoskupenéna ákIade ekonomickej
k|asiÍikácievýdavkov upmvovanejMetodickýmusmemeníÍn
MF sR č.MFl0l.0|75l200442
v mení neskoršichpredpisovna úroveň,'podpoložka...
Skupiny oprávnených\.ýdavkovsú
definované
prostredníctvorn
Čísetníka
výdavkovŠFa KF v progmmovomobdobí2007- 20|3,
ktoď tvoríprí|ohusystémuriadeniaŠFa KF na programové
obdobie2007.20l3.

^
|l

systémřiadetriaštrulÍunílnycbfondov e Kohéznehofondu na progr.movéobdobic2007je definovaťštandardné
2013a|ebosyslémřiadenia. dokumentvydanýcKo, ktoréhoúěe|om
procesya postupyÍiadeniaštruklurálnych
fondov a Kohéznehofondu' ktorésú ávázné pre
všetkyzúčastnené
subjekty;pre úče|y
zm|uvy o poskytnutíNFP je ávázná vŽdy aktuálna
zverejnenáverziauvedeného
dokumentuna webovomsídlecKo okÍemustanovení,
na ktorésa
pre
(ak
vzt'ahujú
udelené
Poskýovatel'a
relevantné).
Únimky
Sy"témfin8nčného
riadenia štfukturÁ|nychfondov e KobéznehofoDdu !s pŤogramové
obdobie 2007 - 20t3 a|ebosystémÍinančného
riadenie - dokumentvydanýcertifikačným
oÍgánom.Je to komp|ex na seba nadvázujúcicha vájomne prepojenýchpodsystémov
a činností,
prostÍedníctvom
ktoÚch sa zabezpečuje
úěinné
finančné
plánovanie,rozpočtovanie,
pouŽívanie,
účtovanie,
platbaPrijímate|bm,
výkazníctvo,
s|edovanie
finančných
tokov,kontrola
a audit pri realiácii pomocizo štrukturáInych
fondova Kohéznehofondu;pre účelyZmluvy
o poskýnutíNFP je ávŽizná vždy aktuá|íaZverejnenáverzia uvedenéhodokumentuna
webovomsíd|ecertifikačného
orgánuokr€ m ustanovení,
na ktorésa vďahujúÚnimky ude|ené
pre Poskýovatel'a(ak relevantné).
Štfuktuná|n€fondy a|eboaj ŠF- nástroještruktuiátnej
politiky EU využívané
na dosiahnutie
ciel'ov politiky EÚ. K štrukturálnymfondom patria EuÍópsky fond regionálnehorozvoja
a Európskysociá|nyfond.

ilf

Udrž'tel'nosť Projcktu . udržanie (zachovanie) výs|edkov realizovanéhoprojektu
definovaných
prostredníctvom
merate|hých
ukazovatelbvvýsledkupočasstanoveného
obdobia
(obdobia udrŽate|hostiProjektu)'ktorézačínaplynút'od Pinančného
ukončeniaProjektuobdobieudržale|hosti
Projeku trvá pre účely
tejtozmluvy o posk}tnutí
NFP 5 rokov'
Ukonč€ n ie pníc ne Piojekt€ (tj. ryzickéukončenie
Projektu- v systémeriadeniaozÍačené
ako ..ukončeni€rea|iácie aktivit projektll..íastaÍedňom,kedy sa í/zicky zrealizovalivšetky
aklivity ProjekIu(hlavnéaj podpomé)aároveň Prijímat€ | ' kumulatívnesp|ni|nasledovná
podmienky:
(i) sú zrealizovanéa uhradenévšetlry (oprávnenéineopnávnené)Údavky všetkým
Dodávate|bmPrijímatelh
a zároveň
(ii) tieto výdavkysúprcmietnulé
do účtovnictva
Prijímat€ | 'av zmysle príslrrsn1,ch
pjvnych
předpisovsR a podnienokstanovenichv Zmluveo poskytnutíNFP.
pričomtentodeňmt|síPrijimate|'uviest'v ZáveÍečnej
monilorovacej
správe;
Včas- konaniev súlades časomplnenia určenomv Zm|uve o poskýnutíNFP. \'právnych
predpisochSR a EÚ av Príruéke
pre žiadatel'a,
v pÍís|ušnej
výzve na predkladaniežiadostí
o NFP, systémefinančného
riadeniaa v Systéme
riadenia.
verejné obstanáťanieal€ b o vo - postupyobstarávanialovarov. služieba stavebnýchprác
v zmysleákona č'25/]00óZ. z. o ver€ j nom obstarávaniv Žnenineskoršich
predpisov(d'a|ejaj
'.ákon o Vo..) \'sú\isloíi s \ÝberomDodávatel.a.
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v|ádny audit - neávis|á, objekívna,overovacia'hodnotiacaa uist.o\aciačinnosť'ktoráje
zameranánajmána:
(i) overenieúčinného
fungovaniasystémuriadeniaá kontrol]oP. ktorésa vykoná\'anajmá
ako systémový
audit'
(ii) overeniedek|arovaných
výdavkovEurópskejkonisii na vhodnejvzorkeoperácii,ktorésa
vykonávaako auditoperácií.
výzva na predk|adániežiedostí
a|cbovýzva - ýchodiskorj metodickj,aodbomýpodk|adzo
Poskytovatelh,
strany
na zák|adektoréhoPrijimalel.\}'pracova|a predložilžiadost'oNFP
Posk}'tovatelbvi,uÍčujúcouvýzvou preZmluvné stran1' je výzva označcná kódom
l501".
,,KaHR-22VSsúčast'lejto
zmIuvy.
Všeobecné
zmluvnépodrnienkyaleboVzP tvorianeoddeIitelhú
Začatie prác na Projckt€ nastan€ dňom začatiaÍealiácie prvej Aktivity Projeklu' ktorá
Začína
ako prvá tj. dňom:
prácna projekte.alebo
i. ačatiastavebných
poskýovaniaslužiebýkajúcichsa projeklu'
ii. ?ačatie
podl,atoho'ktoÍázo sklločností
pod písm'i. aleboii. nastaneako prvá'
Vykonanie akéhoko|'vek
úkonuva'ahujúcehosa k |caliácii vercjnéhoobstarávanianie je
r€ a liáciou Aktivity Projek1u,a pretovo vzt'ahuk Začatiuprác na projektenevyvolávaprávne
dósIedky.

I

užpredpodpisomZmIuvyo poskytnutí
NFP'
začaťprácena projektejemožné
pťavidlách
Zákon o rozpočtovýchpÍavid|ách - zákon č. 523/2004Z. z. o rozpočtových
predpisov
vercjnejsprávya o zmenea doplncniniektorychákonov v znenineskorších
zákon o finrnčnej kontro|e avnútornom auditc - ákon č' 502/200l z. z. o ť|nančnej
kontrole a vnúlomomaudite aozmene a doDlneníniektoŇch ákonov vznení neskoršich
predpisov.
z. z. Ó spÍá\achfinančnej
konlroly
zákon o sprívach |inančncjkontŤo|y. ákon ě. 44012000
pÍedpisov'
v meníneskorších
kontroly
zíznam z administrativncj kontroly . dokumentvypracovanýz administralívnej
poskýovatelbmpod|b$ 24ezákonao po|nocia podpore'Záznamz administratívnei
kont.olysa
vyhotovujev dvoch exemp|ároch'Prvý € x emplár sa posk)tuje platobnejjednolke' druhý
konlro|y\,ypřácoval.v prípade
exernp|áruchovávasubjekl.ktorý Záalam z administrativnej
zislenianedostatkov
a porušeniapodmienokobsiahnutýchvo všeobecne
ávázných pÍávnych
predpisocha zmluvnýchdokumenlochje Poskytovate|'oprávncnýpozastavit'financovanle
Projektu, zaDrietnuťziadosl' o platbu' a|ebo zníŽit'výšku poŽadovanýchoprávnených
výdavkov.alebo posúdiťvýdavky požadované
v ziadosli o platbu ako Neoprávnenéa|ebo
postupovat.
podlh d'a|ších
re|evantných
ustanoveníákona o pomoci a podporea|ebopod|'a
Zmlury o poskytnutí
NFP, napÍik|ad
odstúpiť
od Zrn|uvy.Ak má správafinančnejkontro|y/
MinislerswofinanciísR začat.na
základezáverovvykonanejadministrativncj
kontrol)správne
konanievo veci porušeDia
finančnejdiscip|íny,Poskytovatel'siod kontrolovaného
subjektu
vyŽiadapísomné
vyjadreniek záveromadminislrativnej
konlrolya prílohouáznalnu súvšetky
konlÍo|}'.Na ák|ade takéhoto
doklady týkajúcesa predmctur,rkonancj administratívnej
záznamu z administmtívnej
kontrol}'je spÍávafinančnejkontroly/ MinisterstvofinanciísR
priamozačať
opťávnené
správnekonanie.a to bez dup|icitného
výkonuvládnehoauditu.Týmto
je
postup
dolkDutý
nic
Poskýo\'atelaako riadiacehoorgánu potl|,a$27a zákona opo|r)oci
a podpore.
zmiena dop|není.
zm|uva o poskytnutíNFP . táto7mluvaa jej Pri|ohy.v zneníich neskorších
podl'a
llzatvorenána zák|adevydaného
rozhodnUtiao schválenižiadosli
sl4 zákonao pomoci
prcdpisovnredzi
v zneDineskorších
a podporeposkytovanej
z fondovEDrť)pskcho
spoločeDstva
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Prijímatelbma Poskytova(e|bm.
Pre úplnosť
sa uvádza,Že pokiaťsa v texteuvádza.,zmluva'.
s ma|ýmzačiatoěným
písmenom
,,l.' mys|ísa týmtítozmluvabezjej Prí|oh'
zveÍejn€ n ie vo vďahu k akémukol'vek
Právnemudokumentu,korým je Prjjímate|'viazaný
podlbzmluvy o poskytnutí
NFP'je rykonané,akje uskutočnené
na webovomsídleprís|ušného
orgánu zapojenéhodo Íiadenia.vnátane finančného
riadenia štrukfunílnych
fondov na
progÍamové
obdobie 2007-2013alebo akékol'vekiné zverejnenietak' aby Prijimate|,mal
možnosťsa s takýmto Pťávnymdokumentom'zktoÉho pre n€ h o \yplývajúa|ebo móžu
sjeho obsahomsvoječinnostia postavenie'
ryp|ývaťprávaa povinnosti,oboznámiťa zosúladiť
Posh/tovatel,nie je v žiadnomprípadepovinný Prijímatel'ana takétoPnivne dokumenty
osobimeajednot|ivoupozorňovať'
PovinnostiPoskýovate|hlyplývajúcepreneho2 Nariadenia
1080,Nariadenia|083 a z Imp|ementačného
Nariadeniafýkajúcesa informovaniaa publicity
t.ýmtozostávajúnedotknuté.
Pojem zverejneniesa vzh|'adomna kontext móže v zmluv€
o poskytnutíNFP používaťvo forme podstatnéhomena, prídavnéhomena, slovesa
alebopríčastiE
pričommá vždyvyššieuvedenýyýmam.

a

Žied6t'o p|atbu- dok|ad'ktorýpozostávaz formu|áružiadostia povinnýchpříloh,na ák|ade
korého súPrijímatelbviuhrádzané
prostri€ d ky ŠFa spolufinancovania
zo štátnehorozpočtu
pomere'
v príslušnom

1 . 2 . S ýnimkou článku|.l a kde kontextlyŽadujeinak:
a) pojmy uvedenés ve|'kýmzačiatoěným
písmenom
a pojmy definované
v Nariad€ n í l0E3
v
lmp|ementačnom
a
nariadenímajú taký isý qýznam, ked' sú použitévzm|uve
o Pos}g/tnutí
NFPi v pripade rozdielnych definícii má prednosťdefinicia uvedená
v zm|Uveo poskýnutíNFP;
b) pojmyuvedené
s ve|'kýmzačiatoěným
písmenom
a pojmydefinované
v Prealnbu|e
majú
ten ist'ývýznamv celejZm|uveo poskytnutí
NFP;
c)

s|ováuvedené|
(i)
(ii)
(iii)

iba vjednotnomčís|e
zahnňajú
aj rnnožné
čis|oa naopak,
vjednomrodezahrňajú
aj iný rod,
iba ako osobyzahÍňafirmy a spoločnosti
a naopak;

d) akékol'vekuslanovenieprimámej a|ebo odvodenej|egislatít1sa považujeza to' Že
odkazujeaj na akúko|'vekjej Zrnenu;

a

e) nadpisyslůžia|enpreváčšiuprehlhdnosť
Zmluvy o poskýnutíNFP a nemajú
význampri
výkladetejtozmlu!ryo poskýnutíNFP.

t . 3 . v nadvámostina usl. $ 273 obchodnéhoákonnika súčasťou
zmluvy súvzP, v ktor},chsa

bližšieupravujúpnáva,povinnostia postaveniestnán'rózne procesypri poskýovanípomoci,.
monitorovaniea kontrola pri jej čerpani,riešenieNezrovna|ostí,
ukladani€ sankcii a d'alšie
otázky'ktorémedzizm|uvnýmistranamimóŽu vzniknút'pri poskýovanía čerpaniNl.P pod|b
Zm|uvyo poskýnutíNFP. Akáko|'vekpovinnost'vyp|ývajúca
pÍekorukol'vekZmIuvnústmnu
je
zo všeobecnýchzm|uvnýchpodmienok rovnakoávázná' ako keby bo|aobsiahnutápÍiamo
vtejto an|uve.Na zák|adeuvedeného
sa pretotiito zmluva vrátanevšelkýchjej Prílohd'alej
omaěujeaj ako ',Zmluvao poskytnutí
NFP..' V prípaderozdie|nejúpraryv tejtozmluve a vo
vZP, má prednost'úprava
obsiahnutáv tejlo zm|uve.

1 . 4 . PrílohytvorianeoddeIilel.nú
súčasťtejto
zmluvy a súpod|btohoaj účinné'

-\x n \x
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2. PREDMET A ÚčEL ZMLUVY
2.1 Predmetomzmluvy o posk)'tnutíNFP je úpravazmluvnýchpodmienok,práv a povinností
medzi PoslqÁovatel,om a PrÚímatelbm pri posh/rnutí NFP zo strany Poskýovatelb
PrijimatelbvinaRealiáciu aktivítProjektu'ktoď je predmetom
schvá|enejžiadostioNFP:
Názov Projektu:

Rekonštrukcia
verejného
osvetleniav obci ČervenýHrádok

Kód Ptojektuv ITMS:

25120220541

Miestor€ a |iáci€

Lerveny nraooK

Proj€ k tu:

Kód Výzvy:

KaHR-22VS-1501

(dhlejaj ,,Projekt").
2'2

NFPje spo|ufinancovanie
schváleného
Účelomzm|uvy o posk},tnuti
ProjektuPÍijímate|h'
a to
poskytnutím
pÍe:
NFP z prostriedkov
opcračnýprogram:

Konkurencicschopnosť
a bospodárskyrrst

SpoIufinancovanýfondom:

Eunópsky fond Ícgionálneholozvoja

Prioritnáos 2

Energ€ t ikr

Opatrenie2.2:

Budovanie a modemiácia ver€ j ného osvct|eniapÍe mestá
v oblastienersetiky
a obcea poskýovanieporadenstva

Úěe| Projektu:

sp|nenie a udÍžaniem€ r atelhých ukazovatel'ovvýsledku
Projektudefinovanýchv Príloheč.2 PredmetpodporyNFP
počasdobyUdÍžatel,nosti
Projektu

systé|nposk}Íovaniaplatieb:predfinancovaÍlieďa|eborefirndácia

2.3

Posk)tovate|'sa
záv:izuje,žena ák|ade Zm|uly o poskytnutiNFP poskytneNFP Prijímate|bvi
za účelom
uvedenýmvods.2.2 tohto č|ánkuna Rea|iáciu aktivit Projektu,ato spósobom
a v súlades ustanoveniami
Zm|uly o posk}'tnutiNFP, v sú|adeso všelkýmidokumentmi'na
ktorézmluva o posk},tnutí
NFP odkazujevrátanePrávnychdokumentova v súIades p|atnými
vŠeobecne
a účinnjmi
áv?iáými Právnymipredpismi
SR a právnymi
aktmiEU'

2.4

prijaťposkýnutýNFP a použit'ho v súlades podmienkamistanovenými
Prijímate|'
sa zav?izuje
v Zmluve o poskylnutíNFP tak' aby bo| dosiahnuqý
účeI
a ci€ | e Projeklua aby boli Aktiv;ty
Projektur€ a |izovanéRiadne a Včas,a to najneskórdo uplynutia Doby fyzickej realizácie
Projektu.
NFP poskýnu$ýv zmys|eZm|uvy o poskytnutíNFP je tvorenýprostriedkamiEÚ a štátneho I
rozPočlusR" v dósledku čoho musia by'finančné prostriedkytvoÍiaccNFP r]nalořné
v sú|adeso ásadou riadnehofinančného
v zmysle čl.30 a nasl' Nariadenia9ó6
hospodárenia
avsú|ades PÍavid|amirozpočtového
hospodárenias verejnýmiprostriedkamivyp|ývajúcimi
pťavid|ách.
z $ 19Zákonao rozpočtových
^k Prijímatel'poruší
uvedenú
ásadu alebopravidlá'
je povinnývrátiťNFP a|ebojehočasť.

vÝDAvKY PRoJEKTU A NFP
3 . 1 Poskytovate|'
a Prijímatel,sa
dohodlina nasledujúcorrr:
a) celkové oprávnenéýdavky na Rea|iáciu aktivítProjektupredstavujú
sumu 95451,96
EUR (sIovomdeváťdesiatpát'tisicštyristopát.desiatjeden
eura dcvát'desiatšesť
centov).
b) Posk''tovate|,poslg'tne Prijí|natel.ori Nl..P do \.ýšky 90ó7s'36 EUR (slovom
deváťdesiattisícšesťstosedemdcsiatdeYel.
euÍa třidsatšesť
centov)'čo predstavuje95,000%
zcelkových oprávnenýchvýdavkor na Rea|iáciu aktivit Projektupodl.aods.3.l písm'a)
pře opatrenie2.2 Budovanie
tohločlánkuzmlu}yYzh|bdomna inlenzitupomocischválenú

1./

t00
'41

Reg' číslo
Zn.i

a modemiácia verejného
osvetleniapre mestáa obcea poskytovanieporadenstva
v ob|asti
eneťgetiky
oP KaHR'

)stí
)l'a

c) PrUímate|'prehlasuje,
že má zabezpeč€ n ézdroje financovaniaProjektuvo Úške 5,00%
(s|ovompaťpercent)z ce|kov'ýchoprávnených\^ýdavkov
na Rea|iáciu aktivítProjektu
pod|hods.3']. písm.a) tohtoělánkuzmlu\T vzh|'adomna intenzitupomocischvá|enú
pÍe
pre
opatrenie 2.2 Budovanie a moderniácia verejnéhoosvetlenia
mestá a obce
a poslg.tovanieporadenstvav oblasti eneÍgetikyoP KaHR a ároveň' že má zAbezpečené
db|šiezdrojefinancovaniaProjektuna úhraduvšetkýchNeopnívnených
Údavkov Projekfu
vo \.ýŠke
42584'56EUR (slovomštyridsat'dvatisícpáťstoosemdesiatštyri
euÍa pát'desiatšesť
centov).
Celková výškaNFP uvedenáv ods' 3.l písm.b) tohtoě|ánkuzmluly nesmiebyťprekÍočená'
s Únimkou prekočeniana.jviacdo v'ýškyl EUR (s|ovom:,jedno euro..),ato len z technických
dóvodov na sÚane Poslq/továte|h'Prijímatel' ároveň berie na vedomie, že \/ýškaNFP na
úhradučastioprávnenýchvýdavkov,ktoÍábude skutočneuhradenáPrijimate|bviávisí od
výs|edkovPÍijímatelbm
azneho vyplývajúcejúpravy
rykonanéhoVerejnéhoobstaÍávania
rozpočtuProjektu,ako aj od sp|neniaostatnýchpodmienokuvedenýchv Zm|uveo posk)tnutí
NFP.

to

,,á
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3 . 3 Poskýovatel,poskýujeNFP PrÚimate|bvivýlučnev súvis|osti
s Rea|iáciou aktivítProjekluza
spIneniapodmienokstanovených:
a)

.P

zmluvouo poskytnutí
NFP vnátenePÍiloha v zneni prípadných
dodatkov,

b) všeob€ c neáváznými právnymipredpismiSR,
c)

(majúcimipriamu ú.innosť)Právnymi predpis|niEL
priamo áplikovale|.nými
Zvere]nenými
v Uradnomves|níku
EU,

d)

aktuá|nymsystémomriadeniaa syslémomfinančného
Íiadeniaštruktuúlnych
fondov
a Kohézneho
fonduna programové
obdobie2007 - 2013 (d'a|ejlen ,'systémfinančného
riadenia sF a KF..) okrem ustanovení'na ktorésa vďahujú výnimky ude|enépre
Posk}tovatel'a(ak relevantné)a dokumentmi !rydaÍými na ich ák|ade, ak boli
zverejnené'

ry
ie

e)

schváleným oP KaHR, progÍamov]/mmanuálom v plat ej verzii (časti D aE
Preambu|y),
výzvou vrátanepodkladovpre qpracovanie a predk|adani€Žiadostí
o NFP
v ÍámciopatÍenia2.2 Btrdovaniea modemiácia vcÍejného
osvet|eniapre mestáa obce
a poskýovanie poradenstvav oblasti energetikyoP KaHR vútanejej súčasti,
najmá
Príručkypre žiadatel.av ÍáÍncivýz\y na predkladaniežiadostío NFP kód
KaHR 22vs-l501 (d'alej len ''Príručkapťe Žiadate|'a..)'
ak bo|i ti€ t o podklady
zverejnené,

í

0

Právnymidokumentmi.z klorý€ h pre Prijímatel'a
\ryplývajú
a|ebomóžuvyplýval'práva
a povinnostiv súvislostis P|nenímZmlu}y o poskýnutíNFP alebo ich zm€ n a' ak boli
tietodokument.v
Z!eíejnenó.

,ea

3.4 PrÚímate|'saz^váAr)e.Že nepoŽiadao dotáciu, prispevok,grant alebo inú formu pomoci'

1

na ktoÍúje poskytovanlý
NFP v zmys|ezmluvy o poskytnutiNFP a ktorá by predstavovala
dvojité financovaniea|ebo spolufinancovanieých isýh výdavkov zo zdrojov iných
rozpoěto\.ých
kapitolštátneho
rozpočtu
sR' štátnychfondov'z iných verejnýchzdrojova|ebo
zdrojov EU a Reclklačnéhofondu. PÍijímatel,jepovinný dodržaťpravidlá ýkajúce sa
\n Vý,/Ve'
kumuláciepomociu\edené

3 . 5 Prijímate|'beriena \edomie.Že NFP, a to aj kaŽdájeho čast'je finančnýmprostriedkom

}yp|atenýmzo štátnehorozpočtuSR. Na kontro|ua lládny aÚdit použitia$ýchtofinančných
prostriedkov.uk|adaniea r'vmáhaniesankcii za porušeDi€ finančnejdisciplínysa vzt.ahuje
režimupravenj\ lnllu\e o posk}tnutí
NFP. v právn)chpredpisoch
ELJ (najmáv Žákone

)

,-\r(n \x 10

,
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v Zákone o spÍávachfinančnej
o pomoci a podpore,v Zákone o rozpočtoťchpÍavid|ách;
kontrolya v zikone o finančnej
kontro|ea vnúlomomaudite).PrÚimate|.sa súčasne
zaviizuje
počasP|atnostiaúčinnostiZmluvy o poskýnutíNFP dodržiavať
lšetky predpisy a právne
dokumentyuvedené
v ods' ]'3 tohtočlánku'

3.6 Prijímatel'berie na vedomie.že ustanovením
ods' 3'l tohto článkunie je dotknutéprávo

Poskytovate|b'resp. inéhooprávneného
orgánu (certifikačnýoÍBán,orglín auditu)vykonať
finančnú
opÍavuvzmys|e č|ánku98 Nariadenia l063a vzmys|e s 27 ákona o pomoci
a podpore.

NFP iba vtedy,ak budepreukázaná
Prijímatel'
sije vedomý'žemu budeposkynutédohodnuté
jeho potÍebapre dosiahnuticcielbv stanovenýchv Projekte,čo znameÍá,žÉmusíbť zjavná
spojitosť
medziposkyovanýmNFP a oprávnenýmivýdavka'niProjektu.

KoMUNIIú(CrA ZMLWNÝCH

sTfuiN A KoNTAKTNÉ ÚDAJE

4 . 1 Zmluvnéstranysa dohod|i,že ich vájomná komunikáciasúvisiacaso Zm|uvouo posk}tnuti
NFP bude realizovanápísomnouformou,v námcikloÍejsúZmluvnéstranypovi|lnéuvádzať
ITMS kód Projektua názov Projektupodl'ač|ánku2 ods. 2.l tejtozm|uvy.Zm|uvnéslranysa
zavázL|jí'že budúpre vzájornnúPisomnúkomunikáciupouŽívat'poštové
adresy uvedené
v záhlavítejtozmluvy' Akéko|'vek
oznámenie'\"ýzva,žiadosť
aleboiný dokumcnt(pisomnosť)
prc účely
zasielanýdruhejZmluvnejstranev písomnejfořme sa považuje
zmluvy o poskytnuti
NFP za doručený'
ak dójde do dispozíciedruhejZmluvnejstranyna adÍcseuvedenejv áhlaví
pričon zá deň doručenia
tejto zm|uvy, ale aj v prípade'ak adÍesátpísomnosl'neprevza|.
takéhoto
oznám€ n ia' Úzvy' Žiadostia|eboinéhodokumentusa povaŽ!Úedeň:
a) jeho pr€ v zatia ástupcom alcbopracovníkom
Zmluvnejstrany.
b) uplynutiaodbernej(ú|ožnej)
lehoty,v prípadeu|oŽcniaásie|ky na pošte
c) odopretiaprijatiaásielky, v prípadeodopretiapÍevziať
ásielku' al€ b o
d) vráteniazásie|kys poznámkou,'adresát
nezná[ly..'

4.2 Poskýovalel'móžeurčiť'ževzÁjomnákomunikáciasúvisiacaso Zm|uvouo PoskytnutíNFP

prostredníctvom
bude prebiehat'aj e|eklÍonicky
cmai|ua|ebofaxom a ároveň móŽe určiťaj
podmienkytakejtokomunikácie.Áj v rámci týchlo foriemkomunikáci€ j€ Prijírnate|.povinný
uvádzat.ITMS kód Projektu anázov Projektu pod|b č|ánku2 ods.2.] tejto zmlu\y. Ak
Poskýovatel'určíelektronickÚformukomunikácieprostredníctvom
e|nai|ualebo|axovúfor|nu
komunikácie,Zmluvnéstranysa na t€ n to účelzavázujúvzájomnepísomneozná|ni1'sisvoje
emailovéadresy,resp. faxovéčís|a'ktorébudúv rámci t€ j to fonny komunikácic ár,žizne
používať.
ako aj všetkyúdaje'koré budúpotrebnépre tcnto spósob doručovania'
Zásielky
povaŽované
doručované
e|ektronickybudú
za doručené
momentom'kedy bude e|ekt.onická
teda
správak dispozicii,prístupDá
v e|ektronickcj
schránkeZmluvn€ j strany,ktoráje adresátom,
momentom'kcdy Zm|uvnej strane' ktoÍáje odosielalel'om,pride potvrdenieo úspešnom
doručení
ásielky, resp.momentom.kcdy Zm|Uvnástrana.ktorájc adresátompolvrdi prevzatie
ásie|ky v elektronickejschránke'
Poskýovatel'sa z^ýaz|rievyuŽívaťdokumentysúvisiaces predloženým
Projektomv'ý|učne
oprávnenýmiosobamizapojenýmido procesuregistrácie,hodnotenia,
Íiadenia'monitorovania
a kontroly Pro-jekfuaich zmluvnými partnermiposkytujúcimiporadenské
služby.ktorí sú
viazaníávázkom m|čanI
ivosti'
OSOBITNE

DOJEDNANIA

5 . t Prijímate|'
sa zavázujepredk|adať
Žiadosti o p]atbupriebežncpočasDoby ryzickej realizácie
prác na
Projektu.pÍičom
áverečnúZiados. o platbupred|oŽí
najneskóřdo 30 dni po Ukončení
Projekte.

ll
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plneniepod|bzm|uvy
5.2. Zm|uvnéstranysa dohodli'žePoskýovalel.nebudepovinnýposk),tovať
o posk},tnutí
NFP dovtedy'kým mu Prijímat€|'nepreukáže
všetkynasledovné
skutočnosti:
a) vykonanieverejného
obstarávaniapodl.aák. č. 2512006z. z. overejnomobstarávaní
predpisoý,
a o zmenea doplneniniekloďch ákonov v zneníneskorších
b) preukázaniedisponovanias doslatočnýmifinančnýmiprostriedkamina zrealizovanie
Projektu minimálne vo výške spolufinancovaniaoprávnených \.ýdavkov Projektu
a ce|kových Neoprávnených výdavkov Projektu podlb podmienok stanovených
Poskýovate|bm.
5'J. v zmys|eust.s 401 obchodného
prem|ěaciudobu
ákonnika Prijímate|'
ryh|asuje,žepredlŽuje
na prípadné
nárokyPoskytovatel.a
t.jkajúce
sa:
a)

vráteniaposkýnutého
NFP alebojehočastialebo

b) kÍátenia
NFP a|ebojehoěasti,
a to na obdobiel0 rokovod doby,kedyprem|čacia
dobazačalaplynúť
po pťvýÍaz.

a

5'4. Ak podl'aZm|uvy o poskytnutíNFP udel,UjePoskytovate|'
súh|asalebo vykonáva iný úkon,
Zmluvnéshany sa výs|ovnedohod|i'že na udelenietakéhotosúhlasualebovykonanieiného
úkonunemáPrÚimate|'právnynáÍok.ibaŽeprávnepredpisysR a|eboEÚ stanovujú
inak'

6.

ZMENA ZMLU!ry

6 . 1 Zm|uvrro posk}tnutíNFP je možnémenil' alebo dopiňaťlen na áklad€ vájornnej dohody
oboch zmluvných strán,pÍičomakéko|'vek
zmeny a doplnky musia b}t'vykonanévo forme
písomného
a vzostupneočíslovaného
dodatkuk Zmluve o posk)tnutíNFP' pokial'vzm|uve
o poskýnutíNFP nieje uvedené
inak.

6.2 Prijimate|'jepovinnýomámit' PoskytovateIbvi
všetkyzmenya skutočnosti,
ktorémajúvplyv
a|ebosúvisias plnenirnZmluvy o Posk}tnutíNFP alebo sa akýmko|\ekspósobomZrn|uvy
o poskytnutíNFP týkajúa|ebo móžu tikat,, ato aj v pripade' ak má Prijímatel.čoi|en
pochybnosťo dodržiavanisvojich ávezkov vyp|ývajúcichzo zm|uvy o poskýnutí NFP'
potom,čotakélozmenya skutočDosti
a to Bezodk|adne
nastaIi'
6.]

a

Prijírnatel,jepovinný Bezodk|adnepoŽiadaťo zmenu Zm|uvy o poskytnulíNFP, najmá
v prípade:
a) ak sa dosta|do omeškanias Ukončením
prác na Projeke vz ysle č|ánku2 ods.2.4
zm|uvya|ebomožnorozumnepredpok|adat',
ž€ k takémuto
dójde. Dohodou
omeškaniu
možnopredlžiťDobu fyzickej ÍealizácieProjektu oproti póvodne dohodnutejDobď
|'zickej rea|izácieProjektu' V prípade'Že je v priebehu Realizácie aktivit PÍojektu
dodatkomk Zmluve o posk}lnutíNFP upravovanýteÍminZačatiaa|eboUkončeniaprác
na Projektea tátozmcDamá vplyv na nastavenier}kazovaniameratel'ných
ukazovatelbv
Projektu'Poskýovate|.za\ezpečí
aj úpravutabu|.kymeratel.ných
ukazovate|bvProj€ k tu
uvedenejv Prí|oheč. ] (Predmetpodpory N}.P) tak, a\ obsahomnadvazova|ana
p|ánovanýtermínUkončcniapnácna Projekte.Prijínatel'jepovinnýpisomnepožiadat.
Poskýovate|'a.najneskóír termine do 7 dni po up|ynulíDoby fyzickej rea|izácie
Projektualebojehočasti.o prediženie
Doby f)zickej íeaIiácie P|ojektu'a|ebojehočasti.
na predpísanom
l|ači\c\ PÍí|ohe
o pololenievykonania
č.3 (Žiadosť
zmenyv zm|uve
o poskýnutí
NFP):
b) ak je zÍejmé.
Že PrijÍ atel.nezačne
s Rea|iáciou aktivítPÍojekludo lroch mesiacovod
termínuuvedcného
\ prí|oheč' 2 (PredmetpodporyNFP). pričomPÍijímatel.je
povinný
požiadal.oznlenuZnlu\y o poskytnutí
NFP preduplynutímtrochmesiacovod terInínu
uvedeného
\ priloheč'2 (PredmetpodporyNFP). inaksa na ňu nebudeprihliadať.

,;n\\
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akejko|\ek odchýlky v rozpočtetykajúcejsa oprávnených alebo Neoprávnených
výdavkov; to nep|atí,ak ide o zníženi€ schvá|encj výšk)' oprávnených a|ebo
Projekfu
Neoprávnenýchvýdavkova takétozníŽeniencmá vp|}'!na dosiahnutieúče|u
definovaného
v čIánku'2 ods.2'2 tejtozrlluvy:

d) zmeny počtu alebo charakteruAktiví Projektu. pokia|' takoÚlo zmenou nedójde
k PodstamejzmeneProjektu;
e) ak nastanú
okolnosti\rylučujúce
zodpovcdnost'.
Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zm|uve o posk}tnutíNFP musí bý' riadne
nie je
odóvodnená,inak ju Poskýovate|'bez d'alšiehoposudzovaniazamietne.Poslq/tovate|'
povinnýnavrhovanejžiadostiPrÚímatel'a
na zmenuZmluvy o posk}tnutiNFP pod|'aods. 6.3
vyhovieť.odchý|kav číse|ných
a|ebovecnýchúdajochuvedenáv pismenácha) ažd) ods' 6.3
účinnosti
NFP.
zmIuvysa určujeod údajovplatnýchv časenadobudnutia
zmluvy o posk}'tnutí
Žiadosťo zmenupodl'aods. ó'3 Poskytovate|'
schvá|i|en v prípade,ak toutozmeÍou'rebude
ohrozené
dosiahnuticúčelu
Projekfu.
6.5 Prijimatel'nepredkladáŽiadost' o povolenielykonania zmeny v Zmluve o poskytnutiNFP
(Prí|ohač'3)' avšakzlÍlenaZm|uvyo posk}tnutí
NFP sa pod|bods.6.l tohloč|ánkuvykoná aj
prípadoch:
v nasl€ d ovných
a) ak sa Prijímáte|'
omeškáso záčátimRea|iácie aktivítProjektuo mcnejako J mesiaceod
podporyNFP) na základcHláscniao začati
terminuuvedeného
v Píi|oheč.2 (Píedmete
(Príloha
4):
rea|iácie Projektu
č'
údajovZm|uvnýchstrán,ku ktoďm dochádzabez
b) ak dójd€ k zm€ n e idenlifikačných
oh|hdu na pÍejavenú
vó|'u Zmluvných strán. v prípade,ak ide ozmenu v osobách
štatutárnych
7ristupcov'
Zmenasíd|apod|htohtopísm.
zástupcovalebosplnomocnených
(presun)
b) v žiadno'nprípadenesmie zahrňaťzmenu
miesta realizácie Projektll'
Podk|adompreuzavÍelicdodatkuk zmIuveo poskýnutiNFPje:
(i)

v prípadezmeny štatutámeho
orgánu doručenieoriginálu a|eboosvedčenej
kópie
|istiny, ktorou sa preukázuje zmena v osobe šlafutárnehooÍgánu spolu
vzorukaŽdejnovejosoby'ktoráje
so sprievodnýmIistoma originálompodpisového
podpisom,
štafutámym
orgánoms úradncosvedčeným

(ii) v prípad€ zmeny v osobe splnomocneného
ástupcu doÍučenie
originá|u alebo
p|nomocenstvo
úÍadne
osvedčenej
listiny' ktoroubolo odvolanéa|ebovypovedané
pre novéhozástupcusPo|u
póvodnému
zásfupcovia originál novéhoplnomocenstva
podpisovýmvzorom nového
so sprievodnýmliston]a novým úradneosvedčeným
ástupcu v ori8ináli;v pripade,žeástupcom je právnickáosoba.donlčiasa úradne
osvedč€ n épodpisovévzory všetkýchč|enovštatutárneho
orgánu zástupcl|sPo|u
s dokladom'z ktoÍého
vyplývaich oprávneniekonat'vmencástupcu;
c)

ak sa dosiahnutáhodnotameratel.ných
ukazovatelbvvýsledkuProjektuzniŽilao menej
ako 5olooproti póvodne dohodnutejhodnoteukazovatel'ov
výsledkuPÍojektuuvedenej
(Predmet
podpory
v Prí|oheč.2
NFP).

6.6 Ak nastaneniektorázo skutočnosti
uvedenýchv ods. 6.5 tohtočlánku'je Prijirlatel'povinný
písomne
túto skuločnosť
o:rnámiťPoskylovate|bvi'pričomnie je povinný
Bezodk|adne
požiadať
o zmenu Zmluvy o posk}.tnuti
NFP' odchýlka v ěíselnýchalebo vecných údajoch
uvedenáv:
a) ods' 6.5písmeno
a) a b) sa pri:
(i) prvejzmeneurčuj€ od údaio\plalni'chv časeuzavretiazm|uvyo posk}'lnulí
NFP'
(ii) kafiej d,alšej
a účinného
zmeneod údajo\z ostatnejzmenyvyplývajúcej
z platného
dodatkuk Zmluvc o posk}lnutí
^-FP:
I

t

{il,l*Ž
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b) ods' 6'5 písmeno
c) určuje
vždyod údajovplatnýchv ěaseuzavÍetia
Zmluvy o poskýnutí
NFP.
VýškaNFP uvedenáv článku3 ods. 3.l písm.b) zm|uvynieje ustanovenim
odseku6.3 a 6.5
tohtoč|ánkudotknut]i.
6.8 Zmluvnéstranysa dohodlia súhlasia,
Že všetkyzmenyv systémeriadenia,systémefinančného
riadeniaalebo v Právnych dokumentoch,z kto{ýchpre Prijímatelhlyplývajú alebo móžu
vyp|ývaťpnávaa povinnostialebo ich zmeny sú pre Prijímatel'a
zÁviizné,ato odo dňa ich
Zverejnenia.
Na uzavretiedodalkupodl'alohtočlánkuzm|uvynieje právnynárok.
6.9 zmena zm|lw nie je potrebná v pripade' že dójde k zmene v subjekte Poskýovatel'a na
áklade všeobecne
áváznéhopnávn€ h opredpisu'

l
3
le

1

'P

7 . 1 Zm|uva o posk).tnutiNFP nadobúdap|atnosť
Zm|uvao posk}.tnutí
dňomjej uzavÍetia.
NFP
je pod|bákona č.2l I 12000z. z' o s|obodnomprísfupek informáciáma o zmenea doplnení
niektorýohákonov (ákon o s|obodeinformácií)v znení neskorších
predpisovpovinne
zverejňovanou
zmluvou.

al

)o

7.2 v zÍnysle$ 47a ods. | ákona č.40/|964 z. z' oběiansky ákonnik v zneníneskoršich

ati

predpisovZm|uva o Posk},tnutí
po dni jej
NFP nadobúdaúčinnosť
dňom nas|edujúcim
zverejnenia.Zmluvné stÍanysa dohodli, že pÍvézverejnenieZm|u}y o poskýnutí NFP
zgbezpečí
Poskýovate|'v centÉlnomregistrizmlúv.

ez
cn

7.3 Zm|uvao poslg/tnutí
NFP sa uzatváťa
na dobuurčituajej p|atnosť
a účinnost'
končíschvá|cním

posl€ d nej Následnej monitorovacej spnávy' ktoni je Prijímate|' povinný pred|ožiť
Posk',tovate|bvi
v súIade
s ustanovením
č|ánku4 ďs' 5 vZP, s ýnimkou:
a) článku|0 vzP, ktoréhop|atnost'a účinnosť
konči3l. augusta2020 a|ebopo tonÍo
dátumerysporiadanímfinančnýchvďahov medzi Poskýovate|bma PrÚímat€ l bm na
základezmluvy o poskýnutíNFP, ak nedošlok ich lysporiadaniuk 3 | ' augustu2020;

tu.
)te

nu
:bo
rlu

rnc I

b)

článkov12 a 17VZP, ktoÚch p|atnosť
a účinnosť
končí3|' au8usta2020;

c)

tých ustanovení
zm|uvy o posk!.tnulíNFP' ktorémajúsankčnýcharakterp.e pripad
porušenia
povinností
pťePrijímate|h
( zč|ánkovl0, |2 a |7 vzP), pÍičom
\ryplývajúcich
platnosť
platnostbu
predmetných
ich
a účinnosť
končís
a účinnostbu
č|ánkov'

Platnosťa účinnosť
ustanovení
ZmlÚvy o poskýnutíNFP uvedenýchpod písm.a) ažb) tohto
(bez
predlži
potreby
odsekusa
\yhotovovaniaosobitného
dodatkuk Zmluveo poskýnutiNFP.
tj. len na ák|ade ozná|neniaPoskytovate|h
Pr'ímate|bvi)v prípade'ak nastanú
skutočnosti
uvedené
v č|ánku90 Nariadeniai0E3 o častrvaniatýchtoskutočností.

Jtu

neJ
ne.i

Najneskór s podpisanýmirovnopismi ZmIuvy o poskytnltí NFP predkladá Prijímate|'
podpisovýchvzorov
Poskytovatelbviv ní|rrurčenompočteoriginály úÍadneosvedčených
(spo|us plnýmimocaÍni)
za kaŽdúosobuoprávnenú
konaťv menePrijimatelb(Štatulámy
oÍgán
a v prípadeudeleniaplnejmoci aj ástupca)' Ustanovenimakéhokol'vek
ástupcu, oprávneného
konaťza PrÚímatel.a.
nic je dotknutázodpovednoď PÍijímatelh.
Pri zmene a|ebodop|není
oprávnených
osób sa up|al|lípostuppod|bčIánku6 te.jtoznIuvy. PrÚímatel'móŽe
menovaťlen
jednéhozástupcu'kto . m móŽcbyt'Ď'zickáa|eboprávnickáosoba'
Prijímate|'\ryhlasuje.Žc nu nie sú známe Žiadne okolnosti, ktoré by ovplwniii j€ h o
oprávnenosl'
aleboopÉrnenosťProjeku na posk}.tnutie
NFP V zmyslepodmienok'ktoreviedli
k schvá|eniuŽiadosli o\FP pre Projekt uvedenývčlánku 2 zmluvy. Nepravdivosťtohlo
porušenie
vyh|áseniaPrijímalerasa považuje
za podstatné
zmIuvyo posk}.tnltí
NFP.
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'7.6

Prijímatel'ryhlasuje, Že všetky vyh|ásenia pripojenék Žiadosli oNFP ako aJ zaslané
pri
a zostávajúúóinné
Poskýovatel'ovipred podpisomZmluvy o poskylnutiNFP sÚ pra\'di\,é
uzatvoreníZm|uvy o posk)tnutíNFP v nezmenenejfonne. Nepravdivosťtohto ryhlásenia
porušenie
Prijímate|'a
sa považuje
za podstatné
Zmluvy o posk]tnuliNFP'

7.7

Ak sa akékol'vekustanovenieZnluvy, o posk}.tnutí
NFP stane neplatnýmv dósledkujeho
celej Zrnluvy o poskytnutí
rozporus právnymipredpismiSR a EU, nespósobito ncplatnosť
NFP, ale iba dotknutejčasti'Zmluvnéstrany sa Y takom prípade'.avázujúBezodkladne
vzájomným rokovanímnahradiťneplatnéustanovenieZnluvy o poskýnuti NFI, novýnl
pÍípadne
platnýmustalrovením,
rypustenímtakóhotoustanoveniatak, aby zostal zachovaný
Zmluvy o poskytnutiNFP.
ZmIuvyo poskytnutí
NFP a obsahjednotli\ých
ustanovení
účel

\"ýk1ad
7 . 8 Všetkyspory,ktoťé
vzniknúzo Zmlurryo poskýnutiNFP, vřátaDesporovojcj platnosť'
pravidiel
alebo ukoněeniesú Zrrrluvnéstrany povinnéprednostneriešiťnajmá v zmysle
a zákonov uvedenýchv článku3' ods' ]'3 tejto Zmluvy' d'alej vzájomnýmizmieroracimi
rokovaniami a dohodami' V pripade. Že sa váiomné spory Zm|uvných slrán vzniknuté
v sÚvislosti s p|nenimzávázkov podl.aZmluvy o poskytnutíNFP alebo v silvislosti s ňoU
nelyriešia.znluvné stranybudúvšetkysporyvzniknutézo Zmluvy o poskýnutíNFP' vrátanc
řiešit'na miestnea vecne príslušnom
súde
sporov ojej platnosť,Úklad alebo ukončeDie'
slovenskejÍepublikypodla právnehoporiadkuS|ovenskejrepubliky'V prípadesporusa bude
postupovať
podl'arovnopisuUloženého
U Poskýovatel'a.
7 . 8 Zmluva o poskýnutíNFP je vyhotoveDáv 4 rovnopisoch'z toho i rovnopispre Prijí'nate|.a
a 3 Íovnopisypre Poskýovatela' Uvedený početrovnopisovaich Íozdeleniesa rovnako
dodatkuk Zrnluveo poskytnutí
NFP'
vďahuj€ aj na uzavretiekaždého
'7.9
jej obsahu
ZmluvnéstraDyryhlasujir,žesi text Zm|uvy o poskytnutíNFP dóslcdneprečíta|i,
a právnym účinkomz nej ryplwajilcich porozumeli,ich zmluvnéprejavy sú dostatočnc
jasné,určitéa zrozumitelhé'podpisujúce
osoby sú opÍávnené
k podpisuZmluvy
slobodné'
podpisali'
vlastnoručne
o poskýnutíNFP a na znaksírhlasu.ju
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Predm€ t podporyNFP

Žiadosťo po\oIenie\\\o||JIlla/lllell} \ zmluve o poskytnutíNI]P
Hlásenieo začatí
realizácieProicktu
RozpočetProjektu
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Prilohač.l zmluvy o poskytnutí
N FP pre\ÍzYuKaH R.22Vs- |50l

vŠEoBEcNÉzMLUvNÉPoDMIENKY K ZMLUVE o PoSKYTNUTÍ
NENÁVRATNÉHo
F|NANČNÉHo
PRisPEvKU
čEnok1

vŠEoBEcNÉ
UsTÁNovENIA

l. Tieto všeobecné
zmluvnépodrnienky(d'a|ejaj ''VZP)' ktorésúsúčastbu
zmluvy o Posk}4nutí
NFP, b|ižšieupravujúplráva a povinnosti zm|uvných strán, ktoďmi sú na slÍanejednej
Posk}tovatel'NFP a na strane druhej Prijímatel'tohto NFP pri poskýnutíNFP zo strany
Posl.J'lovatel'a
Pri'iímate|bvi
na Realiáciu aktivít PÍojektu,ktoď je PredmetoÍn
schválenej
žiadostio NFP'
2. vzP sú neoddelitel'nou
súčastbu
zmlu\,y.ateda spolu s ostatnýmiPrílohamizm|uvy tvoria
poskytnuti
zmluvu o
NFP. Z dóvodu jednoznačnostisa uvádza, že zmluvou s ma|ým
začiatďnýmpísmenom,,z'.sa označUjesamotnázm|uva o poslqtnutíNFP ako samostatný
dokumentazmluvou o poskýnutíNFP s ve|tým začiatďným písmenom,Z.. sa označuje
zmluvaspoluso všetkýmijejPrílohami,vrálanefýchtovZP. Na ák|ade uvedeného
lysvet|enia
potomplatí'Žejednot|ivé
zmluvnépodmienlgrtychtovZP sí!zÁv?i,zné
pre obe Zm|uvnéstrany'
pokia|'niejeniektorázmIuvnápodmienkavýslovnedohodnutáinakv zm|uve'To znameíá,žeak
by niektoÍé
ustanovenia
VZP boIiv rozpores ustanoveniami
zmluvy,platiaustanovenia
zm|uvy.

i
I

''

3. vájomné práva a povinnosli medzi Pos|q^ovate|bm
a PrÚímatelbmsa riadia zmluvou
o poskytnutíNFP' všetkýmiostatnýmiprávnyrnipredPismia dokumentmi,ktorésú uvedené
v č|ánku3 bode 3'3 zm|uvya na ktorézmluva o poskýnuti NFP odkazuje.Základnýprávny
rámec upravujúcivďahy medzi Poskýovatelbm a Prijímatelbmtvoria najma, ale nie|en,
nasledovné
právnepredpisy:
a) pÍávneaktyEÚ:
(i) Nariadenie1080,
(ii) Nariadeni€ l 083,
(iii) IrnPlementačné
naÍiadeni€ .
(iv) Nariadenie9ó6120|2'
b) právnepredpisysR:
(i) ákon o pomocia podpore'

I

(ii) ákon o rozpoětových
pravidlách'
(iii) ákon o finančnej
kontro|ea vnúlomomaudite,
(iv) ákon o správachfinančnej
konlroly.
(v) obchodnýákonnik,
(yi.) ákon č.40l|964z.z. občianskyákonnik v zneníneskorších
predpisov(d'alej|en
''občianskyzákonník..).
(vii) ákon č'23|/|999z' z- o Štátnej
pomociv znenineskorších
predpisov'
(viii) ákon č.5751200]'
Z' z. o organiácii činnostiv|ády a organiácii ústrednej
štátnej
predpisov,
sprá}Tv zneniDeskorších
(ix) zákon ě.2512006Z.z. o verejnomobstaÍávani
a o anene a dop|neniniektolich
predpisov'
ákonov v zncníneskoršich
4' Pojmy použitév týclllo VZP rnajúrovnaký význam ako pojmy použitév zm|uve, pričom
v prípaderozdielnoslidefiníciipdmo\' má prednosť
definíciauledenáv zm|uve.Pře úče|y
lepšej
preh|'adnosti
sa niektorépojm}.ktoréneboli definované
a pouŽilév zmluve' definujúv týchto
VZP. Ideo nasledovné
oointr:

4 \V

S k a n aI 2 3 0

a) Dokumentácia_ akákol'vekinfonnáciaalebosúborinformáciizách}lenýchna hmotnom

substrátetýkajúce
sa ďalebo súvisiaces Projektom,vrálane Dokumentácievá.ahujúc€ Jsa
na procesvo, administráciuProjektu.majetkovo.právne
usporiadanie
Projektua finančné
va'ahy t'ýkajúcesa PÍojekfu.

b) DopIňujúceúdaj€ k přeuMzaniu dodania predm€ t u p|nenia. doklad'ktoď pozostávaŽ
formulára dop|ňujúcich
údajovk preukázaniudodania prednletuplnenia apri|oh. Na
áklade tohto dok|aduPrijinalcl' preukazujedodanietovarov/poskytnutieslužiebalebo
trykonaniestavebnýchpn{c.ktoryichÍealiácia bo|a uhťadenána ák|ade Prcddavkovc1
platbyuhÍad€ n ejzo stťanyPrijímate|b
Dodávatelbvia klorá bola zo střanyPoskytovatelh
uhradenáPrÚímatel'ovi
z prostriedkovštrukturá|nych
fondov'Kohézneho
fondua štátneno
rozpočfu
na spolufinancovanie
v prislušnom
pomerc'
c) [t-ante Íinsnčnáoprava _ individuátnemíŽenie hodnoty dek|arovaných
výdavxov
z dóvodu zistení porušenialegislatívySR alebo EU. najmá v oblasti verejného
(Vo). VýškaindividuáInejex.antefinančnej
obstaÍávania
opravysa uÍčí
v zodpovedajúcej
sum€ Neoprávnenýchvýdavkov,resp. ako Percenfuálnasadzbazo sumy oprávnených
\.ýdavkovákazky v rámci schváleného
NFP a|ebojeho ěasti,a to vo íiizepred úhraclou
NFP kvýdavkom vzniknuým z dotknutejzákazky. v rámci ktorej boii nedostatky
identifikované.
Na účelysprávnehodek|arovania
výdavkovna EK je potrcbné
dohodnúť
osobitnýrežims Certifikačným
orgánom v pripade,ak Ex-ante individuá|nafinančná
opravazá Porušenie
legisIa|ivy
sR aIeboFU \ oblasliverejného
obstaratánia
\
5aprekry]\á
plošnoufinančnou
opravou,extrapo|áciou
a|ebopaušá|nou
sadzbou.
o) Monitorovecia spníva Proj€ l du

al€ b o Monitorovacia spřáva - správa pripravená
Prijímatelbm za určitéstanovenéobdobie, zasie|aná Poslq,tovate|bviv Zmluvne
o poskýnutí NFP dohodnutýchtennínocha formáte. obsahujÚcavšelky informácie
o vecnej' finančnej'
časoveja administrativncj
Rea|iácii Projektu;Monilorovaciasprála
móžeb}t priebežná'
závorečná
a následná'

e) oko|nosti iTlučujúcezodpovednost'-prekáŽka,ktoránastalaneávis|e od vó|e.konanra

alebo opomenutiaZmluvnej strany a bráni jej v sp|neníjej povinnosti.ak n€ m oŽno
rozumÍepÍcdpok|adat''
žeby Zmluvná slranatútoprekážkua|ebojej náslcdkyodvrálila
prekonala.
a|€ b o
a d,alejže by včasevzniku ávazku tútoprekážkupredvídala'Účinky
\rylučujúcc
zodpovednosť
súobmcdzené
iba na dobupolia|'trváprckážka's ktorousúticto
účinkyspojené'Zodpovednost'
Zm|uvnejstmny nevyluču,je
prekáŽka'ktorá nasta|aaŽ
v čase.ked' bo|aZm|uvnástranav omeškaní
s plnení|nsvoiej povinnosti.al€ b o vznik|a
zjej hospodárs|}ch
pomero\.7a okolnosl.v)|uČujúcu
/odpovednost.sa
poraŽujca.j
uátvorenic Slátnej polladnice. Za okolnost.v)|učujúcu
zodpo\'cdnosť
sa nepovaŽuje
p]),nutie
|ehót\yp|ilajúcich
z Právnychpredpjso\
sR a EU'

f) opakovaný výský určite.j
identickejskuločnosti
najmenejdvakrát'

c)

Předdavková platba - úhÍada
finančných
prostriedkovzo stÍanyPrijímatelav prospech
Dodávatela vopred' lj. pred dodaním dohodnutýchtovaÍov/poskytnutimsluŽicb
al€ b o rrykonaním
stavebných
prác; v bežnejobchodnejpraxi sa pouŽívaaj pojem,'záloha
alebopreddavok..apredoklad.na áklade ktoréhosa úhÍada
realizu.je
sa používa
aj pojern
,'áIohová fakúra alebo preddavková fakfiilra..;podmienky oprávnenostivýdavkov
vziiknutýchna základePrcddavkových
platiebsúbIiŽšieupÍavené
V článkut4 VZPi
n ) Účtovný dol4ad - dok|addefinovanýv$ to ods' ] ákona o účtovnictve'
Prc úČety
predkladaniaZiadostí o p|atbu (predfinancovanie.refundácia) sa vyŽaduje splnente
ná|cžitostí
definovaných
v ods' l písm.a) ažf) zákonao účtovníctve'
pričomza dostatočnó
splicnienáležitosti
podlhpísm.Í.)sa povaŽlÚe
vyhlásenie
pr|iInate|i!'Žiadoslio p|atbu
(dblcj aj .'ZoP.) vznení..Ako Priiímate|.česlne
v1hlasujcm'že nárokovanásuma
zodpovedáúdajomuvedenýmv účlo\'ních
je matematickysprávnaa vychádza
dok|adoch,
z účlovníclva.
oprávnené
\ýdavk) boIi skt|točne
rca|izované
v Íá|nciobdobiaopÍávnenosti'
nárokovaná suma je v súlade s ustano\'eniamizmluvy o poskýnutí nenávratného
finančného
príspcvku,
pravidIášlátnqipol]loci.vercjného
obstarávania.
ochranyŽivotného

'G^,Ň\,,<
0 \\t-.

r!

proýredia a rovnosti příležitostí
fyzický a finančnýpokrok podtieha
boli dodržané,
monitorovaniuvrátanekontÍolyna mieste,požiadavkyÍa informovanieverejnostiboli
v sú|ades ustanoveniami
dodržané
zmIuvy,originá|ydokumentáciek platbe,definované
y zoznameprí|ohsú v našejdržbe,náležiteopečiatkované,
podpísané
aprístupnéna
pÍeúčely
konzultovanie
kontroly.súriadnezáznamenané
účtovným
ápisom v úětovníctve
predpisov.som si
v zmysle ákona ě. 43|/2002Z. z' o účtovníctve
v mení neskorších
vedomý skutočnosli'že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskýnutí
príspevkua|ebov prípadenespúvnenárokovanýchfinančných
nenávÍatného
finančného
prostriedkovv tejto žiadostio p|atbuje možné,že pÍíspevok
nebude}yp|atený,bude
upravený alebo bude vyžiadanévÍátenie neoprávnene ryplatených finaněných
prostriedkov...
predkladaniadok|adovv rámci Žiadostio p|atbusa lá účlovnj
Pre účeIy
dok|ad rozdie|neod definicie v pIvej vete považujedoklad' na áklade ktoréhoJ€
uhnádzaná
Preddavkováp|atbaPrijímate|bm
Dodávate|bvii

i)

zákazks s nízkouhodDotou- za ákazku s nizkouhodnolousa na úč€ | ytohtodokumentu
pova^lJezÁkazka pod|b s 9 ods' 9 ákona č.2512006Z. z. o verejnornobstarávanía o
predpisov(d'a|ejaj ,'ákon o
zmenea doplneniniektorýchákonov v zneníneskorších
vo..)' Do 30. júna 20|3 sa za ?Ákazku s nízkou hodnotoupovažujeákazka podl'a
ustanovenia
do 30.júna20|3.
s l02 zákonaoVo účinného
pt€ d davkovej platby preukiízanie
zúčtovenie
skutoěnejvýškyvýdavkovrea|izovaných
Dodávatelbm na ák|ade Preddavkovej platby poskylnutej zo strany Prijimatel,a
Dodávatelbvi' v súlade s faktúrouvystavenou Dodávale|bm a preukázanie reá|neho
dodania tovarov, poskymutiaslužieba|ebo stavebnýchprác vykonanýchna áklade
pos|g,tnutejPreddavkovejplatby zo strany Prijímatel'a;

Článok2 vŠEoBEcNÉPovIN'NosTI
1. Prijímate|'
sa nv:iarje dodÉiavať
ustarrovenia
Zmluvy o poslq/tnutí
NFP tak' aby bol Projekt
rea|izovanýRiadne, Včas av súladesjcj podmienkamia postupovaťpriRealiácii aktivit
PÍojektus odbomoustarost|ivostbu.
2.

PÍjjímate|'
zodpovedá Poskytovatelbviza Rea|izáciu aktivít ProjeklÚ v celom rozsahu.Ak
Prijímate|'rea|izuje Projekt pomocou Dodávatelbv alebo iných zm|uvne a|ebo inak
spo|upracujúcich
osób' zodpovedáza Realiáciu aktivítProjektu,akoby ich \ykonával sám'
Poskytovate|'nie je v žiadnejfáze Rea|iácie aktivít Projekt! zodpovednýza akékol'vek
porušeniepovinnosti PÍijímalel'avoči jeho Dodávatel,ovialebo akejkol,vektÍetej osobe
podie|bjúcejsa na Projekte. Jediným paínerom Poslqtovate|hvo vÍ,ahu k Projektu je
Prijímat€|'.

3.

Zmluvao poskytnutiNFP sa uzaNáramedziPoskýovatelbma Prijímate|bm.
V případe'ak
a) Prijimatel'prestalspiňal' podmienkyoprávnenostistanovené
vo Výzve a jej jednot|iÚch
prí|ohách'teda prestal splňaťák|adnú podmienkuPoskýnutia pomoci' vd6s|edku čoho
nebuded'alejoprávnenýna čerpanie
NFP podlbtejtoZmluvy o poskynutíNFP, Poskýovate|'
je oprávnenýod zmluvy o poskytnutí
NFP odstúpiť;

)

a

b) dójdek zmenetýkajúlcej
sa Přijinatel.aspočívajúcej
v sp|ynutí,
rozde|eníPrijí|natel,a,
zlúčení'
počasplatnostiaúčinnosliZm|uvy o poskytnutíNFP sa považujeza Podstatnúzmenu
Projektu, ktoÍá oprá\'ňt|jcPoskltovatelb od tejto Zmlu\ry o posk}.tnutí
NFP odstúpit''
Prijímalel.jepovinnýpisornneinformovat'Poskýovatelho skutočnosti,
Že dójdc k takémuto
prechodupráv a povinností
7 tejtoZm|uvyo poskynutíNFP. a lo Bezodkladnepo tom.akó sa
dozvieo možnosti
\zniku tcjtoskt|točnosti

;
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4. Prijímate|'sazaváZuje.žezabezpečí
zabezpečit',
UdržzÍe|.nosť
Projektu.čozahiňaaj por.innosť

aby v obdobípiatich rokov od l.inančného
ukončeniaProjektu nedošlok Podstatlrejzmene
PÍojektu.
Ak Prijímat€ l 'poruší
tentozávázok.je povinnývrátiťNFP aIebojeho časť'Podstatnou
zmenouProjektujeaj pÍevodaleboprechodvlastníctva
majetk obstaraDého
alebozhodnoteného
v rámci Pfojektu'ak knemu dójde v obdobípiatich rokov od Finančného
Projektu
ukončenia
a budúnaplnené
aj d'alšiepodmienkypre Podstatnú
zmenuProjektu'

5 . Zmluvnéstrany sa vzájomnezavázujúposkytovaťsi všelkupolrebnúsúčinnosť
na plnenie

závlizkovz tejtoZmluvy o poskytDutiNFP' V prípade'ak n]á Zmluvná stranaza to' žs druhá
Zmluvnástrananeposkýujedostatočnú
požadovanú
pov;nnájUna nápravupísomne
sťlčiDnost.,je
\yz\aÍ''

6 . Prijímatel,je povinný uzatváraťzmluvnó vzťahy v súvislostis realizácioupÍedmetua účelu
Zmluvy o poskýnutíNFP s tÍelímistranamivýhradnev písonrnejforme' pokial'Poskýovate],
ncurčí
inak.

7 . Prijímatel'je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovaniaa publicity pre
prijímat€ | bvNFP zv€ r ejnenouna webovomsídlePoskytovateI'a.

Článok3

oBSTARÁVANIE SLUŽIEB. TovARov A PRÁc PRIJÍMÁTEIoM

1.

Prijírnate|'máprávo zabezpečil'odtretíchosób dodávkutovarov.sluŽieba staYebných
prác
potrebných
pre RealizáciuaktivítProlektu.

2'

Prijímate|'j€ povinný postupovať
pri zadávanízákaziek na dodanietoYarov,uskutočnenie
stavebnýchprác a poskytovaniesluŽiebpre RealizáciuaktivítProjektu'v súladeso zákonom
oVo, Právnymi dokumentmivydanýmiPoskytovatelbnpÍe oblasťvelejnéhoobsta|ávania
(d'al€ j aj .'vo') aich aktualiácianli' v súlade s podrnienkamistanovenýmivZmluve
o poskýnutíNFP' usmerneniami
vydanýmiPoskýovatel.oma Právnymi predpis|niSR a EU
vá.ahujúcimisa na oblasťobstarávania
tovarov'sIužieba stavebnýchprác.V prípadezákaziek
(Š
na ktorésa zákon ovo nevzt'ahuje l ods' 2 a3 zákona o Vo), je prijínatel.povinný
pÍeukázať'resp'zdóvodnit,hospodámost'vynaloŽenýchvýdavkov za podrnienokurčených
Poskýovatel'om'

3.

Prijímatel'je povinný zas|aťPoskýovatelbvi Dokumentáciuzvo na obstaranictovaÍov.
s]uŽicb aprác ďalebo Dokumentác;uk obstaraniupodl'a s1 ods' 2 a] zákona o Vo'
Poskytovalel'je oprávnenýbližšiešpecifikovať'ktorú Dokumenláciu avakej lehote je
povinnýpredložiť
Prijírrlatel'
na administratívnu
konlrolu'

4'

Prijímatel'jepovinnýzaslaťPosk),tovatcl'ovi
Dokumenlác;uk obstaraniupodlb $l ods' 2 a3
zákona oVo. ktoďm sa zabezpečuje
obstaraniev súvislostis Realizáciouakti\'ítProjektu,
príslušného
právnehovn'ahu'
Bezodkladnepo uzatvorení

5'

V prípadc'Že pÍocesvo neboldo účinnosti
Zm1uryo poskýnutíNFP ukončený'
Prijímatel.je
povinný predkladaťna admiDistrath'nukontrolll vo Dokumen1áciukVo vštádiU pred
podpisom zmluq s úspešnýmuchádzačoms výnimkou zákaziek podl.a s 9 ods' 9'
ktorépredkladáprijímalel.po podpise zrnluly s Ílspešným
uchádzačom'Dokunrentáciuje
Priiímatel'povinnýpredložiť
Posk}.tovatel'ovi
Bezodkladr]epo ukončenivyhodnoteniapoDÍlk
predložených uchádzačmi a oboznámení uchádzačov s výsledkom vyhodnotenia'
avšaknajneskór30 dnípredplánovanýnr
dátllmompodpisrlztnluvyna dodávkutovarov'sIužieb
alebo sta.\'ebných
prác s úspcšnýnuchádzačom.
alebo dodatkllk takejtozm|uve.V prípade
nadlimitnejzákazky a podlimitnejzákazkyje Posk}.tovatcl'
opráVnenývyžiadat'
od Prijínatel'a
príslllšnú
Dokumentáciu
z verejného
obstarávania
ai predjejŽverejneniD.

6'

V prípadc'Že procesvo bol ukončenjdo ilčinnostiZm|uvy o poskytnutíNFP je Prijímatel'
povinný na kontrolupredloŽiťkonrplctllúDokunrentáciuz lrykonaného
vo Bezodkladnepo
Dadobudnutí
účilnosti
Znlluv!o Dosk\lnuti
r-vFP'

4
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7.

Prijímate|'je povinný při z^dávaníÁkaziek na dodanie tovarov, posky,tovanieslužieb
a uskutočnenie
stavebnýchprác dodržiavať
ákladné přincípy Vo \ryp|ývajúce
zprincípov
volhého pohybu tovaÍov a s|uŽieb a z princípu hospodárskejsúťaže,
ktoýh dodržanie
PoskylovateF kontroluje' a kloďrni sú princíp rovnakého zaobchádzania, princíp
nediskrirninácie
uchádzačov
a|eboáujemcov, princíptransparentnosti
a princíphospodámosti
a efektivnosti.Konéčnú
a výIučnú
zodpovednosť
za rea|iáciu Vo v sú|ade
so ákonom o Vo'
PráýnymidokumentmiPoskýovatelh,podmienkamistanovenýmiv Zmluve o poskýnutíNFP'
usmemeniamirydanými Poskytovale|bm
a PnávnymipredpismisR a EU vzt.ahujúcimi
sa na
oblasťobstanávania
prácnesiev celomrozsah!Prijímate|'.
lovarov,služieba stavebných

8.

v súvis|ostis poskýovanim sút'ažných
podkladov nie je zo stÍanyPrijímatelhprípustné
obmedzovaťlehotu na posh'{ovaniesúťažných
podkladov'V tejto súvislostij€ newhnulné
ponechaťlehotu na posk)tovaniesút'ažných
podkladovtotožnús lehotou na pÍedk|adanie
ponúk.

9.

Prijímate|'jepovinnýpri zzdávalí zitkazkypodlb $ 9 ods.9 ákona ovo Zčatejodo dňa
zverejneniaÚzvy na predkladanie
žiadostioNFP' tj. od 30. apÍíla2015,dodržiavať
princípy
a postuPyVo definovanév ákone o vo á Právnych dokumentochPoskýovate|'a(najmá
v Metodickom pokyne Ro č. |2 k zadávaniu ákaziek pod|b s 9 ods' 9 vpodmienkach
OP KaHR).

t 0 . vykonanie vo

v rozpore so ákonom o Vo' Právnymi dokumeDt i Poslrytovate|b,
podmienkami stanovenými v Zmluve o poskýnutí NFP' usmerneniami vydanými
Poskytovatelbma PrávnymipredpisrnisR a EÚ, bez ohl'aduna to' kedy bolo počasúčinnosti
Zmluvy o posl.],lnutí
NFP zistené,
vyvo|ávanásledovné
pnávnenás|edky:
podstatné
a) móžepredslavovať
porušenie
Zm|uvyo poskytnutí
NFP,
b) oprávňujePoskyovat€ | b rykonaťfinančné
oprary pri uŽposkynutomNFP, al€ b o
c) opnávňujePoskýovatel'aprek|asifikoval,
oprávnenévýdavky Projektu'klorévznik|i na
ák|ade takého(ovo vce|ku alebo zěasti do Neoprávnenýchýdavkov; v prípade
uzatvoreniadodatkuk existujúcej
zm|uvena dodávkutovarov'poskytnulies|užiebalebo
uskutočnenie
slav€ b ných prác medziPrijímal€ | bma DodávatelbmProjektusa ustanovenie
týkajúce sa preklasifikovaniaoprávnených ýdavkov na Neoprávnenéýýdavky
vzniknutýchuzatvorením
lakéhoto
dodatkupoužijeobdobne.

11. Poskýovatel'vykonávaadministÍatívnu
konlroluobstarávania
prác
lovaÍov's|užieb'stavebných
a súvisiacichposfupov v zmysle zákona o pomoci a podpoÍe.Poskytovatel'
oboznamuj
e
PÍijímatel'a
so ávermi z administratívnej
kontro|ydo 2l dnÍodo dňa predloŽeniaprís|ušnej
Dokumentácievym€ d zenej vods.3 až 6lohto článkuPoskýovatelbvi,pričomdoručením
Dokumentácie sa rozumie prijatie ko'nplelnej Dokumentácie Poskýovatelbm, pokia|'
Poskytovate|'
neuslanovíinak (uvedenálehotaje procesnopnávna'
tj' lehotaje zachovaná.
ked'Poskýovat€ | ' zašlezávery z administÍalívnej
kontroly obstarávaniaVo v posl€ d ný deň
|ehoty a poštovúprepmvu)'Poskytovatel,kontrolujeaj aplikovaniemožnostiuvedenejv
s 4ó ods. 2 ákona o Vo' ktorá sa lýka moŽtlostizrušeniavo zo stranyPrijimate|! ak neboli
předložené
viac ako dve ponuk)''V tako|ntoprípadePoskytovatel'vyzve Prijímate|b.
aby v
|ehotenie katšejako 7 ka|endánr}'ch
dníod doručenia
tejtov]ýzvyodóvodni|.prečopredm€ t ný
postupzadávaniaákazky nezn|šiI'Ak Přijimatc|.v stanovenej|ehotenepredloŽí
odóvodnenie'
resp'Poskýovatel, nebude pokladat, predloženéodóvodneni€ za dostatočné,
poŽiada
Poskytovatel'Urad pre verejnéobstarávanie(d'a|€ j aj ''UVo..) o vykonanie kontroly
predmetného
Vo v zm1'sleDohod}o spo|upÍáci
s Úvo. RovnakoPoskýovate|'požiadaÚVo
o vykonanie kontroly predmchóho Vo' ak Priiímatel'nezruši|použitýposfup zadávania
ákazky v prípadc,Že \, rámci polžilóhopostt|puzadávaniaákazky bo|apredloŽená|enjedna
ponuka' Ďalši postt|puplatni Posk}tovatel'nazák|adevýs|edkovkontro|yzo strany ÚVo'
Lehotauvedenáv lonlto odsekuneplynieani momentom7áčatiainej kontrolyv zmysleč|ánku
|2 týchtoVZP alebopo|ial.takuslanovujetentoě|ánok.
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t2.

Poskýovat€ | 'pÍeÍuši
na odstránenie
administratívnu
kontroluobstarávania
a vyzve Píijímalel.a
nedostatkov/odóvodnenie
zvolenéhopostupuv lehotenie kratšcjako 7 kalendámychdní odo
dňa dořučeniavýzvy v pripade.ak v rámci výkonu administra(í\'nej
kontroly obslarávania
identifikuje nedostatky.resp' nejasnosti'Lehota na oboznámcniePrijímalel.aso závermi
z administratívne.j
kontro|yprestávaplynúťdňom odoslaniavýzYy' Po doÍučení
odpovede
p|ynienová |ehola2| dní.
PrijímatelhnaÚzvu Posk},tovate|'a

1 3 . Ak Poskýovate''poŽiadao kontrolu procesu,Vo Uvo. Poskylovate|.lašle Prijímatel'ovi

oznámenie,žepostupilkontÍo|u
procesuVo na Uvo, resp.požiada|
o vypracovanie
odbomého
čiastkového
stanoviskaalebo osobnúkonzuháciu.Lehola pod|'aodseku l l tohto článkuna
oboznámenie(zas|anie)PrÚimatel'aso ávenni z administratívnej
kontroly prestanep|ynúť.
je
(napr.
Prijimatel'nie vtomto pripade oprávnenýrykonať í|kon'ktoď bol kontÍo|ovaný
uzavretiezm|uvy, uzavretiedodatku zm|u}y)-v prípade.ak napriek takémutooznámeniu
o postúpení
kontro|y procesu Vo na UVo Prijímate|.uzavrie zmluvu/dodatokk zmluve
poÝaŽujesa takétokonanicPr;jímatelá
porušeiieZmlUvy
s úspešným
uchádzačotn,
22 podstatné
o posk}4nulí
NFP. Dňoln doručcniaoznámeniaÚVo o výsledku kontrol)'procesu Vo do
dispozíciePoskytovate|h,
resp. čiastkového
odbornéhoslanoviskaa|ebozápisnicez osobnej
konzultácie,plynie Poskýovatelbvinová lehota2| dni' Poskýovalel'je povinný,najneskórv
poslednýdeňtejlo|ehotyoboznámiťPrijímate|.a
kontÍolyvo.
so závermiz administŘlívnej

Administfatívnakontro|avo v štádiuPfed PodpisomzmIurY s úsp€ š nýmuchádzrčom

t 4 . Poskýovatel.máprávo zúčastnit.sa
na proceseVo ako č|enkonisie na vyhodnolenicponúk

bez práva vyhodnocovať
ponuky.Týmto nic je dotknutápovinnost'Poskýovatel'avykonávat.
administmtívnukontrolu postupo\,Vo. ani právo Posk}tovate|.a
kontrolovaťproces vo
náslcdnev rámci kontrolyProjektuna mieste.Prijímatel'jepovinnýomámil. Poskýovalelbvi
tennína mi€ s to konaniaryhodnoteniaponúknajtnenej7 dni vopred'Poskytovatel'jerovnako
porušenia
postupova princípovVo' priebcžne
opnivnenýna účelminima|izovania
kontro|olat.
realizáciuVo zo slranyPrijimalel.avo forme ex.antekontťoly,na úče|y
kloÍejje oprávnený
vyžadovať
relevantnú
Dokumentáciu
eštePredjejsamotnýmpoužitilnv procesochVo
pÍoslrednictvoN
1 5 . Posk}.tovatel.
oboznámeniaso ávermi z administratíYnej
kontro|yv |ehole
stanovenejv odseku l l tohto článkuvzP ozná|niPrijímatelovineakceptovanie
predložencj
Dokumentácic.\ryzvePrijímateI'a
na zrušeniesúťaže
a odporučí
vyhlásenicnovéhoVo (ak to
umoŽňuječasové
|ehotaRealiácie aklivít Projcktu)'ak v proceseadministratívnej
kontro|y.
pred uzavÍctimzmluvy Prijimatel.as ú|spcšnýn
uchádzačom,
idenlifikujeávaŽné poÍuŠenie
zákonao Vo, resp'postupova principovVo, PrávnychprepisovEU a sR. ktorénie je moŽné
odslrániťúpravounávÍhuzn]luvy ncdzi PrÚí|natelbma úsp€ š nýD Uchádzačomsúčasne
oznámi Prijínatelbvi.Že nesúh|así
s uzatvorenímzm|uvy medzi Prijímate|bma úspešnj'm
považované
uchádzačonl.
v dósledkučohovýdavkysúvisiaccs taktouzavretouzlr1luvounebudú
za opÍávnenévýdavky Projcktu'Ak by kvzniku výdavkov ztakto uzavretcjzmluvy doš|o.
Prijimate|'beriena vedomie.žetieto výdavkyPoskýovalel.nepripuslí
do financovania'pokial.
niejc v Metodickompokynecentrálnchokoořdinačného
o.gánu(cKo) č.l l k určovaniu
Úšky
vráteniaposkýnÚtóhopríspevku
pravidiela pos{tlpov
alebojcho častipri porušení
Vo uveclene
inak. Ak Posk}tovaleI.
pÍeduzatÝorení|n
identifikujenedostalk)'v procescvo u Prijímate|.a
je
postupuje
dodatku kzm|uve s Dodávatcl.om'
obdobne ako
uvedenév predchádzajúconr
odseku,a tedaPoskytovatel'
vyjadrísvoj ncsúhlas
s uzavretím
dodatku'

1 6 . PoskÍova(el.prostredníctvom
oboznánreniaso závcm]i z administÍatívnej
kontťol),q,zve

Priiímate|,a
na \yhlásenienovéhovcrejného
obstarávania.
ak počaskontrolynávrhudodatkuk
znluve na dodávkutovarov,sIužiebalcbo stalcbnýchpr'ácrnedziPrijímatel.om
a Dodávatelbnr
podnricnokl1nlcdzenich 58 a s 88 zákonao vo'
Projektuzistínesp|nenie
"s
t 7 . v prípade'ak Poskytovatel'idcntifikLrjcnedodrŽaniepriDcípova postllpovVo' resp.poruŠeniil
Právnych predpisovsR a El.J pred podpisonrZn]luvy na dodávku tovarov' služiebalebo
stavebnÝchpřác s ť|spešným
uchád7ačonra ncdójde k odstráneniuprolipnávnehostavu.
Posk}.tovalcl.oznámi PrijÍnatclbri. Žc n..\ihlasi s uzatvorenímznrIuvy s úrpeŠný|n

'í
G^.^''

uchádzačom,
resp. nepripustiprojektdo financovania'pokial' nie je v Metodickompokyne
cenlrálneho kooÍdinačného
orgánu (cKo) č' ll k určovaniuvýšky vrátenia poslrylnutého
príspevkualebo jeho častipri poÍušení
pÍavidiela postupovVo uvedenéinak' v prípade
uzatvorcniadodatkuk existujúccjzrnluvena dodávkutovaÍov'služiebalebo stavebnýchprác
medzi Prijímatelbma Dodávatelbm Projektu sa uslanovenieýkajúce sa oboznámenia
Píijímate|b
uvedenév pn'ej vete lohto odseku použijúobdobne,ak došlo k identifikovaniu
obdobnýchnedostatkov.

1 8 . V pripade,ak Poskýovate|,neoboznámiPřÚímatel'aso ávermi z administratívnej
kontro|y

prís|ušnej
v |ehotedo 2l dníodo dňa predloŽenia
DokumentáciePrijima(e|bmPoskýovate|bvi,
je
pozastavit'
Prijímate|' opÍávnený
Rea|iáciu aktivit Projektudo časuoboznámeniasa so
ávermi z administÍatívnej
kontroly.Prljímate|'nieje
v tomtoprípadeoprávnenývykonaťúkon,
(napr'uzatvorenie
uchádzačom'
uzatvorenie
ktoď bo|kontrolovaný
zmluvy s úspešným
dodatku
kzmluve s Dodávate|bmProjektu).Uzat\,oreniezÍnluvys úspešným
uchádzačom
móže b't,
v takomto pripade chápanéako podstatnéporušeniezmluvy o poskytnutíNllP. Týmto
Dokumentáciu'
ustanovením
nieje dotknutápovinnosťPoskytovate|'a
kontrolovať
uvedenú

1 9 . V prípade'ak Poslq4ovatel.
neidentifikujev áveroch z administratívnej
konlro|ynedostalky,

oboznámi Prijirnatel'a s tým' Že je oprávnený vykonat'úkon (napríklad uzatvorit.
zmluvu/rámcovú
dohodu s úspešným
uchádzačom,
uzatvoriťdodatok k zmluve, pripustit,
výdavkyvzniknutéz obstaravania
tovarov,služieb,stavebnýchprác a|eboiných posfupovdo
financovania)'Uvedenékonštalovanie
Poskýovatcl'avšaknemamenáa v žiadnomprípadesa
ním nelryIuěuje,
ž€ prípadnoud'a|šou(neskór vykonanou)kontro|ouvo nedójdek zisteniu
porušení
povinnostiPrÚímatela,ktorémóžuvyvolaťprávnenásledkyuvedené
najmav o(lseku
10' 2| a 22 tohto článku,a to najmá v dósledku aplikácie postupovvychádzajúcich
z metodických usmemení,rozhodnutía Yýk|adovýchslanovísk UVo a|ebo Právnych
dokurnenlot
aIebo|omuni|ácie
5 EK a|eboinirnioreánmiSR a t'L'
Administntívna kontro|r Vo v štídiupo podpisezmlulT s úspešným
uchádz.čom

20 Poskytovate|.aplikuje postupy administratívnejkontro|y obstarávaniaaj na obstarávan|a

pred účinnostbu
ukončené
ZmluB' o posk}tnutiNFP, pričomadministratívnu
kontÍolurykoná
až po úěinnosliZmluvy o poslq4nutíNFP. Ustanoveniaýkajúcesa Poslgtovatel'aoh|bdne
možnostivýzvy na úpravusúťažnej
dokumentácic.úpravunávrhuzmlu\ry'navrhnutiazrušenia
sút'ažea kontro|y d'alšíchpostt|povPrijímatela prcd uzatvorenímzmluvy s úspešnýnr
uchádzačorr
sa nepouŽi-jú.

princípova postupovVo, resp.porušc|lie
2 t . v prípade'ak Poskýovate|'identifiktr,je
nedodrŽanie

pravidiel stanovenýchv le8islalive SR a EU po uzavretízmluv}' Prijimalela a úspešného
uchádzača'
ale eštepr€ d úhradou
opřávnenýchvýdavkovv ZoP' vaahujúcousa k oprávneným
výdavkom Projektu, ktoré vyplýYajú z íea|i7'ácie vo (napÍ. na zák|ade záyeÍoy z
administratí\,nej
kontÍo|y),Posk\.loYatefnavÍhnePrijimatc|bvi Ex.ante finančnúopravu
tesp'nepripustívýdavky vzniknuléna zák|ade Vo do financovania'Konečnépotvrdc ie
Ex'ante finanělej opravyvydá Posk)loYalel'Prijímate|bvi
|enpo spInenípodmienokurčených
Poskýovatelbm'Výdavky !zni|n tó z takéhoto
vo budúm6cťbý'pripustenék financovarriu
za podmi€ n ky zníŽ-enia
oprávnenlchfi'davkov vo výškeurčenejEx.antefinančnej
korekcie.
pripustenia
Podmienky určeniaEx.an(e fiDančnLjopralry a súčasného
kontrolovaného
Vo
k financovaniuv štádiupo PodpiscZnIu!'vs úspešným
uchádzačom
súuprav€ n év Metodickom
pokyne cKo č.ll k určo\aniu\išk\ Yráteniaposkýnutéhoprispcvkua|ebojeho častipri
porušeni
pravidiela poslupo\\'o'
sPo|očné
ustanov€ n ia k adminis(řali\'nejkontrolevo

22. v prípadeak Posk}1o\at..|.
idenliÍjkÚenedodrŽanie
principoYa poslupovvo' resp' porušeDie
pravidi€ | stanoren!ch\ lcgjsIalí'esR aEU, aŽ počasrealizáciepÍojektu.po úhrade
oprávnených!ýda\ko\ r loP. ra.ahrrjúcej
sa k nák|adomprojektu.ktoréryplývajúz realizácie

ar'

Vo, (napr.na základe v'ýsledkovkontro]yna mieste, vládnehoauditu' auditu EK apod-)
Poslgtovatel'postup!Úev zmysle $ 27a ákona o pomocia podpore,a ak to určíPoskýovate|''
Prijímatel.jepovinnývrátiťNFP a|ebo;ehočasťv sú|ades článkoml0 VZP- Pri stanovovaní
prostriedkov'ktorérnajúbý Prijimatelbmvrátené'Poskýovatel.postupuje
Úšky finančných
v zmysle M€ t odickéhopokynucKo č.1] k určovaniu
výškyvráteniaposkýnutého
prispevku
alebo jeho časli pri porušenípÍavidiela postupovVo resp. inéhoPÍávnehodokumentu
vydanéhona to oprávnenýmorgánom,naimá CKo (napr' usmernenieCKo k finančnjrn
opravámza skátenélehotyna poskytnutiesúťažných
podkladovv prípadeVo začaýchdo 7.7'
2013a Dod.).

2 3 . Prijímatel'sa zavá^]jez^bezpečiť
v rámci závázko\.ého
vzÍ'ahus Dodávatelbmpovinnost'
Dodávatel'a strpieť lýkon kontroly/auditusúvisiacehos dodávaným tovaron' prácami
a službamikedykol'vekpočasplatnostia účinnosti
Z'nlury, a to oprávnenýmiosobamiv zmysl€
článku 12 týchto vZP aposkytnút,im všetkupotÍebnú
súčinnost,''
Zároveň sa Priji'natel'
'.aváz{e upraviťv zmluve s Dodávatelbm poviDnosťpredkladaťelektronickúverziu (vo
formáteMs Excel) podÍobného
rozpočÍu'
ako aj povinnosťpredkladať
v elektronickejv€ r zii
kaŽdúznenu tohtopodrobného
rozpočfu,
ku ktorejdójde počasr€ a |i7áciepredmetuznluvy.

Na účel
overeniasúIadu
ÍealizácieVo s intemýmaklom Prijínatel'ajePosk),tovalel'oprávnenj'
vyžiadaťsi intemý akt' ktoni upravujeÍealizáciuVo v podmienkachPrijínatel,aaplán
verejnéhoobstarávaniana pÍíslušný
ka]endámyrok' Ak rea|izáciavo Prijimatel.ombude
uskutoěnenáv súIades podmienkamiapostupmi definovanýmiv intemom akte Prjjímatel.a'
avšak v Íozpor€ s princípmia postupmiVo dcfinovanýmiprávnymi predpismiEl] aSR
a Právnymi dokumenlamirydanými Poskytovat€ | bm, rozhodujúcepÍe posúdeniesplnenia
podmienoka posttlpovvoje dodrŽanieprávnychpredpisovEU a sR a Právnychdokumentov
vvdanÝchPoskýovatelbnr.
25.

Prljímate|.akceptuje skutočnosť,
Že výdavky vzniknuténa áklade Vo nemóžu b}.t'
Poskýovatelbm vyplatenéskór ako budú skontrolovanépravidl'postupv/princípyvo
s pozilívny Y'ýs|edkom(nebude identifikovanéporušenielegislatí\ySR a EÚ a pod.)
resp'skór ako budepotvfdeDáEx-antefinančná
oprava'

26'

Prijímatel.berie na vedornie,Žc lchota určená'resp. dojednanápre administratívnu
kontřolu
Žiadosli o platbunezačne
plynúťskór ako budePrijimatel'oboznárnený
pozitívnom
o
výsledku
adnriiistratívnejkontroly Vo, resp' po potvrdení určenia Ex-ante financnej oprar]'
Ustanovenie
predchádzajúcejvety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsa]ruje
deklarované
výdavky\'zniknuté
na základevo.

Článok4 Po\.INNosŤ PosKYTovAŤ
\4ONITOROVACIESpRr(Vy
1.

INFoRMÁCIE

A

PREDKLÁDÁŤ

Poskýovatel. jlj vZ1rys|e Nariadenia l08] a v súlade so zásadou riadneho finančného
hospodáreniaZodpov€ d ný za zber údajovo reali7ácii Projekl! potrebnýchpre Íinančné
riadenie'
monitorovanie, preverovanie a audity a zabezpečenie r'hodnóho (anal)tického) vedenia
úětovníctvaprojektov U prijímatel.ov.Za účelomtoho, aby Poskýovatel' nohol splniť svoje
povinnosti týkajúcesa lnonitorovaniarealizácie Proicklu Prijímatel'a'Zmluvné strany sa dohodIi.
Že Prijínatel.je povinný pravidelne počasplalnosti a účinnostiZmIuvy o poskýnutí NFP. tj' za
obdobie Rea|izácie aktivít Projektu a obdobie piatich rokov od FinančnéhoukončeniaPíojektu,
predkladať Poskýovate|bvi prostredníclvoln PoÍálu ]TMs, ako aj v písomnej foÍme
Monitorovacie správy za podmienok a v leholácb. uvedcných v Zmluve o posk}tnutíNFP' a to:

]
jc \ toliIoro vácei sl!ávy ai mimo lclnrino! p€ ! nc
Posb lovate|.móŽe PoŽadovaťod pri]ímate]'a
pÍťd]ož.n
staíolených v lcjto Zln!\e'

h

a) Priebežnú
monitořo\'aciu
spÍá\'u.
b) záveÍečnú
monitorovaciu
spnivu'

NásIednú
monitorovaciu
správu.
PrijÍnatel'zároveň predkladáPosk},tovate|bvi
v písomnejforme Hlásenie o zfuěatírea|jzÁcie
Ptojektu(Prí|ohač' 4) ato do ? dní od ačatia R€ a |izácie akivít Projektu(Začatiaprác na
Projekte).
2 . obsah a forma Monitorovacej správy je štandardizoyaná azáyazná pÍevšetkysubjekty zapojené
do procesu monitoÍovania
a hodnotenia.Monitorovaciesprávy projektÚ sú Poskylov;telbvi
doručované
v stanovených
lehotáchv elektronickejformeprostrednícfuom
veÍejnejč;stipoíálu
lTMs-a v písomnejpredpísanej
forme.Inšlrukciek q/p|neniuMonitorovacejsprá{ súdostupné
na webovomsidle Posk)'tovatel'a.
PŤiebežnámoDitorovacia spiáva
PÍÚím?tel'jepovinný predkladaťPoskýovatelbvi za obdobieod začatiapÍácna Projekie do
Ukončenia
prác na ProjektePriebežné
monitorovaciesprály vždynajneskóido I5' dňa mesiaca
nasledujúceho
s|edovanom
období,
ktoďm je predchádzajúcich
Po
6 mesiacov.PrVésledované
obdobiezaěínap|ynúť
prr.ýmdňom ka|endárneho
mesiaca,v ktoromdoš|ok uzavretiuzmIuvy
o.poskytnutí
NFP' v prípade,ak časováoprávn€ n osť Realizácie akivít Projektu zahrňaaj
obdobiepÍedu7Aýřetím
zÍn|uvyo poskytnutiNFP, prvá PriebeŽnámonitorovaciasprávabudé
zahrňaťokrem pn',éhosledovanéhoobdobia aj obdobie od Začatiapt^c na Projekte do
nadobudnutia
účinnosti
zmlu\y o poskýnutíNFP' Za obdobie6 mesiacov'počasktorehodójde
k Ukončeniuprác na Projeke sa PriebeŽnámonitorovaciaspráva nepredtladáa nahrádza-ju
povinnosl' pred|ožiťzáverečnúmonitorovaciusprávu. PriebeŽlá monitorovaciaspráva ia
nepodávaani v prípade,ak obdobie od zač^tiapÍácna Projekte do Ukončeniaprác na Projekte
trvalo v časepred nadobudnutím
účinnostiZm|uvy o poskynutí NFP; v takorntopripadc
PriebeŽnú
monitorovaciuspnávunahrádzazáverečnámonitoÍovacia
správa.V námciPriibežnej
monitorovacej
sprály PrÚímate|'
poslgnujenajmá'a|enie|enúdaje:
a) o.ealizovanýchAktivitáchProjektu,
b) o zmenáchfinaněného
harmono8ramu
Proj€ k tu.
z{verečnÁmonitorovaciaspníva
Prijímate|'jepovinnýpredložiť
PoskylovatelbviZáverečnú
monitoÍovaciu
správunajneskórdo
l5.-dňa mesiaca nas|edujúceho
po mesiaci.v ktorom došlok Ukončeniupiác na Projekteza
pod|nienky,Že bo|i zrealizované
a uhradené
všelky(oprávnené
ineoprávnen;)výdavkyvšetkým
DodávatelbmPrijímate|'a'
ak ich PÍojektobsahujea súčasne
sti tieio r.ýaavty.ako áj nákláay
tvoÍenéúčtovnými
odpismi a náklad1'na spotrebusk|adovaného
materiálupÍemietnuté
do'
účtovníctva
Prijímate|hvzmys|c pris|ušnjchprávnych predpisov SR aEU a podmienok
stanovenýchvzmluve o poskýnulí NFP. Terrnínna predloženieZáverečnejmonitoťovacej
spJávy začínap|ynúťnajskór pnÍn] dliom mesiaca nas|edujúcom
po mesiaci' kedy doš|ó
k UkončeniupÍácna Projekte.Ák PrÚínatel.porušítuto povinnosť,
a ak lo určíPoskytovatel''
Prijímate|'jepovinný vrátiť NFP a|cbo jeho časťv súiades článkomI0 yzP. záýercčná
monitorovacia
sPnávaProjektuobsahujenajmá:
a) reáInedosiahnuté
hodnol\ \Ýs|cdkovýchukazovat€ | bv Proiektu' vrátanemeratel'ných
ukazovate|bv
hori2onlá1n\ch
prioríllam' kdeje to Íe|evantné'
t|) zoznamvýstupovjednotlitich AktivítProjektu,
c) deňUkončenia
prácna Proje|lc.
d) d'alšiu dokumentáciupoŽadovanúzo stÍany Posk}tovate|.avo vá'ahu k overen|u
výsIedkovProjeklU

,v< rJ\'

slrána9 z]0

5.

Nás|ednámonitoroveciespráva.
predkladať
Prijimate|'sazavžizuje
Poskytovate|'ovi
NlisledÍémonilorovaciesprá\.ypočas5 Íokov
povinný
odo dňa Finančného
ukončenia
Projeklu.Nás|ednémonitorovaciesprávyje Prijímateť
predk|adať
po s|edovanom
Poskftovatelbvido l5. d|ialnesiacanas]edujúccho
období'ktoď|n je
predchádzajúcich|2 m€ s iacov' Prvé s|edovanéobdobi€ začínaplynúťod Prvého dňa
kalendárneho mesiaca' v ktorom došlo k Finančnémuukončeniu Projektu' V prípade'
ak k Finančnému
ukoněeniuProjektu doš|on€ s kór ako k Ukončeniuprác na Projekte,prvá
Nás|edná monitorovaciaspnáva bude záhÍňaťokrem monitorovaného
obdobia aj obdobie
od Ukončeniaprác na Projektedo FinančnóhoukončeniaProjekfua Prijimate|'je povinný
vtomto období udržať hodnoty výs|edkov'ýchmerate|hých ukazovátel'ov. Následná
monitorovaciaspráva Projektu obsahuje aktuá|ne hodnoty výs|edkovýcha dopadových
ukazovatelbvPÍojektu,vrátanemeratel'ných
ukazovatelbvhorizontálnychpfioríttam.kdeje to
zdóvodneniev prípadeneudrŽjania
hodnót meratel'nýchukazovate|bvvýs|edku
Íe|evantné'
a aj zdóvodneniev prípadenedosiahnutia
stanovených
hodnól meratelhýchukazovalelbvdopadu
priorítEÚ. Nás|ednámonitorovacia
vrálaneukazovate|bv
horizontá|nych
správaobsahujeúdaje,
potrebné
podmienok
vnátane
ktoÉ sú
UdÍŽalel.nosti'
ldrŽania výs|edkov
Pre overeniesp|nenia
Projektuv zÍnys|e
ělánku57 Nariadenial083.

6.

V pripadenesprávností
alebo neúplnostiMonitorovacíchspráv uv€ d ených v odsekoch3 aŽ 5
nedostatkov,
tohtočlánkuPoskýovate|'poskýne Prijímatelbviprimeranú
lehotuna odstránenie
nie kÍatšiuako 7 dní,maximá|nevšak 14 dni. Prijímatel'jepovinnýv priebehutejto lehoty
ncdostatky odstránit'' resp. Monitorovaciu správu Projektu dop|niť. v prípade rozporu
Monitorovaccjsprávy Projektu so skutkovýmstavom Rea|iácie akivít Projektu' alebo so
povinnýv |ehoteurčenejPoskýovate|bmtentoroŽpor
Zrnluvouo poskynutíNFP je Prijímatel'
odóvodniť'

1.

Posk}'tovatel'
na ák|ade posúdenia
Monitorovacích
spráVs oh|'adom
na póvodnýnávrhProjcktu
móže:
a) vykonal' kontro|una miesle najmá v súvis|ostis dodrŽanímharmonogramurea|izác|e

aktivit, proPorcionalitoupouŽiých finančných zdrojov k dosahovaným výstupon]
a Úraznejšímizmenamirozpočtov
Aktivít;
b.) poŽadovaťvráteniečastialebo ce|éhovyplatenéhoNFP v prípadenedosiahnuliaalebo
zniž€ n ia zm|uvnezávi;znýchýslcdkových ukazovatcl'ovProj€ k tu, vrátanemerate|hých
postupom
ukazovatelbvhorizontálnychpriorítoviac ako 5oZ,tam kdeje to rc|evanlné.
podl.ač|ánkul0 vZP'

E.

Poskytovate|'je
oprávnenýpožadovať
od PrÚímate|'a
správya informácicviaŽucesa k Projektrt
aj nad rámec rozsahu Monitořovacich správ a terminov uvedenýchv ton]to článku VZP
a PrUímatel,je povinný na žiadost' Poskytovatel'av nim stanovenej lchote/termírroch
predloŽiť/predkladať
požadované
správy. Dokumentáciua informáciesúvisiaces Projcktom.
najmá:
a) súvisiace
s charakterom
a postaveni Prijínatel.a.
postupuprácna Projekte'
b) s rcaliáciou Projektu'vrátanefotodokumcntácie
c) s účelom
Projektu,
d) s AktivitamiPrijimatel'asúv;siacin]i
s tlčclomPÍojektll,
e) s vedenimúčtovnictva.
požadovat.'
f) ďa|šieinformáciea vysvel|enia.
klorébudePosk)-to\'alel.
Prijínlate|.beric na vedomie' Žc rozsah sprá\' a inforDláciípodl'a tohlo odsekůstanovi
poŽadovaných
Poskytova1el'
spósobompodlh vlastnóhou\áŽenias prihliadnutimna charakteÍ
správ a informácií,pričommóžc ísl.napr' o písontnú
kornunikácius PrÚímatelbm,\ydanie
nlelodickéhousnlerncniaa|ebo inú thodnu formu. avšak b€ z potreby uzatváÍaťdodatok
k Zmluve o poskylnutíNFP. Pokial. Posl)1o\atel.na lenlo účeltydá metodickéusmemenie.

,

)\

zverejniho na svojom\\ebo\om sidlea ojeho Zverejnení
informujePrijimate|h.
9.

Prijimatel'je povinný B€ z odk|adne podrobnepísomneinformovat'Posk},tovatelho začati
a ukoněeníakéhokol'vek
súdneho'tÍestného,
exekučného,
konkurzného,
reštrukturalizačného'
správnehoaleboinéhokonaniavočiPrijímatelbvi'o vstupePrijímate|h
do Iikvidácie,ozdravného
režimu' řesp' nútenejsprávy ajej ukončení,o vzniku a ániku okolnosti qlučujúcich
zodpovednosť,
o všetkýchzisteniachopnávnených
osób pod|'ačlánku12 Úchto VZP, prípadne
inýchkontrolnýchorg{nov,poistnýchudalostiachsúvisiacimis predmetom
projektuako aj iných
skutočnostiach,
ktorémajúalebo m6Žu mat'vp|yv na Realiáciu aktivítProjektuďalebo na
povahua účel
Projektu'

1 0 . PrÚímatel'je zodpovednýza včasnosť,
presnosť,správnost',pravdivosťa úp|nosť
všetkých
informáciíposkytovaných
Poskýovatelbvi.

1 1 . NesplneniePovinnostipredk|adaťúplné,spnávne,presné,a pravdivéMonilorovacie správy
porušením
Projektu,je podstatným
Zm|uvy o poskýnutíNFP. Rovnaképrávn€ dósledkymá aj
n€ p odanie Monitorovacejsprávyv lehotícha spósobomstanoveným
v tomtočlánkuvZP'

12. Ak Poskýovate|'zistí,že Prijímatel'nezača|s Realiáciou aktivítProjektudo J mesiacovod

termínuuvedeného
v Pri|oheč'2 (PredmetpodporyNFP), povaŽujesa to z^podstatné
porušenie
zm|uvyo poskýÍlutíNFPa Poskýovatel'jeoprávnenýod zm|uvy o poskynutíNFPodstupiť'

t . l . o zmene podrnienokpÍe Projekty gen€ Í ujúcepťÍjemje Prijímat€ | ' povinný infoÍmovať
Poskýovate|hv Monitorovacichsprávachprojektuv súlades ods' I tohtočlánkuVZP.

1 4 . Ak nastanepodstatnázmena podmienokpre Projektygenerujúce
prÍjempočasmonitorovania
čistýchprijmovv súlades č|ánkom
55 ods.4 všeobecného
nariadenia:
a) aeštenedošlokposk}tnutiuce|éhoNFPvsúIadesč|ánkom3'I
zm|u\ry
o poskýnulí
NFP.
Zmluvnéstrany sa zaýá7'|jiú
Uzavrieťdodatokk zm|uve,ktoďm sa upravíčlánok3.l
Zmluvy o posk}'tnuti
NFP v nadviiznostina rozdie|medzi NFP lrypočítaným
na zák|ade
metódyfinančnej
medzerypri žiadostio NFP a NFP !rypočílaným
rekalku|ácioufinančnej
medzery;v prípadeakje rozdielpod|hpÍedchádzajúcej
vety vyšší
ako NFP, ktor'ýje ešte
Poskýovate|'povinný poskýnúťPrÍimate|bvi'zmluvnéstrany sa zavázujúuzavÍiel.
dodalok k zmluve, ktoďm sa upravíč|ánok3'1 zm|uvy o poskytnutíNFP a zostalok
rozdieluj e Prijímate|'
povinnývrátiťv súlades článkoml 0 vZP'
b) a ak už bo| Poskýnutýce|ý NFP v sú|ades čIánkom3'l zmluvy o poskytnutí
NFP zo
stranyPosk}tovatela'Prijímatel'jepo\'in ý vráliťposkýnu(ýNFP a|ebojeho časť
v sú|ade
s článkoml0 VZP vo výškezodpovedajúcej
rozdielumedziNFP \ypočílaným
na ák|ade
metódyfinančnej
medzerypri žiadostio NFP a NFP vypočítaným
rekalku|ácioufinančnej
m€ d zery.
15. PÍijimatel'jc povinný infoÍmovaťPoskýovatc|'aododaní lovarov/poskýnutíslužiebalebo
vykonaní stavebnýchpÍác. ktoré boli dodané/poslý,lnuté
a|ebo vykonanépo uhradení
Prcddavkovejp|atbyPrijimatel'o|nDodávatelbviato zas|anímzúčtovacej
faktúry.príp'd'a|šej
podpornejdokumentáciea vo forn]áteDop|ňrrjúcich
údajovk prellkázaniudodaniapredmetu
pln€ n ia' Prijímatel'jepovinnýinfornlol.aťPoskytovatel'a
o dodanitovarov/poskytnutislužieb
alebo rykonanístavcbnýchpÍácr lehotedo |5 dni po ich dodani/poskytnutí
alebo vykonani,
pričomposlednédodanie/posk\,lnu1ie
alcbo vykonanie musí b},t'reá|ne uskutočnené
tak.
aby moh|obyťlý|ntospósobonoznárrrené
Poskytovatelbvinajn€ s kór do 3l júla20ló'

Článok5

PUBLIC|TAA INFoR}'rovANosŤ

i.

PrÍimatel.jepovinnýpočasp|atnostia účinnosti
Zm|Uvyo poskytnutiNFP infonnovať
veřejnost'
o poskytnutej
pomoci\.súladcs akluálnymManuá|ominfoÍmol'ania
publicity
a
pre prijímatclbv
NFP. ktoÚ jc dostupnj'na$ebo\o sidle Poskytovatel'a'

2.

PrÚimatel'jepovilrnýPosk]lo\atcl.o\'iposkylovat.súčinnost.
pubIicityprikladovdobrcj
lra úče|y
praxc.

n \ř

S t r a n aI l 2 3 0

Á

3'

v odseku2 tohtočláDkUPrijímate|':
Pre úěelyuvedené
rryhotovenie
a) poskytnefotografietýkajúcesa rea|i7ácieProjektu'umožní
áberov na účely
pub|icityosobámopnávnený,m
na to Pos|Jtovate|bm;
b) vyhotovífotografiezmiesta pred z2čatíma počasrea|iácie projcktuana poŽiadanie
Posk},tovatel'a
mu ich zašle;
pub|ikovania
c) přijme osobt'opÍávnenú
Poskýovatelbmna \,}konanieinten,iewna úče|y
projektuako prík|addobrejpra'(e;
d) prijme inéosoby zastuptrjúce
orgány EÚ, s|ove||slejrepub|ikyatebomédiáv sprievode
zástupcuPoslqtovate|haleboCKo a|ebona áklade ich oznamuza účelom
oboznámenia
sa s pÍojektom,
resp.tvorbypublicity.

4.

Prijímate|bvisa zakaŽujeumiestniťv miesterealiácie Projeklu inú Íek|amnú
tabu|'uváčších
pub|icity
pÍc
prijimatelbv
v Manuá|iinformovaniaa
ÍozÍnerov
ako sútabu|euvedené
NFP.

5 . Prijímatel'súh|así,
aby ho Poskýovatcl'zaradil do zoznamu Prijímatelbvna účelypublicity
a informovanosti.Prijímatel' ároveň súhlasi so zverejnenímnasledujúcichinformácii
a dokumenlovv zoznamePrijímatelbv:názov asídlo Prijímate|b;
názov, cielc a slručnýopis
Projekfu;miestoRealiácie aktivítProjektu:časrea|iácie Projektu;celkovénák|adyna Projekt:
výškaposkyhutéhoNFP; meratel'né
ukazovatelePÍojektu:fotografieavideo zábery z miesta
rcaliácie Projektu;predpokladanýkoniec Rea|izácie aktivít Přojektu' Prijimatel.súlrlasí
so
zverejnením
uvedených
údajovaj inými spósobmi'na áklade rozhodnutiaPoskýovate|b'

č|ánok6
l.

vLAsTNÍcTvo A PoUŽITIE \^fSTUPov

PrÚímatel.
sa zavázuje'že:
a) v prípade'ak nie je l00%-nýmv|astníkom
zariadeniďnehnulel.nosti'
na ktorom Dlajúbyt.
umieslnené
častisystému
verejného
osvet|eniav súvislostis rea|iáciou projekluje povinný
pÍed|oŽiťna výzvu Poskýovate|'akedykol'vek počas celej doby p|atnostizm|uvy
o poskytnutí
NFP súhlasv|astníka
zariadeniďnehnutel'nosti'
na ktorommajúbý. utniestnené
projektu;
častisystému
vere.jného
osvetlenias realiáciou
uvedenápovinnost'san€ v á'ahuje
na pozcrnky,ktorésúdotknuté
Íealiáciou Projektu,
b) bude\"ýlučnýřn
v|astníkom
majetkunadobudnutého
ďa|ebozlrodnoleného
zNFP minimá|ne
počasdobyRealiácic aktivítProieklUa počasdoby.ktorejdÍŽkasa rovnádobeodpisovania
toho majetku nadobudnutého
a/alebo zhodnoteného
zNlrP' ktoď má najdlhšiudobu
právnehopredpisu'najmenejvšak5 řokov od Finančného
odpisovaniav zmys|eprislušného
ukončenia
Projeltu'Pre vy|účenie
pochybnostisa uvádza'žena všetokmajelokpodlb tohlo
písm. b) sa vá'ahuje rovnaká doba. počasktorej musí Prijimatel'zostat. výlučným
vlastníkomvšetkého
lohto Dajetku.a 1l)bez ohl'aduna to, čikonkrétlapoloŽkanlajetkujc
odpisovaný|n
ma.jetko alebo nie je odpisovanýln|najetkom.priČolndiŽka tejtodoby sa
stanovujepodl'a dlžky doby odpisovaniatoho majetku.ktoréhodoba odpisovaniaje
(d'alejako.,Dobaviazanosti..).
najdIhšia
c) majetokobstaraný
ďalebo zhodnoteDý
v rámci Projcktuz NFP a|ebozjeho časti:
(i) budepouživať
vý|trčne
na dosiahnutieúčelu
Projektu
(ii) zaradí do svojho majetku a Zostan€ vjeho majetku minimálne počasDoby
viáŽanostivzmys|eákona o rjčlo\'lríctve
a
(iii)v prípade,
ak sa NFP použhana obstaranie
majetku,nadobudne
od trelíchosób na
základe rryuŽitiapostupoYa podmienokvýs|edkovvykonanéhoVo uvedených
v článku3 vzP' Majetok nadobudnutýzNFP musí byť noÚ a nepoužívaný,
pričom7a nový majetoksa nePo\azu.jc
predt'ým
laký majetok'kloď Prijímate|.uŽ
vlastnil.ma| v drŽbea|eboma| u seba ako detentor'prípadnemal k ncmu iný
pÍávnyvá,ah' čiprávn}nároka následncho nadobudolodtretejosoby.
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2.

r

a.

prevedený
na tretiuosobu

b.

prenajat.ý
tretejosobe

c.

nt'aženýakýmkol'vekprávomtretejosoby,

d.

na základe právnehoúkonuprenechanýtretej osobe za účelomvykonávaniasprávy,
vykonávaniamanažérskych'
riadiacich alebo kontro|nýchčinnostía|ebo akýchkollek
iných obdobnýchčinnoýi's dósledkom'že Prljímate|'
nebudemócťalebo nebudevóbec
vykonávaťúp|nú
správu,m6nažmen1,
riadeniea|ebomaťúp|nú
kontro|ualeboakúko|\ek
inúobdobnú
činnosť
nad majetkomnadobudnut'ým
ďa|ebozhodnoteným
z NFP, priěomsa
toto ustanovenieneup|atní,
pravid|áhospodárskejsúťaže,
ak boli dodrž-ané
vá'ah medzi
Prijímate|bm
a lreťouosobounezak|adáiné,nepovolené
formy štátnejpomociá ároveň
pnivnehovďahu nedoš|ok negativnemu
uzzvretímtakéhoto
vp|yvuna dosiahnutiecielh
a účelu
Projektu.

3.

povinnostiuved€ n ých v pr€ d chádzajúcichodsekoch1 a 2 tohtoč|ánkuPrijímatelbm
Porušenie
sa považujezá podstatné
porušenie
Zmluvy o poskytnÚtiNFP, kore oprávňujePoskytovate|b
od Zm|uly o poskytnutí
NFP odstúpil'a ároveň Prijimatel'jepovinnývrátiťNFP alebojeho
časť
v súIade
s č|ánkoml0 vzP.

4.

Povinnostilyplývajúcepre Prijímatelhz odsekovl a 2 tohtočlánkunie súre|evantné
v prípad€
likvidácie nebezpečného
odpadu v súIades P|atnýmiprávnymi predpismialebo v prípade,
ak PrUímate|'
nak|adá s majetkom nadobudnutýmalebo zhodnotenýmZNFP aj v rozpore
s povinnosťami
uvedenýmiv odsekul a 2 v dósledkuplneniapovinnostislanovenejvšeobecne
záýázný|nprávnympredpisoma|eboprávop|atným
rozhodnutím
štátneho
orglínu'

5.

Pri dodržaní
podmienokuvedenýchv odsekochl- až4 tohtočlánkuPrijímatel'
ároveň beriena
vedomie, že scudzenie a|ebo prenájom a|ebo akéko|'vekiné pÍenechaniemajetku
nadobudnutého
ZNFP alebo z jeho častiz-ainých ako trhovýchpodmienokmóže zakladať
nedovo|enú
štátnupomoc v zmysle prís|ušných
právnych predpisovSR aEÚ, zčoho pre
Přijimatelhbudúvyp|ývať
prís|ušné
právnenásledky'

6.

Prijimalel'sa zavázuje poskýÍúťPoskytovale|bvia príslrršným
orgánom sR a EÚ všetku
Dokumenliciu\'ytvorenú
pri ReaIiácii a|ebov súvis|osti
s Realiáciou aktivítProjektu,a t'ýmto
zároveňudel'ujePoskýovatelbvi a príslušný|n
or8ánolnsR a El] právo na použitieúdajov
ztejto Dokumentáciena účelysúvisiaces louto ZmIuVouo poskýnulí NFP pri zoh|'adneni
autorských
a priemyselných
práv Prijímatel.a.

)

-

Majelok nadobudnuryalebo zhodnotenýZNFP a|ebo zjeho častinemóžebý'počas Doby
viazanosti:

Článok7

PREvoD A PRECHoD Pfuiv A PovINNosTÍ

l.

Prijimatel'nieje opnávnený
previcsl.práYaa povinnostiz tejtoZmlury o posk}'tnutí
NFP na iný
subjekt.

2.

pohladávkyPrijímalel.a
Postúpenie
na $,platenieNFP na tretiuosobusa vylučuj€ , bez ohl'adu
na právny titul, právnu foínlu a|ebo spósob postúpenia.
pohladávky
v prípadepostúpenia
Prijímate|b
na vyp|alenieNFP na lreliu osobu.PÍijímatel,je
povinnývrátiťNFP a|ebojehočasť.
v prípade'ak danúskutočnost.
idcntifikujePosk},tovatel.,
prijimatel'jepovinnývrátit.NFP/jeho
časťv sú|ades č|ánkoml0 vlP. \/ prípadeak danÚ skutočtlosť
identifikuiekontrohlyorgan
aleboorgán auditu,postupuj
e l sLiladeso zákonomč.52312004
z. z. o rozpočtoqých
pravidlách
verejnejspráry a o z|ncnea doplncníniektoďch ákonov v zneníneskorších
predpisov.Týmto
je zabezpečená
ustanovenim
apljkácia$ 3l ods. 7 citovaného
7rikonana úče|y
trysPoriadania
finančných
vzrahovvoči\šcob€ c nénurozpoětuEU.

L

Prijímatel'jepoviDnjoznámiťPosk\lovatelbviakúkol'vek
Žn]enuv osobev€ r itela pohl.adávky,
ktoÍá voči Prijinate|.o\
i e\isluje a|ebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to

/)\\

StEna 13z l0

?

Bezodkladnepo tom, ako sa dozvie o lejlo zmeneverite|'avykonanejna základeakéhokol'vek
podl'ačlánku8
právnehodóvodu' Poskytovatel'jcv takomtoprípadeoprávnenýpostupovať
ods'6aods'7vZP'pripadnepod|.ačlánku9ods'2bod2'4písm'g),h)ai)VZPvpíípade
akby znlena v osobe veÍiÍelaPÍijimatel'azaklada|a NezÍovnalosťalebo akékol'vekiné
porušenieZmluvy o posk}tnutíNFP' Právnych predpisovSR ďa|ebo El] a|ebo Právnych
dokumentov.

4.

Prevod sprály pohl.adávkyryp|ývajúcejPoskytovatclbvizo Zm|,Jw o poskýnutí NFP
v zmysleprávnychpredpisovsR nieje nijakoobmedzený.

5.

v pripade' ak na áklade právnych predpisov sR prechádza výkon akýchkol'vekpráv
medziPosl$'tovatelbm
zo ZllllUvy o poskýnutíNFP aleboinýchzmlúvrrzavretých
a povinností
NFP z Poskýovatel'ana iný orgánzastupujúcj
a Prljímatel'om
na áklade Zmluvy o posk}.tnuti
sloveDskúrepubliku' tenlo oÍgán automatickyvstupuje do všetkýchpÍáv apovinnosti
príslušné
pfávne
Poslqtovatel,azo Zmlurryo poskynuti NFP' ktorýchtýkon mu umožňují|
predpis)sR upra\ujúce.jeho
pósobno't.
a prárotnoc.

6.

Porušeniczávázkov Prijímatel.austanovenýchv tomto čIánkusa povaŽujeza podstatné
povinnýna základežiadostiPoskylovatel'a
porušenie
Zrnluvyo posk}.tnutí
NFP a PÍijímatel'je
vrátiťN}.Palebojehočasť'

Č|ánok8

REÁLIZÁCIA AKTIVÍT PRoJEKTU

l'

Prijímatel,jepovinný zrealizovaťschválenýProjekt v súlad€ so Zm|u\,ouo poskyll1olíNl.P
s č|ánkom2 bod 2'4' zmlu\ry.Prijímatel'je
a Ukončiťprácena PfojekteRiadnea Včasv sú|ade
povirrnýBezodkladneozrámiť Poskytovatelbvizmenu termínuljkončelriaprác na Projcktc
V súlades článkomó.3 pism' a) zmhlvy'

2'

Priiímatel.j€ povinnýpredloŽiťPosk}tovatelbviv písomnejforme Hláseni€ o začatírealizácie
prác na Pmiekte),
Prcjektu(Prílohač'4) do 7 dníod začatiaRcaliácie aktivítProjektu(Začatia
Zmluvy o poskýnutíNl,.P'
účinnosti
ak k Začatiuprác na Proj€ k te dochádzapo nadobudnutí
účinnosti
Zm|uvy o poslq,tnutí
NFP,
V pÍípadeZačatiaprác na Projektepred nadobrrdnutírn
je Prijímatel'povinný
7as|aťPoskýovatelbviHlásenieo začatí
realizácieProjeku do 7 dni odo
NFP.
dňanadobudnutia
účinnosti
Zmluvy o posk}tDutí

3'

je oprávnenýpozastaviťRealizáciu aktivítProjektu'ak Realizácii aktivítProjektu
Prijímatet.
(d,alejaj .'oVZ..) a to po dobu ich tÍvaniav zmysle
bÍániaokolnosti \ry|učujúcc
zodpovednosť
do Doby fozickej
odsekov 5, 1l a 13 tohto článkuVZP' Cas trvania oVZ sa nezapočitava
realiácie Projektu.Posk}.tovatel'
na základeoznámeniaPrijímatel'a
o pominutíoyz zabezpečí
úpravuharmonogramu
Projektuuvedeného
v Prilohc č.2 (PredmetpodporyNFP). PostuppodI.a
poskytovanie
tohtoods.j sa budeanalogickyaplikoval'aj v pripadc.ak Posk}'tovatel'pozastaví
NFP z dóvoduoVZ (ods'6 písrn.c)) v spojenís ods' l ] písD.b)tohtočlánkuVZI /'
PrÚimatel'je oprávnenýpozastavit,Realizáciu
aktivítPÍojektuaj v pripade'ak sa Poskýovatel.
dostanedo oneškanias platbouNFP o viac ako ]0 dní.a to po dobu om€ š kaniaPoskytovatel'a.
zavincnéPrijimatel'omalebo ak bolo
Uvedenéneptatí.ak bolo omeškaniePosk}1ovalel.a
technických
dóvodov
na slranesubjektovzúčastňujúcich
sa
spósobené
z administratívnych
alebo
na platbe NFP pod|h tejtoZnlrlvy o posk)'tnL|ti
NFP v nadváznostina mechanizmyuvedené
v systéme finančnéhoriadenia. V plípade. Že Poskytovatel'vyplatí omeškanúplatbu
v Realizácii aktivít
Prijírrratel'ovi'
dňom vyp|ateniaplatb)'ic Prijimatcl.povinný pokračovat'
Projektu.PozastavenieRealizácie akti\'íl Projektu Z dóvodov uvcdenýchvtomto odseku sa
nezapočítava
do Doby ryzickejrealizácieProjektu'
Prijímatel.písomneoznámi Poskýo\atel.o\i pozaslavenieReaIizácieaktivít Projektu spo1u
podl.aodseku] alebo4 tohtočlánkuVZP' V pripadevzniku
s uvcdenímdóvodov pozastavenia
ktoré
oVZ podla odseku] tohtočlánkuPri.iimatel.\pison]nomoznámcníuvcdie skutočnosti'
priIoží
príslušnú
preukazujťlcu
k
čolnu
dokumentáciu
vicdli k vzniku ovz, dátumvzniku oVZ.
lznik ovz' Doručenímtohto oznán]eniaPoik\1o\atelbYi nastávajúúč;nkypoŽastavcnia

4.

5'

,l l\
/
'\-\l-\-''< / \N

{l

Projektu,pokial'boli sp|nenépodmienkyPod|h odsekLl3 a|ebo4 tohto článkuvzP, ibaže.
v prípadedóvodov PozastaYenia
pod|.aodseku3 tohtoč|ánkuVZP, PÍijimatel.
Poskytovatel'ovi
jednoznačn€ preukáŽeskorši \'znik oVZ a Posk'tovate|,tento skoÍšivznik ovz písomn€
akceptu.je.v oznámenío po7-aslav€ n i Realiácie aktivíl PÍojektuPrijímatel'uvedie, či sa
pozastavenie
Realiácic aktivílProjeklutj'ka ce|éhoPÍojektuatebojeho časti;v prípade'žesa
pozastavenie
RealizácieaktivítProjektuqika len jeho časti,PrijÍnatel'v oznámeníidentifikuje
dotknuté
časti(rozsahAktivít alebo výdavkov)'ktoúh sa pozástavenie
týka' podlh ich názvu
v Príloheč.5Zmluvy o poskytnutíNFP (RoŽpočet
Projektu)alebov tabu|teč.8 v príloheč.2
(PredmetpodporyNFP)- Ák v oznáme í o pozastavení
RealizácieaktivítProjektunie súb|iŽšie
Špecifikované
žiadneAktivity, má sa zá to, Že pozastavenie
sa týka ce|éhoProjektu,na ák|ade
čohozh|bdiska oprávnenostiýdavkov nastávajúúčinkyuvedenévods. 10 prvá veta tohto
článkuVZP' V prípade'ženejdeo ovz Poskytovate|'
písomn€ omámi Prijímatelbvi,
ževznik
ovz neakceptuje,
v dósledkučohok pozaslaveniu
Rea|iácie aktivítProjektunedoš|o'
6'

Poskýovatel'jeoprávnenýpozastaviť
poskýovanieNFP:
a) v prípadenepodstatného
porušenia
Zm|uvyo poskyhutíNPP Prijimatelbm'a to aždo doby
odstránen
ia tohtoporušeia zo stranyPrÚímatelh,
b)v pripade podshtnéhoporušeniaZmluvy o poskytnutíNFP Prijimatelbm, pokial'
PoskÍovatel'neodstúpi|
od zmluvy o Posk},tnutí
NFP' a to aždo doby odstÍánenia
lohto
porušenia
zo stÍanyPrijímatel,a,
c) v prípade'ak poskýnutiuNFP bráni oko|nosťly|učujúca
zodpovednosť,
ato aždo doby
ániku tejto okolnosti;toto písm' c) sa neuplatnina pripady' kedy je predmetomŽoP
výdavok va'ahujúcisa na Aktivitu alebo jej čast',vykonanúv rámci Rea|izácieaktivít
Projektupred tým' ako doš|ok účinkom
pozastavenia
Prolektupodl,aods. 5 tohtoč|ánku,
ato aj v prípade.Že kvynaloženiutakéholoťdavku Dodávatelbvidoš|oaŽ v čascpo
pozastavenia
vznikuúčinkov
Projektupod|bods' 5 tohtočlánku,
d) v prípadezačatia
trcslného
stíhania:
(i) Prijímate|b'
(ii) osób konajúcich
v menePrijimalelb'
(iii) nemáme|ropáchatelhza 1restnýěin. koťéhoskutkovápodstatamala bý naplnená
v súvislostis Realiáciou aklivítProiektu.
e) v pripade.ak vznikn€ Nezrovnalosl.a|ebopodozÍenic
z Nezrovnaloslina úrovnikonkrétnej
Výzvy' v rámci klorej Prijímatel.poda|žiadosťo NI]P' bez oh|'aduna porušeniepÍávnej
povinnostiPrijímatelbm.

7 . Poskytovatel'
poskyto\'anie
móŽe po7-astaviť
NFP. \'rátanevšetkýchprocesovs ýn súvisiacich,
v prípadevŽnikuNezrovnalostiaŽ do.iejodslÍánenia
a ak k odstráneniunedójde,Poskytovatel.j€
opnivnenýv sú|ades Nariadenim l08]. Inp|enlentačný|n
nariadením'systémornfinančného
riadeniaa s na to nadvázujúcinri
Prá\n\1nidokumentmiodstírpiť
od Zm|uvy o poskýnltí NFP
prepodstatné
poÍušenie
Zmluvy o posk)lDt|tiNFP álebovykonat'filančnú
opravučastiNFP'

E, Ak Poskýovate|'pozastavíposk\lo\anic NFP vlátane všetkýchprocesovs týDr súvisiacich

v zmysle ods. 6 a|ebo7 tohtoč|ánku.ide o pozastaveni€Realiácie aktivítProjektuako celku'
Poskytovat€ | 'nie je v onreškanis plneninrs\'ojichpovinnostípod|'aZm|uvy o poskýnutíNFP
a PrÚímatelbvinevznikážiadneprá\o Z takéhoto
konaniaPoskytovatel.a'
ktorénie je osobltne
dohodnuté
v tomtočláDkuVZ|,, Pri'iinlatel.si
.ie vedoný asúh|asis tým. Že v prípade'ak
vynak|adápočasobdobiapozastaleniaProjektuv'ýdavky.ktoťéby inak boli opÍávnené'
tieto
z.aoprálnené.ked'Ž€ Rea|iácia aktivítProjektuje pozastavená'
Údavky nebudúpovaŽo\ané
a takto\yna|ožené
a to bez oh|hdu na v zn|kzáýázkov
{Ídar kr ncbudúPrii il)]atelbviprepla(ené'
Prijímate|,a
vočiDodá\alel.oln'|ttlrému móŽu vzniknÍlťnajmá v súYislostisjeho znluvnými
vzt'ahmis Dodávatel]ni'

!
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Poskytovatel. oZDáDi PriiinrJl.lir\i pozastavenie poskylovania NFP. pokial' budú spInené
podrnienky podl.a ods 6 3]ťI\. lohto článku. DoÍučenímtohto oznámenia Prijímate|bvi

-.< 4 \:-

Stmla 15z l0

/..

'

poskýovaniaNFP. Na doručovanie
účinky
pozastavenia
sa vá'ahuječ|ánokl3 ods' 4
nastávajú
týchtovZP'
počasobdobiapozastáveniaProjektusa nebudúpokladaťza
Prijímate|bm
1 0 . Výdavky Íealizované

Prijimalclom,ktorésúpod|bprí|ohy
oprávnenévýdavky.To nep|atiprelie \.ýdavkyÍea|izované
(Rozpočet
č.5
Projektu)zahmutépod častiPÍojektu'koďch rea]iácia nebo|apo'áslavená
pod|h ods' 5 tohto článkuVZP. Z hládiska posťldenia
na oznámeniePÍijímalel.a
v nadv:iznosti
oprávnenostijednotlivéhov.ýdavkusa uplatnívýnimka stanovenáv odseku6, písm'c) tohto
ělánkuVZP.

l l . Ak Prijimatel'máza to, Že:
a) odstnánilzistenéporušeniaZm|uvy o posk)tnutíNFP. ktorésú v zÍnysleods' 6 tohto
č|ánkupÍekážkoupre poskytovanieNFP zo strany Poskytovatel,a,
s výnimkou písmnedošlo
c)ae), na ktoré sa toto ustanovenieodseku ll nevŽ'ahujea ak súčasne
k porušeniu
inejpovinnostiPrijímate|'a'
alebo
b) doš|okániku ovz, ktoÉ sú vzmys|e ods.6 písm.c) tohtočlánkuprekáŽkoupr€
poskýovanieNFP zo stranyPoskylovatelh,a|ebo
c)

odstráni|Nezrovna|osť
v zmysleods.6 písm'c) tohtoč|ánku,

je povinný BezodkladnedoručiťPoskytovatcl'ovioznámenieo odstránení
zistenýchpoÍušení
zm|uvy o poskyhutíNFP. Na ánik oko|nostívylučujúcich
zodpovednosť
sa osobitnevzt'ahujú
aj podmienkyuvedenév odseku |3 tohto č|ánku'V pripade'ak obnoveniuposkylovaniaNFP
Prijimatelbvinebráni iný vykonaný právny úkon-alebo akáko|'vekpovinnosťPoskytovatela
týkajúlcich
sa
vyplýajúcapre nehoz PťávnychpredpisovsR a EU aleboZ PÍávnychdokumentov
riešenia
NezÍovnalosti
a zároveňpodl.aovereniaPoslqtovate|btvrdeniaPrÚimate|'a
o odstránení
obnovíPoskylovatel'
zistenýchporuš€ n íZmlu\T o poskytnutíNFP zodpovedaiúskutočnosti'
poskytovanie
NFP Prijímatelbvi.
v pripadeobnoveniaposkytovania
NFP z dóvodovpodl,apísm.
sa Doba fozickejrealiácic Projektuautomatickynepredlžuje
o dobupo7islavenia
a) a c) \ryššie'
Realiácic aktivitProjeklua Prijímatelbviz tohtodóvodunevznikáŽiadnepnávo.

1 2 . V kaŽdommom€ n te pozastaveniaRealiáci€ aktivít PÍojektuzdóvodov existencieprekáŽky,
ktorá má povahuoVZ (definíciavzmys|e článkul ods' 4 VzP a odseku3 a5 tohtoělánku 8
vZP), je Poskýovatel'oprávnenýskontrolovat',
čitrvá táto prekážka,
a to.postupom!vedeným
v leito Zmluve o poskýnutí NFP, v PÍávnych predpisoch sR aEU alebo v Právnych
Na 1entoúčelje
dokum€ n toch lýkajúcichsa \.]Íkonukollroly Prijimate|'aPosk}tovate|'om'
povinný
požiadanie
preÚkázat.
Poskyto\'atel,a
Prijímatel.
na
dodržiavanieVšetkýchsvojich
povinností
\yplývajúcichprc nehoz Prá\.nychpredpisovSR' výzvy alebozm|uvnýchzivázkov
týkajúcich
sa plneniapodla tejloZm|uvyo poskytovaní
NFP. najmázmluvnýcha inýchvzlbhov
s Dodávate|bmProjcktu.

trvá
t 3 . Účinky vylučujúcezodpovednost,sú obnredzenéiba na dobu, pokia|' bezpřostredné

preklážka,
ákonníka)'Zánik
s ktorousú tieto účinkyspoiené(s ]74 ods.3 obchodného
pÍekážky.ktoÍá má povahu okolnosli v}'lučqiúce.i
zodpovednost''je Priiímatel.povinný
jednoznačne
preukázat'
a oznámit,Poskytovatelb\.i'

riadcnia a z dóvodu ochrany finančných
1 4 . Za úče|om
,rea|iácie ásady správnehotinančného
podmicnkypre
áujmov EU je Poskytovateloprávnenj slano\olať Prijinlatelbvi dodatočné
Realizáciuaklivit Projektu'ktorédop|ňaiů
zmlU\nédojednaniastanovené
v zmIuvc o poskylnutí
NFP a nesmútýmto€ x istujúcim dojednanianodporovat..
Zmyslom stanovovaniadodatočných
podmienokpre RealiŽáciuaktivílPřojckluje posiInil.istoluPoskytovatel'a,
Že Prijimatel'jenajmá
a z vecného
z časového
hl'adiskaschopnja pÍipra\enjUkončil'prácena Projektetak.aby splnil
qíchto
všelkypovinnostivyplývajúcezo Znl|u\} o posk\lnuti NFP. Na spósob 7-verejnenia
oodmienoksa vŽ'ahuiečlánok4 ods' 8 druháčasť
obdobne.
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UKoNčEN|EzMLUvY

Riadne kotrčenie
zmluvnéhor'zt'ahu
Riadneukončenie
zm|uvného
vzt.ahuzaloženého
Zm|uvouo poskýnutíNFP nastaneup|ynutim
dobytrvaniaZm|uvyo posk},tnuti
NFP a ároveň sp|nením
áv.izkov obochzm|uvnýchstrán.čo
potvrdzujeschvá|enieNás|edne.inlonitorovacejspráry Poskytovatelbm,pričomzÁ,'t^zkysa
ároveň považujú
pod|.ačlánku7 ods.7.3.zn|uvy.
za splnené

2.

Mimoriadne ukončcDie
zmluvnéhorzt'ahu
2.l

Mimoriadneukončenie
zmluvnéhovzt,ahuzo Zm|uly o posk},tnutí
NFP nastávadohodou
Zm|uvnýchstnána|eboodsfupením
od Zmluvy o pos|rytnutí
NFP'

2.2 od zm|uvy o posk},tnutí
NFP móžePrijíÍnate|'
a|eboPosk)'tovate|'
odstÚpit'v prípadoch
podstatnéhoporušeniaZmluvy o poskýnutí NFP' nepodstatného
poÍÚšeniaZm|ury
o poskýnuti NFP a d'alejv prípadoch,
ktoÍéustanovujú
posk}tnutí
Zmtuvao
NFP alebo
Právnepr€ d pisy sR a EU.
2-3

il
i

PorušenieZm|uvy o posk}tnutíNFP je podslatné,ak strana porušu-júca
Zmluvu
o poskýnutíNFP vedela(ma|avedieť)v časeuzavretiaZmluvy o poskýnutíNFP a|ebo
v tomto časebolo rozumnépredvídať(ma|avedieť)s prihliadnutimna úče|Zmluvy
o posk).tnutí
NFP, ktoď lyplynul zjej obsahual€ b o z okolností'za ktoďch bola Zmluva
o poskýnuti NFP uzavretá,že dÍuháZmluvná stťaÍanebudemať áujem ns plnení
povinnostípri lakom porušeníZmluvy o poskytnutíNFP a|ebo v pripadoch.ak tak
ustanovuje
Zmluvao poskytnutiNFP.

2.4 Na účely
Zmluvy o poskytnutí
NFP sa zA podstatné
porušenie
ZmIuvyo posk},tnutí
NFP zo
slranyPrjjimalel.ápovaŽujenajmá:

I

6
h

a
ý
h
il

n
il

a) vznik takých okolnosti na strane Prijimate|bv dósledku ktor'ýchbude zmarené
dosiahnutiecielá a úče|u
Zmluvy o poskýnutíNFP a Projektua súčasne
nepójde
o okolnostiry|učujúce
zodpovednosť;
b) opakované
nárokovaniePrijímate|'a
na úhradu\.ýdavkov,
ktorésúv zmys|eZmluvy
o poskytnutí
NFP a výzvy KaHR-22Vs.l50] Neoprávnenými
Údavkami Projektu:
c) preukázanéporušeniePrávnych predpisov sR aEÚ v rámci Realiácie aktivit
ProjektÚsúvisiacich
s činnost.ou
Prijímatel'a;
d) porušenie
ávázkov rryp|ý\'a.júcich
z vecnejalebočasovej
Realiácie aktivítPÍojektu
ďalebo n€ s plnenie podmienoka povinností,ktoré Prijínatel'ovivyplývajúz-o
Zm|uvy o poskýnutí N|P (najmá nezabezpečenie
vo a dodatočné
zistente
nedoslatkovpri vykonávaníVo, nesplnenievýs|edkovýchukazovate|bvrealiác|e Projekfudefinovaných\'Prí|oheč' 2 (Pred ret podporyNFP) a|eboinéávaŽné
porušenie
znluvných povilrností:
e) zastaveniealcbo prcnlšcnieRealizácie aktivít Projcktu z dóvodov na strane
Prijímatelba toto zasta\enie Realiácie aktivít Projeku nespadá pod ddvooy
uvedené
v č|ánku8 týchtoVZP:
f) ak sa právoplatným
rozhodnutimsúdupreukáŽespáchanietrestného
činuv súvislosti
s procesom hodnoteniaa \íbeÍu Projektov.a|ebo ak bude ako opodstatnená
vyhodnotenásl.aŽnost.
snrcnÚúca
k ovplyvňovaniuhodnotit€ | bva|eboku konfliktu
áujmov a|ebo k zlu.iatosti.prípadneak takétoovplyvňovaniealebo porušo\,anie
skonštatujú
aj bcz sťaŽnosti
alebopodn€ t u na to oprávnené
kontrolné
orgány:
g) aksazisli porušenie
praridiela zmluvných
podmienok'
za klorýchboli prostriedkJ
NFP posk\fuuté.aalebo v prípade porušeniafinaDčncjdiscip|íly v zmysle
pravidláchverejnejsprávy.
s 3l ods. l 7á|ona!r rozpočtových
h) poskytnuliencpra\di\jch alebo zavádzajírcich
informáciíďalebo neposkytovanle
infonDácii\ iÚ|ad. s podnlienkamiZm|uvyo posk}1nuti
NFP zo stÍanyPrijí|nalelb
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počaslrvania Zm|uvy o poskýnutíNFP ako aj včaseod podaniažiadostioNFP
Poskytovatelbvi:
i) také konanie a|ebo opomenutiekonania Prijí|natel'av súYislostiso Zmluvou
o poskÍ uti NFP ďa|ebo Realiáciou aktivit Projektu, kloré je považované
z^Neaovnalosť vzmys|e Nariadenia 1083 a Poskýovatel.stánovi' Že takáto
porušenie
Nezrovnalosť
sa považuje
za podstatné
zm|uvyo poskytnutíNFP;
j) vyhláseÍlie konkurzu na majetok Prijimatela povolenie na Prijímatel,a'
Íesp'zastaveniekonkurznéhokonaniďkonkurzupre nedostatokmajetku' vstup
Prijímatel,ado |ikvidácie alebo začatieexekučného
konania či dražby voči
Prijímate|'ovi;
k) akáko|'vekzmenaProjeklu'ktoÍámá charakleÍPodstatnej
zmenyProjektualebo5a
považuje
za Podstamú
zmenuProjekfu;
|) porušenie
článku2 ods. 2'4 zmlu\T, článku2 odsek4, č|ánku3 ods. 23, č|ánku4
odsek9,č|ánku
6 odsekl' článku7 odsekl' článku]0 odsekl' článkul2 odsek2,3
a'7 VZP,
pÍác'
m) ak nedošlok dodaniutovarov/poskytnutiu
služiebalebovykonaniustavebných
ktoréboli uhradené
na ák|ade PreddavkovejplatbypočasDoby ryzickcj rea|iácie
projektu;
n) ak Prijimate|'neomámiIPoskytovatel'ovi
dodanietovarov/pos|q.tnutie
s|užieb
alebo
\rykonaniepÍác, ktoÉ boli uhradenéna áklade Preddavkovejplatby v súlade
s č|ánkom
4 odsek15t'ýchtoVZP;
preddavkovej
o) ak Prijímatel'nevrátilpreplatokvzniknutý na základe Zúčtovania
platby najn€ s kór spo|us predložením
Doplňujúcichúdajovk preukázaniudodania
pÍedmetu
plnenia;
p) kaŽdéporušeniepovinnosti Prijí'natelh'ktoÍéje v Zmluve o poskytnutíNFP
porušenieZm|uvy
oznaěenéako podstatnóporušeniepovinnostíalebo podstatné
o poskytnutíNFP alebo také porušenie'v dósledku korého je Poskýovate|,
oprávnenýod Zmluvy o poskytnutí
NFP odstúpit,:

2 . 5 Podstatnýmporušením
Zmlu\ryo poskytnutí
NFP je aj vykonanietakéhoúkonuzo stíany

pťedchádzajúci
písomnýsúhlasPosk).tovatel'a
Prijímatela,
na ktoťýje potÍebný
v prípade'
ak súh|as
nebo|ude|ený,aleboak došlok rykonaíiu lakéhoúkonuzo slrany PÍijímate|h
bezžiadostio takÍo súh|as.
poYinnostístanovenýchv Zmluve o posk}'tnutí
Porušenied.a|ších
NFP a|ebov právnych
predpisochSR a EÚ okremprípadov.klorésa podl.aZmluvy o poskýnutíNFP považujú
porušenia'
porušenim
za podstatné
súnepodstatnýl]r
Zmluvy o poskytnutí
NFP'

podstatného
porušenia
2 . 7 V pÍípade
zmIuvy o poskylnutiNFP je Zmluvná stÍanaoprávnená

od Zmlu\y o poskýnutíNFP odsIúpiť
okamžite'|e čo sa otomto porušenidozvedela'
porušeniaZmlu\y o poskyhutí NFP je Zm|uvná strana
v prípade nepodstatného
opnivnená odslúpit.'ak stmna. ktorá je v omeškaní.nesp|ni svoju povi nosť ani
v dodatočnej
primeranejl€ h ote' ktorájej na to bo|aposkytnutáv písomnomvyzvaní'Aj
prípade
podstatného
porušenia
v
zmluv)' o poskytnutí
NFP j€ Zm|uvnástÍanaoprávn€ n á
poskytnút'
dodatoěnúlehotu druhei Zmluvnej stranena splnenieporušenejpovinnosti'
v tomto prípadesa takétoporušenieZmluvy o poskýnutíNFP budc považovaťza
poÍušenie
nepodstatné
Zm|t|vyo posk]tnutí
NFP'

písomného
2.E odstúpenie
od Zmluv.vo posk)tnutíNFPje účinné
dňomdoručenia
oznámenra
o odstúpeniod zmluvy o poskllnuti \FP druhej Znt|uvnejstrane.Na doručovanie
sa
vlahuje článok13ods.4 ďchto VZP'

je
2 . 9 Ak splnenirrpovinnostiZm|u\ncj stran} bráni okolnosl. vylučujúca
zodpovednost',

druháZmluvná stťanaoprávnenáod Zm|u\] o poskytnltiNFP odstúpit'
|envtedy,ak od

.

€ ' n^\-{
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vzniku okolnosti Upl}nul aspoňjeden rok. V pripadc objektívnejnemožnostiplnenia
(nezvratný ánik predmetu Zm|uvy o poskýnuti NFP a pod.) sa ustanovenie
predchádzajúcej
vety neuplalnia Zm|uvnéstrany súoprávnenéod Zmlu\y o poskytnuti
NFP odstúDil'
okamŽite'
2.lo v pripade odstúpeniaod Zmluvy o poskytnutíNFP zostáýajúzachovanétie práva
p|atiťaj po skončení
zm|uvy
ktorépodla svojejpovahyÍnajú
a povinnostiPosk}.tovatcfa'
vrálenieposlq',tnulej
čiastky
o poskýnuti NFP, a to najmá právo a Povinnost,požadovať
Zm|uvyo poskýnutíNFP a pod.
ktorávzniklaporušením
NFP, právona náhraduŠkody,
s plnenimZm|uvy o poskylnutíNFP v dósledku
dostaÍedo omeškania
2't1 Ak sa Prijímate|'
porušeni4resp.nesplneniapovinnostizo stranyPoskýovat€ | b, ZmluvnéstÍanysúh|asia,
ženejdeo por!šenieZm!uvyo poskýnutíNFP Prijimate|bm'
je v zmluve o poskytnutíNFP označené
ako
2.l2 Pri tých povinnostiach,koďch porušenie
podstatné
porušenie
Zmluvy o poslgtnutíNFP, j€ PrÚimatel'povinnýna zák|adežiadosti
Táto povinnosťPrijimatel'asa uplatniaj \,tedy.
Posk},tovatela
vrátiťNFP alebojehočasť.
NFP nie je \.ýs|ovneuvedené,že je
ak vjednot|ivom č|ánkuZmluvy o posk),tnutí
povinnývÍátiťNFP a|ebojehočasť'
PÍijímatel'

č|á!okl0 vYsPoRlADAN|E FINANčNÝCH vZŤÁHoV
l'

Prijimatel'jepovinný:
a)

vÍátiťNFP alebojeho ěast''ak ho nevyěerpalv oprávnenomobdobípre r.ýdavkypodl,a
Zmluvy o posk}tnutiNFP; suma40 EUR podl'as 24 ods' I ákona pomocia podporesa
NFP alebojeho častiz poskýnutých
up|atnína úhmnůsumu celkovéhonevyčerpaného
predfinancovaní;
p|atieb
poskýnuťých
alebo
z
álohoých

40 € pod|hs 24 ods' l ákona
b) vrátit,prostriedkyposk'tnutéomylom,sumanepresahujúca
pomocia podporesa v tomtopripadeneuplatňuje;
c)

NFP
vrátiťNFP alebojeho časť,ak porušilpovinnostiuvedenév Zmluve o posk},tnutí
finančnej
disciplínypod|hs 31 ods. I písmena
a poruš€ n iepovinnostizúmená porušenie
40 € pod|'as 24 ods. ]
pravid|ách.sumanepresahujúca
a), b),c), d) zákonao rozpočto\"ých
jeho
čast.'
okřem pripadov
pomoci
podpore
na
vyplatený
NFP
a|ebo
sa uplatní
zákonao
a
písmena
a)
ákona
o ťozpočto\]ich
porušeniafinančnejdisciptínypodla s ]l ods. I
pravidlách;

d) ak to určíPoskÍovalel,.vřátiť NFP a|ebojeho óast,'ak Prijimatel.porošilustanovenia
podla článku2
znanrenáNezrovna|ost,
právnychpÍedpisovsR aIeboEÚ. a tolo porušenie
podl'a
odsekul písm'c)
finančnej
disciplíny
odseku7 Nariadenial0E3 a nejdeo porušeDie
Že spósobenieNezrovnalostizo strany
tohto č|ánkuVZP, vzhl'adom na skuločnosť'
podtnienokposkýnutiaNFP. s ktoďm sa spáJa
Prijímatel'a
sa považuie72laképoruŠenie
povinnosťvráteniaN!.P alebo ieho časli.v pripade'ak Prijímatel.
takj.toNFP al€ b o jeho
VZP. budesa na toto
postupom
\
odsekoch
4
až
12
tohto
článku
stano\'enjnr
čast'nevráti
vety
porušeniepodmi€ n ok ZrnIrrr] aplikolať ustanoveniedruhej
$ Jl ods' 7 ákona
pravidlách.sunrancprcsahujúca
40 € sa podl'a$ 24 ods. l ákona o pomoci
o rozpočtových
sun]unczrovDalost.;
na úhrllnú
a podporeup|atní
e)

akúko|.vek
ak to určíPoskýova|el..\rátir. \FP a|ebojeho čast',ak PrijímatefpoÍt|šil
opnávnenýod
povinnosťUvedcnú
\' Znr|u\eo posk)tnutíNFP, pre ktoruie Poskytovatel.
a v dósledkunesp|n€ n ia ktorej ároveň nedochádza
Zm|uvy o poskytnulí\IjP odstúpit.
k riadnej Rea|izlíciiakli\il Proiektu v zmys|e znrluvy o poskytntti NFP smerujúcej
40
pÍoje|ludelinovaného
v článku2.2znll r)'. sumanepresahujúca
účcIu
k nedosiahnutiu
jeho
posk)'rntrtý
NFP
alebo
pomoci
a
podpore
uplalni
na
€ sa podl'as 24 ods. l znkonao
ěasť;

o

vrátiť NFP alebo iťh.] čajť.ak PÍijímatel.poruŠilpralidlá a postupy Vo' suma
€ p.Jra \ :.l ods. l zákonao pomocia podporesa uplatnína poskylnutý
nepresahÚúca.lo

\

2

na pÍedm€ tzákazky:
NFP a|ebojehočasť
zamestnávania
cudzincapodl'a
ak porušilzákaz nelegá|neho
8) vÍátiťNFP alebojeho čast.,
pomoci
podpore'
a
suma
nepresahujúca
40
€ podl'a$ 24
l
2
ods'
5
a
24
ods.
3
ákona
o
$
$
ods. l ákona o pomocia podporesa up|atnina poskýnutýNFP alebojehočasť;
h) ak to určíPosk},tovatel.'
vÍálit'NFPa|ebojehočast.Yprípade'ak
i.dosiahnulé
hodnolymeratel'ných
ukazovatelbvvýs|edkuProjektusúna úrovniniŽšej
ako 95% oprotip|ánovanýmhodnotámuvedenýmv Prí|oheč.2 (Predmetpodpory
NFP).
ukazovatel.ov
\ýsledku PÍojektuznížilao viac
ii. sa dosiahnutáhodnotameratel'ných
ako 5% oproti póvodne dosiahnutejhodnotemerat€ l 'nýchukazovatelbvvýsledku
Projektupodl'abodui' tohtopísmena,
v bodochi.
sumy'ktorúmá Prijímatel.
vrátiť,ak nastanú
okolíostiuvedené
spósobvýpočtu
a|ebo ii' tohto písmena,zverejní Posk)'lovateťna svojom webovom síd|e, suma
nepresahujúca40 € sa podl'a $ 24 ods. l ákona o pomoci a podporeup|atnína
poskýnutyNFP alebojehočasl';
i)

vÍátiťNFP a|ebojeho čast'\, iných prípadoch'ak to ustanovujelito ZnlÚva o poskytnÚtí
NFP' sumanePresahujúca
40 € sa podlh $ 24 ods. l ákona o pomocia podPoreuplatnína
posk}'tnutý
NFP alebojehočasť;

j)

vrátiťčisfýpríjemz Projektuv prípade,ak bol počasRealiácie aktivítProjektualebo
ukončenia
Projektuvytvorenýpríjempodlh článku
v obdobipiatichrokov od Finančného
40 € sa pod|,as 24 ods. l zákona o pomoci
55 Nariadcnia 1083;suma nepresahujúca
neup|atňÚe;
a podporev tomtoprípade

k) odviest.výnosz prostriedkovNFP pod|'as 7 ods' 1 pism' m) ákona o rozpočtoÚch
pravid|áchvzniknufýna ák|ade úročenia
posk}'tnutého
NFP (d'a|ej|cn..\"ýnos..);
uvedené
pla|ílcn \'prípadeposkyhÚtiaNFP systémom
predfinancovania:
suma40 € sa podla $ 24
ods' l ákona o pomocia podporev tomtoprípaden€ u p|atňuje;
|)

preddavkovej
platby:
!rá1iťprep|atok
vzniknuý na áklade Zúčlovania

Ak dójde k odstúpeniuod Zmluvy o poskytnuti NFP, je Príí'natel' povinný vrátiť
Posk)lolate|.ovi NFP vyplatený do ěasu odstúpeniaod Zm|uvy o poskytnulíNFP, suma
nepresahÚúca
40 € podla $ 24 ods. l ákona o pomocia podpoÍcposkylovan€ j zfondov EU sa
NFP alebojehočasť.
uplatnína poskytnutý
V pripadcvznikupovinnosti:
prljmu(Ž'aúčtovné
a. vráteniačistého
obdobie)pod|bods' l Písm-j) tohloč|ánkuVZP
je Prijímate|'
povinnývrátiťčislýpÍíjeÍn
po-roku,
do 3l. januáraroku nas|edujúceho
Prijímatel.a
vzt.ahuje
v ktorom bo|a zostavcná účtovnáávierka a|ebo,ak sa na
povinnost'oveÍeniaúčtovn€ j7ávierlf auditoromv súlades ustanoveniamiákona
ávierky audítorom,po roku' v ktorom bola
o účtovníctve
o oveÍovaniúčtovnej
účlovná
áviel|a audíloÍoD)
o\erená.
b' odvodu qinosu podlh ods' ] písm' k) tohto č|ánku VZP je Pr;jímatel'
po roku'v ktoromvznikol
povinný odviesťvýnosdo 3 l' januáraroku nas|edujúceho
výnos.
c. vrát€ n ia pr€ p latk podl.aods' l pism' l) tohto článkuVzP je Píijimatel'povinný
vrátit' tenlo preplatok alo najneskór spo|u s pred|oŽenimDopIňujúcichúdajov
pIncnia.
k prctrkáiraniu
dodaniapredrnctu
prijmu.výnosua|eboprep|atku
Prijimalel.jepovinD! b!'zodkladnc(od kcd! sa osume čistého
prisluŠnri
sumu a požiadať
Poskylovatc|.a
o informáciu
dozvcdcl)oznámil.Posk}lo\ale|.o\i
k podrobnosl
ial]r\ rál('n;a1napr . účlu. \ ar.abillrÍ symbol)' Poskytovalel.
Zaš|e túloi'lformáciu
t pi\.nrnq foíne' vrátenie'resp.odvodvýnosuvykonáPrijímatel'
na
Priiirnatclbri bezodkladne

t*u.-\.-Z

ák|ade .'oznámeniao v).sporiadaní
finančných
vďahov.. a pÍeukáže
ho výpisomz bankového
účfu.
v prípade,že Prijimatel.ner'rátičisý pÍijenr'vzniknutýpreplatok,rcsp.neodvcdievýnos
riadnea včas,Poskýovatel'b dc postupovať
Íovnakoako V prípadepovinnostivráteniaNFP
alebojehočastivzniknutejpodl,aods' 1 písm'a) aži) tohtoč|ánku
VZP.

:J
)
tc

t.

na
Lrti
na
bo

ku
oci

4 . PovinnosťvráteniaNFP a|ebojeho ča5ti(podl'aods. l pism.a) aži) tohtočlánkuVZP)' ako aj
v prípadeposfupupod|h pos|ednejvety ods' 3 tohto článkuVZP vrátanejeho rozsahustanovi
(d'alej len ,,ŽoV'.),ktorúzaŠle
Poskytovatel'v ,'Žiadoslio vráteniefinančnýchprostriedkov..
Prijímatelbvi.
V prípad€ odstúpenia
od zm|uvypod|'aods' 2 tohtočlánkuPoskýovatel'nezasie|a
Ziadosťo vÍáteniefinančných
prostriedkov,
a|epožiadaPrijímatelh
o vrálenieposkýnutého
NFP
priamov odstúPení
prejavevó|e)na áklade sJ5l ods'2 ák. 5l ]/199l
od zm|uýy(odstupujúcom
Zb. obchodnýákonník v p|atnommenía na ák|ade tejtozmluty o poskýnutíNFP'
5 . Posk},tovatel,
v ŽoV uvedie výškuNFP alebojeho časti,výškučistého
prijmu, resp' oovoou
jej sp|atnosť
výnosuktorúmá Prijímatel'vrátit''
a ároveň určíčís|a
účtov'
na ktoréje PrÚímate|'
povinnývÍátenie,
prostriedkov
resp'odvedeniefinančných
uskutočniť'
Prijimate|'jepovinnývÉtil'NFP alebo-jehočast',čisý prÚem alebo odviesťvýnos uvedený
vZoV do 50 dní odo dňa doručeniaZoV' V prípade,že Prijímatel'tútopovinnosťnesplní,
Poskýovatel,jepovinnýomámit' toto porušeniesprávefinančnej
kontroly(ak ide o porušenie
finančnej
discip|iny)'a|eboÚvo 1akide o porušenie
pravidiela postupovvo).
'7.
Prijimatel'jepovinnýv |ehotedo d€ s iatich dníodo dňa vráteniaNFP a|ebojeho ěasti,čistého
pr(imualebo odvedeniavýnosu'ktořésa uskutočnilo
formou platby na účetuvedenýv ŽoV'
oznámiť Poskýovate|bvi toto vrátenie na tlačive ,,oznámenieo vysporiadanífinančných
vzt'ahov..'
Prílohou''omámeniao vysporiadaní
finančných
vÍ'ahov..jevýpisz baíkového
účtu.

E. Prijímatel'j€ povinnývrátiťNFP alebojeho časť'čistýpríjemaleboodviesť[ýnos s vyznačenim

identifikácieplatiebv sú|ades..UsmemenimMinisteÍstva
financiísR k identifikáciiplatiebna
jednoznačného
účely
príspevku
určenia
typu finančného
tysporiadanianenávÍatného
finančného
zo štruktt'rá|nychfondov a Kohémeho fondu pre konečných prijímate|bv/prijemcov
pomoci/prÚímatelbv..
zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na webovom sidle
Ministerstvafi nanciiSR.

"'na

9.
átil.
Jsa

ILP
rku.
nuje
bola
ralcl'
rikol
inný
lajov
lalku
1áctu
ráciu
el tra

Poh|'adávkuPoskytovatelhvoči Prijímatelbvina vrát€ n ie NFP a|ebojeho časti,resp' čistého
príjmu a pohl.adávkuPrijímate|bvoči Poskýovate|bvi na poskýnltie NFP pod|h Zm|uvy
o poskýnutíNFPje možné
vájomne započítal''

t 0 . Započítanie
pod|'aodseku9 tohtoč|ánkuVZP nlóževykoDaťPoskytovatel'nazáklad€ podnetu

je prcdloŽenie
obochzmIuvnýchstrán.Podnelon na vájomlrézapočitanie
zo stranyPrijímate|h
ZoP s priloženým..oznámenim o vyspoÍiadanifinančnýchvzthhov.. Posk}.tovate|bvi'
a to
v lehole sp|atnostivráteniaNFP a|ebojeho časti.íesp'čistého
prí|nu. Poskytovatel'\ykoná
započítanie
podnetuDa základeŽoP pred|oŽe|lej
zvlastného
Priiimate|.om
atútoskuločnosi.
oznámiBezodk|adlle
Prijímate|bvi.
V pripade,ak Poskytovatel.so vájomnlm /'počítaním
(navrhnutýnzo strany Prijímate|h)
nesúhlasí.
vájomné započítanie
ne\]koná a oznámi tútoskutočnosť
BezodkladnePrijímatelbvi.
Prijímate|'je
prípadcPo\innj \rálil.NFP alebojeho čast.'
v takornto
prÍjeln
rcsp'čist.ý
urČený
vZoV uždoÍučencj
Prijímale|. i pod|.aods' { a 5 tohtočlánkuvZP do 30 dníod doručenia
tohtooznámenia'Ustanovenia
od\' ] a' 8 k'rlo článkuVzP sa použijú
primerane'

l]' Ak Prijímate|.zisti Nezro\nalo\l' jU\iiiacu s Projektom'je povinný túto Nezrovnalosl.
Bezodkladne oznámit. Posk\lo\ alc Ii.\ i a 7áro\ct\ l,Í)upíedloŽit'prislušné
dokumcnty týkajúccsa
tejto Nezrovnalosti.Túto po\ innon nra Prijintatel.do3l. augusla2020' stanove!á doba do
]l'au8usta 2020 sa predlŽ' lEL/ NlR.b\ \\hotovovania osobitnéhododatku k Zm|uve
o poskylnuti NFP. l.j. len na z;i]lJe .'známenia Poskytovatel'a PrÚimate|bvi) v pripade' ak
nastanúskutočnosli1lvcdene\:l.r::i..q'\3riadenia]083očastrvaniatýchloskutočnoslí'
l]' Ptoti akejkol.vekpoh|.idá\k.::r } .^\::j!ti(.NI]P ako aj vočiakýlnkol'vckiným pohl.adávkam
' |1.:..ulich z akéhoko|'vck
Poskýovate|hvočil,riiirnate].
právnehodóvodu Priií| a(el.nieje
oprávncnýjednostra|)n!'/-]}
i :.. .".-\ '\.| r\oiu poh|.adávku'
*_ini llz30
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čtánokll
l.

ÚčTovNÍcTvo A UcHovÁvANIE ÚčTovNEJ DoKUMENTÁCIE

j ednotko!podlb ákona o účtovníct\'e
Prijímatel',
ktoďje účtovnou
v znenineskorších
predpisov
sa zavázujev rámci svojhoúčtovníctva
o skutočnostiach
úětovať
týkajúcich
sa Projektu:
a) na ana|ytickýcbúčtochv členenípodla .jednotlivýchpÍojektovalebo vana|ytickej
evidencii vedenej v t€ c hnickej forme' v členeni podl.a jednot|iv'ýchprojektov bez
podlhjednot|iťchprojektov'ak účfu.je
vytvoreniaanalýickýchúčtov
v členení
v sústav€
podvojnéhoúčtovníctva.
b) v účtovných
knihách podlh s|5 ákona o účtovníctve
osobitneso slovnýmačíselným
označením
pÍojektu
v účtovných
ápisoch' ak účfuje
v sústavejednoduchého
účlovníctva.

2'

jednotkoupod|'aákona o účtovníctve,
Prijímatel',
ktonýnieje účtovnou
vedieevidenciumajelku,
závázkov'pÍíjmova výdavkov(pojmydefinované
v s 2 ods.4 zákonao účtovnictve)
likajúcich
(ide o účtovné
sa projektuv účtovných
knihách podl'a $ 15 ods. l zákonao účtovníctve
knihy
jednoduchého
použivané
pÍojektupÍi
v sústave
úětovníctva)
so s|ovnýma číselným
označením
ápisoch v nich, pričomna vedenietejtoevidencie'preukazovanie
ápisov a spósoboceňovania
majetku a ávázkov sa primerane použijúustanoveniaákona o účtovnícNe
o účtovných
ápisoch, úětovnej
Dokumentáciia spósobeoceňovania.

3.

Ziíznamyv účlovnícwe
musiazAbezpečiť
monitorovania
pokÍokudosiahnutého
pÍi
údajena účely
Rea|iácii aktivit Projekfu,a ároveň musia v}tvoriťáklad prenárokovanieplatieb a ul.ahčiť
proceskontrolyvýdavkovzo stranypríslušných
or8ánov.

4.

Prijirratel'uchováva
a ochmňujeúčtovnÍ|
Dokumentáciupodl'aodsekul' evidenciupodl,aodseku
2 a inúDokumentáciulýkajúcusa Projektuv sú|adeso ákonom o účtovnictv€nie všakkratšie
akoje lehotauvedenáv čllánkul7. VzP.

5. Ná účelycertifikačnej
povinný,na požiadaniepred|ožiť
kontrolyje Prijí|natcl'
certifikačnému
orgánu ním určenéúčtovné
zÁznany a|ebo evidenciu pod|b odseku 2 tohto článku vzP
v pisomnejformc a v technickejformc. ak Prijímate|,
\edie účtovné
áznamy alebo evidenciu
pod|h odseku 2 tohto č|ánkuVZP v technickejforme podlb $3| ods' 2 pism' b) ákona
je povinnýpodlá Zrnluvy
o účtovníctve'
Tútopovinnosťmá PrÚímatel.po dobu,počasktore]j
o poskýnutiNFP viesťa uchovávať
Dokumentáciu,
ílčtovnú
evidenciua|eboinúDokumentáciu
podl'ač|ánku
l7 VZP'
6.

V súvislostis plnenímpovinnosti Poskytovatcl'apodlh článku 58 nariadeniaRady (ES)
č.1083/2006,
Posk),tovatel'
dohodnes PÍÚínate|bm
spósob monitorovaniaČisýcb príjmov z
projeklupod|'ačlánku55 nariadeniaRady (ES) č-|083/2006
a vedenie7áznamovu Prijímate|.a'
a to na úče|y
zdok|adovania
a preukázaniaskuločností
týkajúcichsa Čistého
príjmuz projektu
u\.edených
v následnýchMonitorovacích
sprár'ach'

Článok12 KoNTRoLA./AUDIT
l ' oprávnenéosobyna výkonkontroly/audilu
súnajmá|
a) Posk},tovatel'
a nímpoverenóosob}.
b) Útvar nás|ednej
finančnej
konrrolra ninripo\erenéosoby;
c)

Najvyšší
Sprá\afinlančncj
kontlo|nýúradsR. pris|ušná
kontro|y.ceÍtifikačný
orgána nimi
poverené
osoby'

o)

orgán auditu'jehospolupracujúce
orgán}a nimi poverené
osoby,

rPojen technická
forma.jcdefinovanýv s jlods.: pt:m b |álona o účtovníctve

T.to's--ť

11 l\

1Ó

e)

splnomocnení
zíslupco\'iaEurópskejKomisi€ a Európskehodvomaudítorov,

f)

právnymi
osoby prizvanéoIgánmi u\'edený|niv pism. a) aŽ e) v súlades príslušnými
predpismi
SR a EU.

2 . Prijímate|'
sa z^v.áznje,
žeumoŽnivýkon kontro|y/auditu
zo stmny oprávnenýchosób na Úkon

kontro|y/auditu
v zmysle prís|ušných
pnávnychpÍedpisovSR aEÚ, najmá zákona o pomoci
a podPorea ákona o finančnej
kontro|ea vnútoÍnom
auditea tejtozmIuvyo poskytnutiNFP.

L

počasvýkonukontÍo|y/auditu
povinnýnajmápreukázať
PÍijímate|'je
oprávnenost,
!rynaložených
výdaýkov a dodržaniepodmienok poskytnutiaNFP v zmysle Zm|uvy o posk}tnutíNFP
a prís|ušnej
legis|alí!y.

4 . Prijímate|'jepovinnýzabezpečiť
príto|nnosť
osób zodpovedných
za ReaIizáciuaktivítPmjektu'
v}tvoriť primeranépodnrienkyna Riadne a Věasnévykonani€ kontro|y/auditu
a zdržaťsa
konania'ktoreby mohloohrozit'začatie
priebeh
a riadny
výkonukontro|y/auditu.
5 . oprávnené osoby na výkon kontroly/auditumóžu vykonať kontrolu/auditu Prijimatel,a
kedykol'vekod p|atnostitejtoZmluvy o poskýnulíNFP aŽdo 31' au8usla2020.Uvedenádobasa
pred|živ prípade'ak nastanúskutočnosliuvedenévč|ánku90 Nariadenia1083 o častrvania
t'ýchtoskutočností'
ZačatiekontÍo|yoprávnenouosobou spósobí prerušenieplynutia lehót
určených,
resp' dojednanýchtouto Zm|uvouo poskynuti NFP Poskýovatelbvi na tryp|atenie
príspevku(začatímkontÍo|ysa rozumie moment doručeniaomámenia o začatíkontro|y
Prijimatelbvi). Ustanovenie uvedené v predchádza.júcej
vete sa nevďahuje na výkon
administratívnej
kontro|y'pokia|'Zm|uva o poskýnutíNFP neustanovujeinak; to neplati ak
Prijímalel.
ákonom o pomocia podporepri Úkone administrativnej
Porušilpovinnostistanovené
kontroIyPosk)Ťovatel'om.
osoby opnávnené
na t.ýkonkontro|y/auditu
súoprávnené
najmá:
a) vstupovat'doobj€ k tov' zariadení,
prevádzok,dopravného
prostÍi€ d kua|ebona pozemkya do
iných priestorovPrijímate|b.
ak to súvisís predmetomkontro|y/auditu
akje to nevyhnutné
na Úkon kontřoly/audifu
'
b) požadovat'
od Prijímatelh,aby pÍedložiloriginálnedoklady,úznamy dit na pamál'ových
médiáchprostriedkovvýpočtovejtechniky. ich výpisov, vyjadrení.výstupov projekfu
a ostatnýchinformáciía dokumentov,vzoÍkyvýrobkov alebo iné doklady potrebnépre
výkon kontroly/auditua d'a|šiedoklady súvisiaces Projektom v zmys|e požiadaviek
oprávnených
osób na výkonkontro|y/auditu.
c) odoberaťaj mimo priestorovPrijínatel'aori8inály dok|adov'ziáznarnydát na památbvých
médiáchprostriedkovvýpočtovej
tcchnik}'.ich Úpisy a ostahéinforrnácie,ktoých lrydanie
nie je všeob€ c ne ávázným pÍáv!r),mprcdpisornzakázanéa ktoré sú potrebnéna
zabezpečenie
dókazov' vrátaDeiných malcriá|ovnevyhnutných
na d'alšieúkonysúvi5iace
s kontrolou/auditom.
d) vyŽadovaťod PrÚimate|h prepraco\'anieopallení na nápravu DedostatkovZistených
kontrolou/auditom
ana odslráneniepričin ich vzniku' ak oprávnenáosoba odóvod ene
predpok|adávzh|hdomna á\aŽnosť nedostatkovzistenýchkontÍolou/auditom'
Že tieto
opalreniabudúneúčinné'
a prcdloŽcnicpisonlrrého
zoznamutýchtoopatreniv lehot€ určeDej
oorávnenouosobou.
e) oboznamovať
sa s údajmia dok|admi.ak súvisias pred|netom
kontro|y/auditu,
l) vyhoto\'ovat.
kópie í|dajo\a doLlado\.ak sú\'isia
s predmetom
kontroly/auditu.
7 . Prijímatel'je povinný pÍiiaťopatr(.niana nápravu nedostatkov,zistenýchkontrolou/audilom
vzmys|e spráry z konlrol}audilu \ l..hole stanovene'iopřávnenými osobami na Výkon
kontroly/auditu'Prijimalel. 'iť/3r.\.ň po\inný zas|at. osobán oprávneným na výkon
kontroly/auditu
pisomnúsprá\U ...n|ncni opalÍení
prijatýchna nápraYuZistenýchnedostatkov
Bezodk|adne
po ich splnťlria
li.,' .. .!nránťnípríčin
ich vzniku'
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č|ánok13 KoMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A PoČÍTAN|ELEHoT
NFP
so Zmluvouo poskyhlutí
l. Zmluvnéstranysa dohodli'ž€ ich vzájomnákomunikáciasúvisiaca
ako
písomnú
formu.Zm|uYnéstraly sa d'alejdohodli pouŽívať
si pr€ svojuáváznosť \ryžaduje
podpomý spósob k píso|nn€ j konlunikácii súčasneaj poÍlá| ITMS' Podmienky a sp6sob
port.i|uITMS upravi Posk).tovatel'.
Poskýovate|,
komunikiciezm|uvnýchstrán prostrednícwom
je oprávnenýUrčiťprechodnéobdobie počaskloÉho komunikácia pÍostrednictvom
lTMs
prcbiehať
nebude.
prostÍ€ d níctvom
2. zmluvnéstranysa dohodli,Žepísornnáformakomunikácicsa budeUskutočňovať
doporučeného
doručovaniazásielok. V pripade operatívnychpotrieb Zmluvných strán alebo,
aklak Určil Poskytovatel''je písomná forma zachovaná.ak je r1konaná prostredníctvom
elekronickejpoštyal€ b o fa\U.
svoje podaniadruhej Zm|uvnejslranena adÍesuuvedenúv áhlaví
3. Zm|uvnéstrany doručujú
NFP.
zmluvy'ak nedošIo
k oznámeniuzmcnyadresyspósobomv súladeso Zmluvouo posk),lnutí
potÍiebZm|uYnýchstránalebo.ak tak určilPosl.Ťovatel',
Zm|uvnéstrany
Pre prípadoperatívnych
sa zaviizujúvzájomnepisomneoznánriťsvoje € m ailové adÍesy.Íesp-faxovéčis|a'ktoró budú
v rámcitejtofonny komunikácieávázne pouŽívať'
4. V pÍipade.
ak sa nepodarí
doručiť
ásielku adresátovi(druhejZmluvnejst.ane).budc sa zásielka
považovať
ak si Zňluvná slrana
za doručenú
v súladečlánkom4 bod 4.l zmluvy nasledovne:
na pošte'deňuplynutia
poštoudoporučene
ani počasdobyu|oženia
neprevezme
ásielku 7ásielanú
deňdořÚčenia
ásie|ky, aj ked'saadresáto obsahu
odbemej(úložnej)
|ehotysa budepovažoval'za
utoŽen€ j ásie|ky nedozvede|.Pokia|.ncmoŽnoásiclku doručit.adresátovia7ásielka nebola
dňom jej vrátenia odosielate|bvi-Ak
uloŽená na pošte'ásielka sa poyažlje za doručenú
je
dňom' ked'jej prijatiePrijímatel,
Prijímate|'
bezdóvodncodopriepisomnosťprijať, doručená
upozorňujca Prijínatel'ju
Poskytovalel'lýnto spósobomPrijí|nat€ | ,a
odopÍel'na tútoskutočnosť
faxu sa
formy komunikácicalebov prípadepoužívania
beriena vedomic'V pripadeelektÍonickej
písomnost'považuje
za doručenú,
v súladeč|ánkom4 bod 4'2 zm|u\rymomentotn'kedy bude
v elekronickej schránkcZmluvnej strany' ktoráje
elektronickáspráva k dispozícii'pÍístupná
kedy
Zmluvnej
strane.ktorá je odosielatelbmpride poNrdenie
adresátom.teda lnonentom'
kedy Zn]luvnástrana'ktoráje adr€ s átom potvrdí
dořučeniásiclky' resp.monrentom,
o úspešnom
prevzatiezásieIkyv e|ektronickej
schíánkc.
pisomnýchzásielok
5' Zmluvnéstrany si zároveň dohodti ako mitnoriadnyspósob doručovania
k$riéra:takétodoručeni€Poskýovatclbvije moŽné
doÍučovanie
osobnealebo prostredníctvom
\'ýlučnev úradnýchhodinách podatcl.nePoskýovatel.a zverejnenýchverejne pristupným
spósobom.
poštovejschránkyna úče|y
písomnejkonrunikácie
6. Prijímatel'jezodpovednýza riadncoznačenie
ZmluvnýchstÍán'
ževájonrná konlllnikáciabudeprcbichal.vslov€ D skonrjazykú'
7. ZmluvDé
stranysa zaváZujú'
deň' ked' došIok skutočnosti
8. Pre počitanielehót plalí' Že do plynulia lehoty sa nezapočílava
určujúcej
začiatoklehoty'
pod|.atýždňov.mesiaco\ alebo rokov sa končiauplynutímtoho dňa, ktoď sa
9' Lehoty určené
svojim omačenín.pomenovanín]
alcbo číslornzhoduje s dňorn. na ktor'ýpripadá Udalost..
od ktorejsa lehotazačína'
a ak nie jť lakýlo deň v pos|cdno nesiaci. pÍipadnepos|ednýdeň
|ehotyna poslednýdeti Dlesiaca'Ák konicc lelrolypripadnena sobotu.nede|.ualebo svialok,je
pos|edným
pracovný
dňomlchotynaibliŽší
nasIedtljúcj
deň'
ho
l0' Lehotaje zachovaná.ak sa poslední deli lehotypodanieodovzdáorgánu'ktoď má povinDost'
v}'žadÚe.
Prijimatel.má
crrlaiInmalell' t-a\om.Ak to Poskytovalel'
doruéi|.alebosa o<1.'iIe
prepralry.
poštovej
povinnosl.doručiť
!í|llll' p|\.mno.l.do 5 dni aj prosÚedniclvom

t.uu rn.ť'4

-

,r

Člónok14 oPR'ivNENÉ \'ÝDA\.KY
]' oprávnenýmivýdavkamisúvšetkyvýdavky,ktorésúne\yhnutné
na Rea|iáciu aktivit Projektu
taL akojeuvedené
v č|ánku
podmienkf:
2 zrnIul5a ktoré
spiňajú
nas|edujúce
a) vznik|ipočasDoby íyzickejrea|iácie Pťojektu
najskórvšakod 30. apríIa20l5 najneskór
do 3l' decembra
20l5 a v súvis|osti
s PÍojektom;
b) patriado skupinyvýdavkovodsúh|aseného
rozpočtu
ProjektÚ:
c)

splňajúpodÍnienlry
oprávnenostiÚdavkov v zmysle prís|ušnej
výzvy na predk|adanle
žiadostioNFP' resp. inéhodokumentuPoskýovatelh,ktoďm sa určujúpodmienky
oprávnenostivýdavkova v áveroch z administratívnej
kontro|yVo bo|oskonštatované,
žejemožné
výdavkypripustiťdo financovania;

d)

zodpovedajú
cenámbeŽnýmna trhuv časeich vznikua v miesteich vzniku;

e)

bo|iskutočne
uhradeÍlé
Dodávatelbvia súriadnezaúčtované
v účtovníctve
Priiimatelb;

0

sú podložené
Úětovnýnri dokladmi vzmys|e ákona o účtovnícfue,
resp. dokladml
pÍeukazujúcimi
p|atby
úhÍadu
Prijímale|h
Dodávatel,ovi;
Preddavkovej
nav74om sa časovoa vecne neprekÍ.íajú
a neprekďvajúsa aj s inými prostriedkami
z verejnýchzdrojov;

)

n, v prípade púc, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obslaranév sú|ade
s ustanoveniami
Zm|uvy o posk),tnutí
NFP. najmáv súlades podnienkamistanovenými
vč|ánku3 VZP a všeobecn€ávámými právnymipredpismisR aEÚ upravujúcrmr
oblasťVo za ceny, ktoréspiňajúkritériumhospodámosti'účelnosti
a efektivnosti,
vyp|ývajúcezyýzq, z č|ánku]0 Nariadenia 966/2012az $l9 ods. ó Zákona
pravidlácb;záÍoveňboli obstarané
o rozpočtových
bez toho, aby prijímate|,
\,}konával
kontro|unad dodávatelbmv zmys|e č|ánku3 Nariadenia Rady (Es) č. l3912004
z20. januáÍa2oo4o kontrolekoDcentrácií
medzi podnikmi (NariadenieEs o fúziách)
alebonaoDak:

D

boli tJnaloŽené
\ 1ú|adc
so ZmluroUo posk)lnuti
NFP. právnymipredpismi
SR a EÚ:

hospodáme,efektívne,
účinlea účelne
J.) bo|ilyna|oŽené
súvynakladané
na majetok,ktoď je nový'neboldosial,pouŽívaný'
Prijímate|'snim
v minu|ostižiadnymspósobomnedisponoval:
l)

pri \rydavkochsúvisiacich5 Prcddavkor'ouplatboubol prednletp|neniadodanýtak'
žeZúčtovanicpreddavkovej platby nredzi PrÚímatelbm a Dodávatelbm bolo
Poskýovatelbvi pÍeukázané
\' termine a spósobom uvedenýmvč|ánku 4 ods. 15
týchtoVZP, nievšakneskdrakoj l'júla:0l6'

:

VýdavkyPrijímatet'a
v ŽoP sílzaokrúh|ené
na dvc desatinné
deklarované
miesta(l eurocent)'

i

Ak \"ýdavoknespiňapodmienkyoprá\ncDostipodl.aods- l lohto článkuVzP atieto \'ýdavky
\'\'čísli
osobaoprávnenána výkon kontro|}a audiluuYcdenáv článku12 VZP ako neoprávDené.
Prijímatel'jepovinný vrátit.NI.P alebo jeho ča5ť'Neoprávnené
výdavky nie sú spósobiló na
pÍeplat€ n iez NFP v rá|ncipodanejZoP a o Lill(r \\číslené
Neoprávnené
výdavkybudeponižená
-Un|apoŽadovaná
\ Ídnl.It'JJn(l /.'P. a| \o /\'}\||ej
na Prcp|atel|iť
éa5|i
budeŽoP sch\á|ená.
V prípade,ak osoba oprávncnána \(|.n |.nlrol\ aaudilu idenlifikuj€ zdóvodov uvedených
t tomtoodseku3 Nezrovna|osl..
Priiim3lťl'''ť
sa k taktovyčíslenej
Nr innj sunruN|:PvďahrÚúcu
pMl.a
NezÍovna|osti
vrátiťpostuponr
.:.}':i- \ lP

Podmi€ n ky aplikoYatc|'nostipředdarLo!rcl P|.ticb
.

p|atbyje moŽnér\.Li:: i .- .ój.. '. LÍ(.n
PÍeddavkové
ia nasledo\'nýchpodmienok:
a) UnraOa rreooa\ro\('l a.r'_.
Prijímatel'amusi b}ť r.

/4\N

'j:.}

ub,}lok finančných prostri€ d kov
l: decenrb.a
2015.

na sÚaDe

obstaúvaniamusi
b) V rámci platobnýchpodmienokuvedenýchv Dokumentáciiverejného
by, definovaná možnosť ryuŽitia PÍeddavkovýchplatieb D]edzi Prijímate|bm
a Dodávate|bma táto musi byť zahmutá v zmluve u7-avrctejmedzi Prijitnate|bm
p|aticbrnusibyl'súčaslbu
póvodnej
Preddavkových
a Dodávate|bm.
MoŽnosťposkytovania
zmluvy u7-avretej
medzi Prijímale|bma Dodávatelbm.ktorá bola výsl€ d kom verejného
obstarávania'Dodatok k póvodnej zmluve s Dodávatelbmza účelomúpraryp|atobných
podmienoka doplneniamožnoslivyužitiaPrcddavkoÚchp|atiebnebudeakceptoYa||ý.
Prijímate|'je povinný predkložit' Zúčtovani€ preddavkovej p|atby a Doplňujúce údaje
k peukázaniudodaniaprednletuplnenia na osobitnomfornlulári spo|u s d'alšímirelevantnými
povinnými prí|oharni.Náležitosti formulára a relevantnéprílohy definuje Poskýovatel'
\,osobitnomPrávnomdokumente.
preddavkovejp|atbyje PrÚínatel'poviDnývrátit'
ó. Pripadnýprep|alokvzniknutýzo Zúčtovania

Poskytovate|bviDajneskórspolu s predloženínDoplňujúcichúdajovk preuklizaniudodania
predmetuplneniaa to na áklade oznámeniao vyspofiadaní
finančných
vÍ.ahov'Vysporiadani€
p|atiebnieje týmtobodomdotknuté'
idenliíikovaných
Ne'Ťovnalostí
z Preddavko\ých

'L

preddavkovejplatbynie je nrožné
povaŽovať
PrípadnýnedoplatokvzniknuqÍzo zúčtovania
za
znáša
plnej
mieíe
výdavky
vzniknuté
z
nedoplatku'
opráv[enývýdavoka Prijínatel'
v

čunok 15 ÚčTY PRUiMATE|]A
l'

poskytnutieNFP Prijímate|bvi
b€ z hotovostnena Prijimatel'omstanovený
Poskýovatel.Zabezpečí
Prijínatel.a..)
vedený VEUR. Prijímatel.rca]izuje
úhraduoprávnených
účet(d'alej |en ..účet
císlo účlu(vrátanepredčíslia
výdavko\,zúčtuPrijímatela.
a to pÍoslredníctvom
svojhorozpočlu.
vo foÍrnáte
IBAN)je uvedenév áhlaví zm|uvypÍiidentií.ikácii
Prijímatel'a.

2. Prijínatel.je polinný UdÍŽiavať
účetPrijímate|'a
oworený a nesmie ho zrušiťaŽ do prijatia
Táto povinnosťsa vzt.ahujeaj na ostatné
účty
otvorené
zálcrečnejplatb}NFP od Posk}'tovate|.a'
podl.a
prípade
pre
prijem
Priiil])atelbn]
lohto článkuvzP. V
oNorenia účtu
NFP v komerčnej
bankc ! zahraniči'Přijínatcl'zodpovedáza úhraduvšetkýchnáklado! spoienýchs rea|izáciou
plalicbnaa Z tdrtoúčtu'
j Ak nrá Prijimalel.poskytnutý
je moŽnáaž
úverna financoYanieProjektu'Zmenaúčtu
Prijímate|'a
po písomnomsúhlasebanky.ktoÍáúverpos|}'lla.Písomnýsúhlasbanky podlb predchádzajúccj
\ el\ nlusíPrijímatet.
doručit.
Poskýovalel.ovi.
.l' V pÍípade
využitiasystém refundácienlóŽ-cPrijímatel'realizovať
úhraduoprávnenýchvýdaYkov
aj z iných účtovotvorenýchPrijimatcl.onrpri dodrŽanípodrnicnkyexistencieúčtuPri.jimate|h
určcného
na prÚemNFP. Prijímatel.iepovinnýBczodkladncpísomneoznánril.Posk},1ovalelbvi
fiDančnú
identifikáciutakýchtoúčtov.
príjmom
5' V prípadevyužitia systémurefundáciesú výnosy vmiknuté na účtePÍijímate|'a
Pťijímatelb.
predtinancovania
prostriedkysú
6' V prípade,
ak ie NI.P poskyhutý s\'stélj)on
a taklo poskytnuté
povinlrýotvoÍiťsi ako ÚčetPrijímatel.a
úroče[é'
Prijíma1el'je
osobitnýúčct
Da Projekt.Prijí'Datel.
je povinnývýnosyz lohtoúčtu
podl.ačlánku l 0 týchtoVZP.
v) sporiadať

ČláÍok16 PLATBY
l.

Posk).tovatel.zabe7pečiposk]tnu(ic NFP. řesp. jeho časti (d'alej aj ..p|alba..)systémom
predfinancolania aalcbo s}ilénroDr refundácie. v rámci systému predf|nancovanla sa
poslqluiú Platb} na ()prá\n.né \(davk} Projektu na základe Pr'ímalel.om prcd|oŽených
a neuhradcn!chl čtornr ch doklador DodáYatclbvProjektll.V Íámcisys(ému
ref!ndáciesa
posk}luiLi p|3tb\ nJ ,,'klade sku()čne rrynaloženýchvýdavkov zo strany PrÚimat€ | .a.
V rámci :\n.t]]L :.iL]nJ..ic Prijinlatcl.uhřadiÚdavky Dodávate|bviProjeklu najskóÍ
r \ lashich .,J: \
slrMa 2ó 7 ]()

€'wu.Z

si
nt

2.

posk}lnulieplatbyvýlučnena áklade Ziadostio p|atbupredloŽenej
Poskytovatel'7ábezpečí
PÍijímate|bmv EUR \ elekl.onickei formc prostredníctvomverejnej časti ITMS
a v písomncjÍomrena preddefinovanom
íormulári.Inštrukcie
k vyplne iu Ziadostio platbu
a povinnýchpríloháchk Žiadosti o platbusúdostupné
na webovomsíd|ePoskýovate|b'
Žiadost'oplatbumusíb)1.\'5úlade
s rozpočlom
Projektua PÍijímate|'ju
vyholovujev dvoch
origirrá|och'pričomjeden originál zostá\'a u Prijímatel'aa dťuhý originá| Prijímatel.
predk|adá Posk}.tovate|b\'i'Prijínratel,Y rámci formu|ára Žiadosti o platbu uvedie
náÍokovanú
sumupodl'askupinyvýdar,kovuvedenejv príloheč.2 tejtoZmluvy.

.1.

spo|u so Žiadostbu optatbu predkladá Prijimatel.aj neLrhradené
Účtovnédoklady
Dodávatel'ovProjektu. Učtovnédoklady Dodávatel'ovProjektu predkladá Prijímatel,
v lehote splatnostizávázku voči Dodávale|bviProj€ k tu minimá|nevjednom íovnopisc
orginálualebo kópii (kópiu musíbý'overcná pečiatkou
a podpisomštatutárneho
orgánu
PÍijí|na1e|.a).
Jeden originá| Učtovnýchdok|adovod Dodávate|hProjektusi ponecháva
Prijímate
|'.

4.

Prijímalel.je povinný uhÍadiťDodávate|bm Projeku Učlovne dok|ady súvistace
príslušnej
platbyna účet
s Rea|iáciou aktivítProjektudo 4 dníod pripísania
Pr|ímate|h.

5.

je Prijirnatel.povinný cetújej
Po poskyhlutíkaŽdejplatby systémompÍedfinancovania
výškuzúčtoval''
ato do l0 dní od pÍipísania
týchto prostriedkovna účetPriií|natel'a'
Prijímatet,jenáslednepovinný pred|ožit.
PoskýovatetbviŽiadosťo p|albu(zúčto\anie
predfinancovania)spo|u s v'ýpisonrz účtu(originál a|ebo kópiu overenú
pcčiatkou
potvrdŽujúcom
a podpisomštatutárneho
oÍgánuPrijínatel'a)
prijemNFP ako aj výpis z účtu
(originál alebo kópiu ovcrenúp€ č iatkou a podpisom štatutárneho
orgán! Prijínlatel.a)
potvrdzujůci
skutočné
uhradenieUčtovných
dokladovDodávateloviProjekfu.

6.

Kjednej Žiadosti o p|átbu (poskýnutie predfinancovania)
móže l'rÚimalel. prcdloŽiť
Poskýovate|bvilen jednu Žiadosťo platbu(zúčtovanie
predfinancovania)'
Nezúčto\aD}
je Prijimalel.povinný vrátiť Posk}tovalelbvia pred|oŽit.mu
rozdiel predfinancovania
formu|ározná|nenieo \5'sporiadaní
finančných
vďahov.

7.

systémpredfinancovania
sa týmto spósobommóŽe rea|izovaťaž do dosiahnutial00 %
akluá|nejvýškyoprávnenýchvýdavkovProjektu'

8'

V rámci systému
refundáciepredkladáPrÚilnatel.spo|u so Žiadost.ouo platbuaj minimálne
jeden rovnopis originálu alebo kópfu faktúry'pripadnedok|adurovnocennejdókaznej
hodnotyavýpis z bankovéhoúčtu(originál álebo kópiu overenúpečialkoua podpisom
potvrdzrÚrici
štatutárneho
orgánuPrUímatel.a)
t|lradenievýdavkovdeklarovaných
v Žiadosti
o platbu.Posky(ovatel'jeoprávnenýv}'Žiadať
od Prijímatel.a
aj Yyššipocet príslušných
dok|adov' Jeden rovnopis originá|u láklúD'. píípadnedokladu rovnocennejdókaznej
hodno$'.si ponecháva
Prijímatel.'
V lri|adc predIozenia
|'opieUčto\nichdokladov.
mUsí
byťkópia overenápečiatkou
a podpisonršlal(llánreho
orgánuPřijímatel.a'
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ťl.

\Tločnéus|anovniuPrÍ'oba sys|ény
po,|k\1o\u|tll]
!)L iťh
9.

platby pri systénrepredfinancovania
Prijí'atelbvi vznikne nárok na v}platcnic prísIuŠnej
prípade.
podá
plalbu.
iba v
ak
úplnúaspriirnu 7i;dolt' Ll
ato aŽ v lno|Icnle\chválenia
Žiadosti o platbu zo stran)'Posk\lo\alť|.'rPri Žradostioplatbu systénro|tl
reti]ndácie
vznikne Prijímatelbvinárok na \]p|.lcniť prijluinej platb!'vpíípadepÍcd|oŽenia
úplnej
a správnej Žiadosti o platbu aŽ r nlomentc schrálenia 5í|lrmnejŽiadosti o platbu
CeÍtifikačným
orgánom. Nárok Priilmalcl.i nd \\platenie prísIušnej
plalby vzniká len
v rozsahu.v akorn Posk)to\ alcl. rclhodnť . ( )nrá\l('nLrsli\ \ da\'kov Proieklu'

t0

Prijímalel.jepovinný vo \'šct|}chprťJl'IJJJn\.h7lcdo\liacho pIarbrrrrrádzar.rýlučne
výdavky. ktoró zodpovedajúpodn|ťi]|Jl: urcJenim r.článku l4 VZP' Prijítnatel.
zodpovcdá za pravosť.sprá.rnost.
.] l'..:]1iJ.'' .' ud;;or rrvedených\ Ži3dosli o plalbu'

V prípade,že na ziklade nepraých alebo nesprávnychúdajovuvedcnýchv Žia(lostl
o p|atbudójde k vyp|atcniup|atby'pójde o porušenie
finančnej
disciplíryv zmys|e$ 3l
áLona o ro,/počtových
pravid|áchtcrejnejspráv1.
.

Posk''tovat€l' j e povinnývykonaťkontroluProjektupodl.as 24b a násl' 7ákonao pomoci
a podpore,článok60 Nariadenia 1083 ačlánok l] Nariadenia]828' Kontro|aprojektu
zahíňaadministrativnu
kontrolua v prípadepotÍebykontroluna miestc'^dminislÍatívna
kontrotaŽiadostio platbupozostávaz kontro|yjej formálneja vecnejsprávnosti'v rámci
povinný overit' pÍavdivost',
kontro|yformálnejspřávnoslije Poskytovateť
kompletnosť
a spnávnosť
vyp|neniaZiadostio p|atbu.v prípadezisteniaformá|nychnedoslatkovvyzve
Poskýovatel'Prijímatelh'
aby do |4 dni ŽiadosťopIalbudop|ni|'v pripadezistenia
závaŽnýchnedostatkov,a|ebo nedop|neniapoŽadovanýchúdajovv stanovenejlehotc.
Poskytovalel,
ziadosťo platbuZamieíle.

12. v rá|nci kontÍoly vecn€ j spÍávnostije Poskytovatel'povinný overovať reálnosť.

oprávnenosť'správnosť. aktuá|nosť a neprekrývanie sa nárokovaných ťdavkov.
Poskytovatel'jetaktiežpoYinnýoverit',čipoŽadovaná
sun|av Žiados|io p|atbUzodpovedá
priloŽených
údajomuvedenýmv
dok|adochači táto suma zároveňzodpov€ d á rozpočtu
Proj€ k tu. Pri kontrolematematickejsprávnostisa overujesprávnost'(ldajovo dodaných
tovaroch'službácha prácachvo vzt'ahuk množstvu
aleboobjemuajedtrotkovej
cene'súčet
jcdnot|iÚch potožiekuvedenýchna pred|oŽenei
faktúreaIebojnom relevantnom
Účtovnoln
dok|ade.overuje sa aj súlads právnymi predpismiSR a EU (Vo, ochranaŽivotného
prostÍedi4rovnosl' prí|cŽitostí.
publicita atd'').V prípadepoÚeby vykoná Poskylovatc|.
konlroluna micstepodl.ačlánku|2 VZP. V pÍípade'
ak sa Poskýovate|'rozhodnepočas
výkonu administrativnej
kontro|yvykonaťkontro|una miesle' lehoty na administratívnu
konlroluZiadostio oIatbusúDozastavené'

(do éasu
I - l . Po v)konaníko|ltlo|yPosk}tovate|'Žiadosť
o platb schváli.neschváli.poŽaslaví
odstrálleniaidenlifikovaných
nedosktkov)alebojuzníŽio prís|ušnú
sumu'Ak Prijímate|bvi
\7nikol nárokna \'vplateniep|atby.Poskytovatel'zabezpečí
vyplatenieNFP. resp.jehočás(i
na úče|
PÍijímatc|.a
v lehoteurčenejv systémefinančného
riadeniaPre Šr a KF. korá sa
počitaodo dňa.kedy bolaPosk),tovatelbvi
doručená
Žiadosťo pIalbuspoIus PoŽadovanyml
dokunrentmi.
resp.odo dňa, kedy boli Posk1tovatel'ovi
podkladydo
doÍučcné
doplňrÚúce
liadostio platbuPodlaods.1l tohtočlánku
vZP'
I]

platbyna účet
Deň pripísania
PrijiDalcl.asa považuje
zá dcň čerpanja
NFP. resp.jeho časti
la deňzúčtovania
pÍedfinancovania
sa povaŽujedcň 7ás|aniaZiadostio platbu(zúčtovan|e
prcdfinancovania)
Poskytovatelbyi.

I 5 . V prípade,že PrÚí''atel' uhrádzaVýdalky spojcnó s P.ojektomv inej mene ako EIJR'
prís|ušné
Učtovnédoklady vyslavené Dodávale|bm Projektu v cudz€ j mene sú
Posk}.tovatelbm
preplácané
pouŽil.
forn]ourefundácicv EUR. Íesp'na ich úhradu
ie možné
prostriedkyposkylnuté
predfinancovanin'PrijImale|.za
hrniedo ziadostro p|atbuýdavok
prepočítaný
na EUR kurzom bank1'(r' prípadeprevodupcňaznýchprostriedkov\' cud73j
men€ z účtuzriadeného
Prijímatelbl]r! EUR na účetDodávate|bProjektuzriadeného
v cudzej mene) a|ebo kurzol] Európskej centráhei batlky (pri prevode peňažných
pÍostriedkovv cudzcj nlene 7 účlt|ZriadenéhoPrijímate|'om
v cudzej mene na účcl
DodávatelbProjeklu zÍiadcnóho\' ctldzej menc) p|atnýmv deň odpisaDiaprostriedkov
zúčlu zriadenóho PIijínlatelinn'Pripadnékurzovérozdicly znáša PÍijímate|.'
priČo|n
účtovný
rozdiel v účlo\nícnePr.iinrf,t€ | hmedzi sunrouv deň z^úč(ovania
záv.izkuvoči
Dodávatelbvi Prqiektu a sunrou r der] úhrad)'ávázku Dodávatel.oviProjektu je
považovanj
Zaoprá\ncn! \ýda\ol.'
Poskytovatc|.'ic
o|rá\neníl\iŠil. alcbo zniŽi1.výšk(lziadostio p|atbL|
Z technických
dóvodo! na slrancPosk)lo\atel.a
nlarimá|nedo výškyl EUR v Íá|ncijednejZiadosh
,j.]'
o Platbu,
UíaIro\cnic.lanku] ods'
zrlluvyo poskytnutí
NFP ďnÍo nieje dotknuté.
t ] . FunkciUzá\ťÍť.n!'j
/iJ.loslio plalbull)óžeplniť:
- /Ljat.,\
a) Tiadoii. al.rri'i:
ani('prcdllnancovania,
alebo
S r r d n 2d 8 2 l 0

\

. relUndácia.
b) ziadost'oo|atbu
osobitnéustanovenia
lE.

aj:
Na úče|y
tejtoZm|u$'sa za úhradu
Účtovnýchdok|adovDodávatclbvimóŽepovažovať
c) úhrada Účtovných dokladov postuPnikovi, v priPade, Že Dodávate|' postúpil
pohlbdávkÚvočiPrijímate|b\.i
tretejosobev súlades s 524 - 530 zÁkonaě' 40l|964
predpisov(d'alejaj ,,občiansky
Zb. občianskyzákonníkv zneníneskoršich
zákonník..)'
d) úhradaá|oŽnémuveritelbvi na ák|ade qýkonu á|ožrého pníva na pohlbdávku
Dodávatel'avočiPrijímatelbviv súlades s 15la. 15lme občianskeho
ákonníka,
e) úhradaoprávnenejosobena áklade výkonurozhodnutiavočiDodávate|bviv zmysle
všeobecne
áv?iznýchprávnychpredpisovSlovenskejrepubliky,
f) započítanie
nedoplatkuDodávat€ | h s pohl'adávkou
vočiPrijímat€ l bvi (štátnej
daňového
rozpočtovej
or8aniácii) v sú|ade
s s 67 ákona č.56312009
Z. z. o spÍávedaní (daňoÚ
poriadok)a o zmenea doplneííniekoďch ákonov v zÍlení
predpisov(d'a|ej
neskorších
aj''daňovýporiadok..)'
poh|hdávokDodávate|ha Prijímatel'a
vsúlades5 580- 58l občianskeho
8) započítanie
ákonnika, resp' $ 35E 364 ákona č. 5l3/l991 Zb' obchodnýzákonníkvznení
predpisov(d'alejaj .'obchodnýákonník.).
neskoršich

)

19. v prípade,že Dodávatel.postúpi|poh|'adávkuvoči Prijí|nate|bvitÍetejosobe v súlade
s $ 524 . 530 oběianskehozákonník4Prijímate|'vrámci DokumentácieŽiadostio p|atbu
predložidokladypr€ u kazujúcepostúpenie
pohladávkyDodávate|bna postupnikaa \ipis
(originálalebokópiu o\€ r enú pečiatkou,
z účtu
ak ňou disponujea podpisomštatutárneho
potvrdzujúci
orgánuprijímatelb)
skuločné
uhradenieUčtovných
dokladovpostupníkovi.
20.

V pÍípadeúhradyzÁý.ázk|!PÍi)íÍnaÍe|'^
zÁložnému
verilelbvi pri Úkone á|oŽného práva na
pohl'adávkuDodávate|hvoči Prijímatelbviv súlades $ ]5la - 15lm€ občiansk€ h o
ákonníka Prijitnat€ | ' v rámci Dokumentáci€ ziadosti o p|atbu predloŽí dok|ady
(originá|a|ebokópiu overenú
preukazujúce
pečiatkou'
vznik áloŽnéhoprávaa }ýpis z účtu
podpisom
ak ňou disponujea
orgánu Prijínate|'a)potvrdzujúciskutočné
štatutárneho
uhradenieUčtovných
dokladovzáložtlému
veritelbvi'

21.

V prípadeúhradyávázku PrÚímate|hopÍávnenej
osobe na ák|ade výkonu rozhodnutia
Dodávatelbvi
právnych
predpisovslovenskejrepubliky
voči
v zmys|evšeobec|le
záýázných
Pfijímate|'
v rámci DokumentácieŽiadostio p|atbupred|oŽidok|adypÍeukazujúce
výkon
(napr.exekučný
(originá|alebo
rozhodnutia
pÍíkaz.
vykonate|hé
rozhodnutie)
a v'ýpisz účtu
peěiatkou.ak ňou disgonujea podpisomštatutámeho
kópiu overenú
orgánu PrÚímatelh)
potvrdzÚť|ciskutočnéuhradenie Učtovnýchdokladov oprávnenej osobe z výkonu
rozhodnutia,

22.

V pripadezapočitania
daňového
nedoplatkuDodávatel.a
s pohl'adávkouvočiPrijimatel'ovi
(štátnejrozpočtovejorganiácii) pod|.a$ 87 daňovéhoporiadku. PrÚímate|'v rámci
DokumentácieŽiadosti o pIatbu predložidok|ady preukazujúce
započílaniedaňového
polvrdenie
nedopIalku(najnrá
Finančného
Íiaditel'stva
sR o Žapočitaní).

23.

v prípade započitaniapohl.adávokDodávatel.aa Prijimatel'a v súlade s s 580 58l občianskeho
zákonnika.resp' $ 358 - 364 obchodného
zákonníka'Prijilnatel'vrámci
poh|'adávok'
Dokumentácie
Ziadoslio p|albupředloží
dok|adypreukazujítcc
započítanie

24.

Ustanovenia
tohlo č|ánkusa nevzťahujú
na Prijimale|bv,ktoríby sa pri aplikáciiniektorého
platnýmiprávnyrli predpisrni
z vyššieuvcdenýchposttlpovdostaIido rozporuso všeobecne
(napr. 5o ákonoD o rozpočtovýchpravidlách verejne.jspráry aozmene a doplnení
niektoryichákono\ r zncni neskorších
prcdpisova pod.)' IJstanovenialohto článkusa
árov€ ň nevÍahUiúani na poh|'adávku
na vyplatenieNFP alebojeho častipodl'ačlánku7
ods'2 týchtovZl).

,-,</4\i.t-

.'-

Článok|7 UcHovÁvANIE DoKLJMENToV
povinnýuchovávat'Dokumentáciuk Projektudo ] l ' aug slá 2020á do teitodobystÍpiet.
PrÚímatel'.ie
výkon koDtroly/auditu
zo stÍanyoprávncDýcl)osób v zmyslc článku]2 VZP' stanoveiá doba do
(tj' bez pot.ebyvyhotovovaDia
osobi1ného
dodalku
3l. augusta2020móŽebý. automatickypredIŽcná
PrijiDalel.ovi)v pÍípade.
k lejto Zmluve o poslq,tnutí
NFP, len na 7ákladeozná|neniaPosk},to\.atel.a
ak Dastanú
skutočnosti
uvedené
v č|ánku90 NaÍiadenial083 o časlrvaniaďchto skutočností'
č|ánok 18 ZIÁENAvZ?
je opÍávnenýpri znene a dopl!]enitýchtoVZP poslupovaťv zmys|c č|ánkuó.l
l. Po5k),toYatel'
zm|uvya|ebopostupompodl.aodseku2 až 5 lohto č|ánk pod|.atoho, ktoď postupje podlh
v ktoÍejko|'vek
fáze poslupupodl.a
uváženiaPosk}tovat€ | hpri konkrétnej
ancnc hospodárnejši.
tohtočlánkusa móŽuZmIuvnéstran}'dohodnúl.na
znreneanluvy spósobomuvedenýnv č|ánku
6.I zmluvy.
2' Ak dochádza k zmene a|ebo doplncniu VZP posltlpompodl'a odseku 2 aŽ 5 tohto čIánku.
Posk}tovatel'
Zverejni na svojon webovonrsídlc a spósobornpodl'ačlánku l J týchloVZP oználni
Prijímate|'ovi
ich Znenll a|ebodoplncnics uvedenínkedy a kde boli zmcncnóalcbo doplnené
vZP Zverejnené.
V oznárnenío zveleineníZ|nenenýchalebo dop|nenýchVZP zároleň !|rčí
Prijímate|bvilehotu'v trvanínaiviac l0 dníodo dt-radoručenia
oznámenia,na oboznán]enie
sa
stjmito vZP a zaslanie pisonrnéhosúhlasuso 7nlenoualebo doplnenirl VZP. za kloď sa
povaŽujeaj súhlaspredloŽený
spósobonrpodl.ačlánku4 ods.4.2zmlu\ry.
3. V prípade'ak Prijímatcl'v stanovcnej|ehotenezašlepísomnýsúhlasso zmeneDýn]ia|ebo
jeho nesúhlas'
dop|nenými
vZP, budesa to považoYal.za
Ak PrijiDa(el'soZnene ími alebo
písomný
dop|ncnýmivZP nesúh|asi.
alebo ak ne7áš|e
silhlas aj napriekvýzve Poskytovatel.a.
bude Po5k1'toYatel..
v zmysle článku9 ods' 2.2 tychto vZP. oprávnenýodslúpil.od Zmluvy
o posk},tnutí
NFP.
písomného
podl.aods. 2 tohlo č!áDku.
4' Po doručení
PrÚimate|.a
súh|asu
Posk}'tovate|bvi.
sa budc
ZnIuYnýYzÍ.ahmedzi Posk}.tovatc|bnr
a PÍijínate|bm
spřavovaťzmenenýmialcbo doplnenými
VZP. a to odo dňa nadobudnutia
ich účiinosli.pričomúčin|losť
VZP nastanedňomnasledÚúcim
po dni ich zvereineniav CcntÍálnomre8istÍizmlúv pod|'aobčianskehoákonníka a zákona
č']ll/2000 Z' z' o slobodnonprístLrpe
k inÍbnnáciánr
a o zmenea dop|není
niektorých
Zákolov
(7ákono slobodeinformácií)v zneníneskoršichprcdpisovalebo od leskoršiehodňa u|čeného
Posk),tovatel'om.
5' DohodouZDlluvnýchstlán obsiahnuloL|
v odscku I' a ]- tohtočlánk VZP Die sú dotknuté
ustanovcnia
článku
6 Zmcnazmluvy.ods.ó' I aŽ6'9a]rhlvy'
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Prílolrač'2 Zmluvv o ooskvtnutí
NFP
ť

PREDMET PODPORY NFP
1. Všeobecné
informácieo Pro el(te

Re|ol!ÍLJlc.VeÍe
nehoosvel|en
a v obci

tudtTMs

25120224541

PÍioritná
os
opál€ n ie

2'2. Budovanie
a modeínzácia
p.eneíá a obcea poskt1ovanie
verejného
osvelenia
Podie|píiďilnejtémy
z ce|kovýdvýdavkov

Píioílná
téma
EneÍgelickáeÍe[livnosl kogeneracia

Hospďáíska
činnosť

nenáV.atný
pÍlspevok
finančný

PodielhospodáÍskej
činnosti
z ce|kových
Vd€ . ke ob|aďi(inéakohoíské
oýÍovrré
aebo redko a VeÍniredko osid]ené

2 , Miestorea|izácieProiektu
NUTSII
NUTSIII

N|JTS
2 Západné
s ovensko
NÚiansIyklá

Okres

okresZ]alé
Moravce
ceÍVený
Híádok
c€ r venýHládok
30

0bec

U

3. Ciele

Cielpojeklu

ZniŽF.|e
e.e.gelic{e4a.ď.os' o 7 poieae le(' n c' eho(|.v.

speci|ický
ci€Í 1

ModeÍnizácia
aUnilikác]a
svele|ných
te|iesa Vý|oŽnlkov'
zvýšeneeíetckéhovzh
adu

ciel2

oplimalzoval
eneÍgelickÚ
náÍoónosIsÚýavy
VeÍe]ného
osvel|én
a' 1j'zniŽlspolrebu

ciel3

a ÚdÍŽby
veíeiného
osvet|enia

cieÍ4

zniŽ]lnákady
naúdrŽbu
v€ r einého
osvel|en
a

)

4. Meraterneukazovatele
Tvp

ktu

Ná'ovindkátoÍa

Východisková
hodnota

Výs|edoPďeI WmenenÝch
svetide

Meratefné
ukazovateIe
P

Rok

G] Ío{

0 1900
0 2015

ktu s r e r e v a n c t o uk horizontá|

rio ritám

DoDad

Tvp

osvele' a Ý Oo.
"FÍp'neho

Nazovndrkalorr

Rok
hodnola
9 8 20t5

7 3 1 2 2A2A

Východisková
hodnota

pÍioÍilalívalqUdzale|ný
HoÍizontá|na
Íozvo]

Dooad

L]spo'a..é.q|o

.'

0 19!l
0 2415

-48 2015
i 3 1 2 2A2A

5. Aktivitva prispevokaktivitk výsIedkomPro

Viba nameÍatelný
Ukazovatel
výs|edku
PďeI jednotiek
ínázov
meÍalelného
uka2ovat6|a
Výďedku] lednol(a

Názovák|ivilý

(Č|slo/
nazov]
H|avné
akt]vitv
1

|

98

Po.e|WrnenenÝch
svielldel

AhIvLtač
l leaizáoaÍekonŠlÍUlc]e
Vo

ítPro|e
Proiek u
6. Gasovv
č
ramecřea|izac.eal(t|v|t
Názovaklivily

(max'
H|avnó
aktivity
l00
znakov
orckďdÚaklivitu)

rea|izácio
Íea|izácie
aktvily Ukončenie
aklivity
začiatok
(I\IN4/RRRR)
{I\,{M,RRRR)

reajizácia
rekonšlrukcie
Vo

Podoomé
aklivitY

Pubicira
a nlonnovanosr
prácnaploiekte
začalie
(zač€ l ie
Íe3lizác]e
Ak|ivit

a7t2a15

12t2415

a7DA15

122415
12t2At5

a7t2a15
a7DA15

pÍác
napÍo]ekle
Ukončenie

rroiektu

R
Skupina
rtdavkov

RealizujÚca
olganizácia1

Dopnené
m základe

12t2415

opÍávnené
výdavky
lvEURl

c€|kovévýdávky
Názov
akÚvity
Doiektu(vEUR)
2 30300
A k l i v l á č1 .

(vEURI

. dodávatelským
speciá|ne
s|užby
637Cl05
sp0s0b0m

230300

717002
RekonšlUkcia
a modemizácia

93148.96

42584,56

135733,52

CELKOVO

95451,S6

425U,56

13803652

8.

h aktivit

oěet reaIizácie

0,00

rca|zác]a
VO
Íea|zác
a
VO

|y
op'ávnené
výdav
(čis|o
H|avné
aktivjtv
/ nazov)

.

l i3-".

1 Íealizácale\onŠ|ÍUkce 9545196

Riadenie
DÍoieklu
Pub|
citaa infoÍrnovanosť
CELKOVO

4258456

13803652

42584,56

138036,52

'vInPad.uzailoÍeniaZm|tr\).n.\|)tnul!Nl]PpÍcn\\Pl'|\']:|]l..llJ|ťnňV()7.íÍinlPo\k)býal.Ia.u\Lťýx|or.a|i/uIucu
org!n'íť]tr dJjc.raktivi! '.1)op|]l$! ní /a|]adc !!|io0l lť]] \1'

'x,vx'*4')

i I fir
i';\

I

Pri|ohač'3 zmluýyo psk',ríutíNFP

n
f ,l

l

Ziadost' o povo|enielykonania zmeny v zmluve o poskytnutí
príspevku
nenávratnéhofinančného
Žiadosť o povolenie rykonanie zmeny v zmluve o poslrytnutí nenávratnéhofinančného
príspevku
registrďnéčís1o
...'......'...'...'...''...'...
k projekfu:
- n.ázovprojekfu...
_ kód proiektu.......
Prijímalel n.ázov....
PIiiímatersíďo.....
Plijímaterpomoci _ Ičo / DIč

Týmtožiadm o uykonanie nasledovnejuneny, :
Póvodnéznenie:

Nal'rhovanézrenie:

Zdóvodnenie žiadostio zmenu:

Meno a priezvisko štatutímehozástupcu,
podpis, pečíatka
Dátum:
.Napr': adresy' harmonogramurea|iáci€ či!oď. iď.

4-

PÍilď! č'3 zmIury o poskybud NlP

NEVWíŇAPRIJÍMATEI]
Poskytovatel':
Dáfumprijatia:.........
Prijal (menoa priezviskozamesbranca):....
, uqP,s......................

t

4 NN..

Ó

Píloh! č 4 zmtula o po9k'fiu'i NFP

HLÁsENtE o zAčATi REAL|zÁcIE PRoJEKTu
azíp<
Názovprijímat€lh: hBa črzreyy
.E/EÍLa,QA
NlízovpÍoj€ktu: zrrouírfuzcl,l,EtJI&,v
Kód projektu/TTMSI| 15- |,J 0,,, 0 í,'/

PnícenaprojekteQzacali
!

,/ ?4ct

.

/,tLyú^i nLrJoK

<ňaE:

začatímstavebnýchpnícna Projekte;

El začatímposkýovarria služiebtýkajúcichsa Projektu;

p.tc0uAi/tl:,srE rEL,/2- rx.Hu/c^4- ěn/lu
t/"íP
/7' /,1í

řpttlu?lottHÍzíWu 42.Í7.Lolý

dňaDD.MM.RRRR

Podpis:

ffi

Uc

,?.

Meno a priezvisko štatutámehoorgánďzástupcu2Prijímatel'a

Krížikom oa|ačle akivitu. kltrou z.čáli práce na pmjeke a uveďte dánrm viažuci sa k vami
on ačenejmoŽnosli.
Nehodiace sa prečiaÍklit.

n a\

a.
\
./ '\

L

3
Názovektivity

1

1

2

A k t i v t ač 1 .

skuPina výdavkov
oodDo|ožka

Názov výdavku

cé|kom

opÉvnený NeoPávnéný

v Eur

v Eur

DemontáŽpou|ičného
sv]etdlado VýŠky
10m'
IikVdáca

T8000

49,00

882,00

s88.00

2 9 40 C

717002 RekonŠtrukciá
a modeÍnizáciastav eb

DemontáŽ1'rarnenného
Vý|oŽnikav pracovnej
V ý š k ed o 1 0 m

1800

49 00

882,00

588 00

294 aC

7 1 7 0 0 2R e k o n Š t r uak c
a rnodernizáciastav eb

DemontáŽstaréhoho éhovzduŠného
vedeniaVo

6 t77,60

2 1!5 00

717002 RekonštÍUkcia
a modernzác a stavieb

oemontazÍozVadzaca

717002 RekonŠtrukcia
a modeÍnzác a slavieb

lvlontáŽpou|iÓného
svietid|ado 10 rn Vrátane

7 , l 7 0 0 2R e k o n Š t r u k c a
a modeínizáciastav eb

odboÍnéodskÚšaniea komp|etizác]a
svield|a

7 1 7 0 0 2R e k o n š t r ! kac
a modernizá€ i a siav eb

l',IontáŽ
vý oŽníkovdo Výšky10 m vrá|anepráce

7T7002 Rekonštíukcia
a modérnzác a stavieb

Í\',IontáŽ
VzdUšného
Vedenia.VÍátanepráce

7 1 7 0 0 2R e k o n š l r U ák c
a modernizáciastav eb

lllonláŽzáVesu pre nosnúsvorku

11

7 1 7 0 0 2R e k o n Š t r uak c
a rnoderniŽácia
stav eb

fuIontáŽ
kolevne]svolKy

12

7 1 7 0 0 2R e k o n š t r U k c ] a MontáŽprepichovacejsvorky na izo|ované
a modernzác a stavieb

ll1

717002 RekonŠtÍukcia
a modernzác a stavieb

lt4ontáŽRVo Ukotvene v zemi zapojenieVetev.
píipojenieVývod! lzemnen e' odskÚŠanie

7] 7002 Rekonštíukcia
a modernzác a stavieb

Ukončene vod ČovV rozvédzai.VČzapojeniaa
vod iovet koncovkydo T6 rnnr2

Aklivitač 1 .

i€dnotiek

717002 RekonŠtíUkciá
a modeÍnzéca slavieb

[/]ontáŽ
nosne]svoÍkyVzdušného
Vedeniá

10

Jednotlová
v EUT

717002 RekonŠtrukcia
a modeÍnizáciaslavieb

9

MJ

1 , 4 4 429000

78,00

1.00

18,00 98.00
420

98 00

18.00 98 oO

78,00
1764.00

411,60
1764,00

,ru400

3,00 4290.00

12870,00

110.00

858,00

110.00

748 0C

1 560,00

3't2,00

1 248 0C

14,00

1 1 70 z

7,80

1500 't04,00

4 29000

8 58000

936

1400

131,04

780

22400

1 747,20

448,00

168,00

1,00

168,00

1 6 80 0

00c

16,00

23,O4

23 04

0.00

1 2 9 92 (

__

+15.

AHivila č' 1 .
reaIizácia
Aktvita Č.1 '

7'|7002R€konštrukcia
á modemiácia gtavi€b

Montážpí|pdkovejskine sPP' zápojenE

16

717002Rékonšlrukcia Revíz.astoŽiaÍas iednýmsvi€ťd|om
s|av|eb
a modéÍnizác.a

17

717002RokonŠ|rukoa
s|ávi6b
a mod6Ínizáci6

18
19.

18,24

1,00

4,20

98,00

96,00

1.00

'18,24

0.

#-F
$ťÍi(t4

0,00

411,6C

ř.*íÍfi

96,00

0,00

E{r*Y"

Ňiíd|-.-.ť

Aktivi|eč 1 .

podlasv'.
LÉD53W.lP65 Špociíikácia
717002RekonŠtÍukcia svietid|o
gtavi€ b
|gch'ŠtÚd|e
e modeínizácia

617,88 37,00

22 861,56

0,00

Aktivitač' 1 .

pod|a
717002RskonštÍukcia svigtdloLÉD27W lP66'Šp6cfikácia sV'.
stavieb tech'ŠtÚdie
a ínodemizáciá

584,88 61,00

3567768

000

162,00 98,00

0,00

15 876,00

10200,m 1,00

3 000,00

7 200,0(

470,44

0,0c

25,20

0,0(

89 28

0,00

3240

0.00

24 AA

0.00

20.

AKivita ě' 1 rea|izácia

717002Rekonštrukoa
a mod€ í nizáciástavieb

ple
modu|)
RF modu|(rádiojÍ€ k venrný
vo sviotid|e
zabudovaný
komunikáciu'
bezdÍÓtovú

21

č'1Aktivita
"ea|izácia

717002R€ k onŠtrukoa
a modemiáda stavÉb

(nad|aooox)P
KoncenlÍátoí
LAN a GPRS' víátaÍÉ
rozhÍanig
ov|ádanie.
popleuo
iédnoEového|icenčnáho

Aklvita č' 1.
Íea|izácia

7'|7002RokonšWkcia
a modemiácia stavi€b

Vý|oŽnikna betónovýstoŽiar0'2 m' zn

16.80 28,00

l3

Aktjvitač 1Í€ a Iizácia

717002RokonŠtrukcia
a modemiáda stavÉb

na betóno'/ýdvoisdp(v€dta s€bá) 0'2 m'
ýý|ožnik
Zn

25,20

1,00

24

A|(t|vileč 1 .
...|lzácie

717002R€ k onštrukcia
slav.ob
a modemizácia

na b€ t ónový stoŽiel0.5ň'zn
VÝIožník

22,32

4,00

717o02RekonšÍukcia
á mod€ r n|záciastavigb

(Ved|sseba)0'5 m' ks
na betónovýdvojst|p
VýloŽník
Zn

32,40

1,00

717002R€ k onštrukci9
a mod€ r nizáciastavi6b

(zá s6bou)0.5m.
na betónovýdvojst|p
VýloŽnÍk
Zn

ks

24 AA

1,00

717002R€ k onštrukcia
a mod€.nizácia stavl6b

1 Ín'zn
na betÓnovýstožiaí
Vý|oŽnlk

ks

37.24 26,00

967,20

0.00

717002Rekonš|rukcia
a mod€mizácia stávÉb

Vý|oŽnikna be|ónovýdvojsdp(vedras€ba) 1 m'
Zn

66,00

3,00

198,00

0,00

Vý|oŽnikna b€tónový dvojsťp(Žasebou)1 m' zn k9

39,m

3,00

117,0(

0,0c

15.
26.
27.

Aktivitač 'l .
.sa|izácia
Aktivitač'1 '
'e.a|izácia
Vo
rekonštrukcie

za.

AKivita ě 1 .
Íea|izáqa

29.

Aklvita č.1 .
Íaa|ieácia

717oo2Rokonštíukcia
a mod€mizácia stavi€b

ffiii

b|.'Šl'Ý

ilá;.

!Ť{á ' ]
ď]

šŠ

.,2 )

\\,,

t

:
g

3

ř

?

30.

/\
-)

lr

Aktivi|e
č'1 .
r6aIizácia
Ékon.trukci€ vo
A|(Uvi|lč 1 rtallradr

u|,t,!Úc l .

|uaa

!

E

lltí.o
'ttt5a

v

Ú.Il'.o.

l '

36.

An|v.č!.
€ a Iizácia
r€ k on.trukclcvo
Aktivilaé 1 '
r6aIizác|a

37

A|divita č' 1 .
ÍeaIizác!a

35.

38.
39.
{)
1

AKivite č' 1 rce|iŽáciá
rekonŠtrukci6
Vo
Aktiviteě' 1 .
Íe9|izácia
rékonš|rukcié
Vo
AKivila á l Íea|iúcia
rekonštrukcie
vo
ÁKivita č.1 .
Íeelizácie
Aktivitač.1 '
rea|izácia

{3.

u.

N

Akl'viteč' 1 ÍeaIizádá
Aktivitač' 1 ÍeaIizácia
rekonštrukcio
Vo

717002Rgkonš|rukcja
Vý|oŽnÍk
nabotónový
stožiar
1'5m,zn
á mod€ r nizáciaslavigb

61,20 15,00

717002
Rakonatrukcia Vý|oŽnlkna betónovýdwistlp (v€dta s6ba) 1'5 m'
r modamlracla
ataviab Zn

82,8{

675,00

243,OO

1,00

a2,a

0.00

tlTOO|Rakonalrukcl8
a rnodamEaoaatrvlcb

Vý|oŽnlkna betónovýdvoFtb (ze s€bou) 1'5 m'
Zn

ks

75,80

1,00

75,8C

0,00

' | 7002R.kon.|íukc|a
. moó.mE..b l|avi€b

Vý|oŽn|k
na botónový
stožlaÍ
2 m' zn

ks

82,80 12,00

993,6C

0,00

717002R.konllrukcia
a modamEao!tlaviob

Vý|oŽn|k
na bet.ónovýdvoFdp (v€dre s€ba) 2 m.
Zn

k3

106,6C

0,m

717002R.kon.|rukciá
. mod.mizáclál|ávieb

Vý|oŽnÍk
na botónový
dvojstlp(ze36bou)2 m' zn ks

103,20

0,0(

717002Rekoná|Ílkc]a
9 modernizácia
3t9vi9b

Kábe|si|ový
m€ d ený cYlCY.J3x1'5

0,66 294,OO

194,

0,0(

2,U 4290,00

I751,60

0,0(

12,60 110,00

1 386,00

0,0c

109,20

0,0(

22,2C 104,00

2 308,80

0,0(

717002RokonŠlíukcia
Kábe|s.|ový'
áVesný' semonGnýNFAX' }16
a mod6m.záci6stavieb
717002Rekonštrukcis
Univezá|na flosná svoÍl€
a modernizácia
stavieb
717002Rekonštrukcia
svoÍkako|evná/ nosná2xí0.35mm2
a modernizácla
stavieb
717002Rékonštukcia
a modemiácia stavieb

záves +konzo|apre nosnúsvoÍkuna bet'ánový
íoáal NN v€denia

717002RekonŠÚÚkcia
a modomiádÉstavieb

Pl€pichov8ciá svorkane izo|ované
v€dgnie'
stÍedná
5210/3i4.35mm2

ks

106,80

1,00

103,20 1,00

7,AO

14,00

ks

7,80

224,00

í 528'80

214,4C

p|astový'
717002R€ k onétÍUkcia RozvádzaóRVo' pi|ie|o\ý'
|P/|4'vrátaneks
a modenizáciastavieb astronomickáho
časového
splnača

1440.00

1,00

1 440,00

0,0c

86,40

Í'00

86,40

0,0c

12,00

25,92

0,0(

7í70(2 Rekonš|fukcia
a mďomiáda stavi€b

prÍpojková
skÍiňasPP2' ná s||p,3x32A'vÉtane
poisti€l

717002R€konštrukcia
a Ínodemizácia
stavieb

KábélsilovýAYKY-J 4x16

2,16

ě

5.

Ahivitá č' 1 @a\izáciá

46.

Aktivitač'1 16aIizácia
AKivitač'1 .
r6aIiŽác|a

48

AKÍVitač' 1 .
16alizácja
ÍEkonšÍUkcievo

podk|ad'
rgffexný
č|s|om.
717002RekonŠtrukcia oznáč€ n iestoŽiara
riernéčís|o
a modernizácia
stavieb

ks

5,76

98,00

0,00

fi44

717002RekonŠt.ukcia R€flexný pásik - slÍiebomý3M' na bgtón'/oce|'
ŠIrka
5cm
á modémizácia
stavleb stoŽigr,

ks

4,64

98,00

0,00

45864

637005Špeciátng
sluŽby.
posudku
svete|no.tochnLckého
sDracovanis
dodávablskýmspósobom

sÚb'

4,50 98 00

637005Šp6ciá|no
s|uŽby. Šnm.^Váni.
dodávate|b|ýmspólobom meíania

súb'

19,00 98,00

7áváÉÁňÁh^.Vá1.Inet..hni.kÁhó

ffi|!ňň
-.,;;,

441,00
1 86200

0,0(
0,0(

lntenzita Domoci

z

,..,

š
\

\
;
,

c

