
číslo zmluvy IROP-Z-3020 l 1M4 1 l -I22-I5

t-!ilýqi-.Ę

EunÓPsK^ Útt^
EuBÓP5KY FoNo

REGpNÁLNEHo RoaýoJ^

ZMLUvA o PosKYTNUTÍ NENÁvRATNÉHo FINAI{čNÉHo pnÍsľnvru

TÁTo ZMLUVA o PoSKYTNUľÍ tĺBNÁvneľľÉHo FľNANČNÉHo PRÍSPEVKU je uzawetá

podl'a $ 269 odsek 2 zźlkona č,. 5I3ll99I Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa

$25 zákona č,. 29ŻlŻo14 Z. z. o príspevku posĘtovanom z európsĘch štrukturálnych a investičných

fondov a o unene a doplnení niektoých zĺkonov v zrení neskorších predpisov a podľa $ 20 odsek 2

zÁkona č,. 523/2004 Z. z. o ľozpočtoých pravidlách veĘnej správy a o znene a doplnení niektoých
zákonov v nlenineskorších predpisov (ďalej len ,,zfuono rozpočtoých pravidlách") medzi:

mll

v zastupení
názsv: Trnavslcý samospľávny kraj

sídlo: Starohájska 10,917 0l Tmava, Slovenská republika

IČo: 3783690l
konajúci: Mgr. Jozef Viskupič, predseda

Poskytovatelbm
nźnov:
sídlo:
poštová adresa:

IČo:
konajúci:

Prijímatelbm
názov:.

sídlo:
lČo:
zapisaý v
konajúci:

Ministerstvo pôdohospodárstva a romoja vidieka SR
Dobrovičova 12,8l2 66 Bratislava l, Slovenskárepublika
Račianska l53lA,P.o.Box l, 830 03 Bratislava 33

0015662r
Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády SR a ministerka

obec Cífer
Nám' A. Hlinku 3l,9l9 43 Cífer
00312347
Štatistickom úrade Slovenskej ľepubliĘ, právna foľma 801 obec
Mgr. Maroš Sagan, PhD., starosta

na zźlklade splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu

sprostredkovateľsĘm orgánom zo dňa 2.2.2016, vľátane Dodatku č.l k Zmluve o vykonávaní

časti úloh riadiaceho oľgánu sprostľedkovatel'sĘým orgánom zo dia24.l0.20l6
(ďalej len,,Poskytovatel"')

(ďalej len,,Prijímatel"')

(PosĘrtovatel' a Pľijímatel' sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako ,,Zmluvné
strany" alebo jednotlivo,,Zmluvná strana")



PREAMBULA

(A) Na základe vyhlásenej výmy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávľatného

finančného pľíspevku (ďalej ako ',NFP"), PosĘtovatel' overil podmienĘ posĘtnutia
pľíspevku a ľozhodol o Žiadosti o poskytnutie NFP predloŽenej Prijímateľom (v postavení

źiadateľa) podl'a $l9 odsek 8 zźtkona č,.29212014 Z. z. opríspevku posĘtovanom

z európsĘch štrukturálnych a investičných fondov a o Zmene a doplnení niektoých źkonov
v mení neskorších pľedpisov (ďalej len ako ,,zákon o príspevku z EŠIF") tak, že vydal

rozhodnutie o schválení žiadosti.

(B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na zźtklaďe a po nadobudnutí právoplatnosti

rozhodnutia o schválení žiađosti o poskytnutie NFP č. NFP302010M4l1 zo dňa 12.06.2018,

v srilade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od

momentu uzavĺetia zmluvy o poskytnutí NFP vďah medzi Poskytovateľom a Pľijímatel'om

vďahom súkĺomnoprávnym.

1. Úvopľn USTANoVENIA

7.7 Zmluva o poskytnutí NFP vyuŽíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných stľán definície, ktoré sú

uvedené v článku 1 pľílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné

podmienky (d'alej ako ,,v7'P*). Definície uvedené v článku. l vZP sa rovnako vďahujú na celú

Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj YZP a d'alšie prílohy zmluvy.

]'.2 Zmluvou oposĘtnutí NFP sa omačuje táto zmluva ajej prílohy, v znení neskorších zmien

a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovatel'om podľa právnych

predpisov uvedených v záhlaví omačenia zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení

Žiadosti o poskytnutie NFP podľa $l9 ods. 8 zákona opľíspevku zEŠIF. Pre úplnosť sauvádza,

te ak sa v texte uvádza,,Zmluva" s malým začiatoěným písmenom ,,z", myslí sa ým táto zmluva

bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa

poużíva slovné spojenie ''prílohy 
Zm|uvy o poskytnutí NFP", čo ýlučne pre tento prípad zahÍia

aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. l.1 tohto článku' Prĺlohy uvedené v zźlvere zmluvy pred

podpismi Zmluvných strán tvoria neoddelitel'nú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.

l.3 S qýnimkou odsek 1.l tohto článku, článku 1 odsek 3 vZP a kde kontext vyžaduje inak:

(a) pojmy uvedené s vel'kým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom

nariadení, Nariadeniach k jednotliuým pŠIľ a v Implementačných nariadeniach majú

taký isý význam, keď sri pouŽité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych

definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;

(b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej

Zmluve oposkytnutí NFP, pľičom ich qýznam sa zachováva aj v prípade, ak sa
pouŽijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa pouŽijú s malým

začiatočným písmenom, ak 1e z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;

(c) slová uvedené:

(i) iba v jednotnom číslę zahŕńa1ű aj množné číslo a naopak;

(ii) v jednom rode zahĺňajú aj iný rod;

(iii) iba ako osoby zahľňajű Ęzické aj právnické osoby a naopak;

(d) akýkoľvek odkaz na Pľávne predpisy alebo pľávne akty EÚ, pľávne pľedpisy SR
alebo Právne dokumenty , vrćťtane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkol'vek

ich zmenu, tj. použije savždy v platnom znení;
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1.4

(e) nadpisy slúŽia len pre väčšiu pľehl'adnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú
ýznam pľi ýklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

V nadvżiznosti na ust. $ 273 obchodného zákonníka súčastbu zmluvy sú Všeobecné zmluvné
podmienĘ, v ktoých sa bližšie upravujú práva,povinnosti a postavenie Zmluvných strán, ľôme
pľocesy pri poskytovaní NFP' monitorovanie a kontľola pri jeho čerpaní, riešenie Nezľovnalostí'
ukladanie sankcií, spôsob platieb a s ým spojené otázky, ako aj ďalšie otiízky, ktoľé medzi
Zm|uvnými stranami môŽu vzniknúť pľi poskytovaní NFP podl'a Zmluvy o poskytnutí NFP.
Akákol'vek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvntt stranu zo Všeobecných
zmluvných podmienok je rovnako záv'azná, ako keby bola obsiahnutá pľiamo v tejto zmluve.
V prípade rozdielnej tryravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má
prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

PREDMET ł Účnr, zl'dLr.:vY

Pľedmetom Zm|uvy o posĘtnutí NFP je úpľava zľnluvných podmienok, práv apovinností
medzi Poskytovateľom a Prijímatel'om pri poskytnutí NFP zo stľany PosĘtovatel'a
Pľijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktoý je predmetom Schválenej Žiadosti o NFP:

Názov projektu : Cyklotľasy v obci Cífer II. etapa

Kód projektu v ITMS20I4+ : 302011M4l l
Miesto realizércie projektu : obec Cífer

Yýna-kődvýrvy : IRoP-Pol-SCl22-2ol6-15
Použiý systém Íinancovania : refundácia ďalebo predfinancovanie

(ďalej ako,,Projekt").

Účelom Zm|uvy o posĘtnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímatel,a, a to
poskytnutím NFP v rámci:

operačný progľam: lntegrovaný regionálny operačný progľam

Spoluťrnancovanýfondom: EurópsĘfondľegionálnehorozloja

Prioritná os: 1 - Bezpečná a ekologická dopľava v regiónoch.

Investičná priorita: 1.2 - Yývoj a zlepšovanie ekologicĘ priazniých, vrátane
nízkohlukoých, a nízkouhlíkoqých dopľavných systémov
vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopľavy'
prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej
infľaštruktúry v záujme podpory udräteľnej regionálnej a
miestnej mobility.

ŠpecificĘ cieľ: l'2.2 - Zýšenie atľaktivity a prepľavnej kapacity nemotoľovej
dopravy (predovšetĘm cyklistickej dopľavy) na celkovom
počte prepľavených osôb.

neuplatňuje saSchéma pomoci

na dosiahnutie ciel'a Projektu: ciel'om Projektu je naplnenie Meratel'ných ukazovateľov
Projektu definovaných v Pľílohe č. 2 Predmet podpory
Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia
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Merateľného ukazovatel'a buď k dátumu Ukončenia rea|izácie

hlavných aktivít Pľojektu alebo po Ukončení realizácie

hlavných aktivít Projektu a ich nasledné udrŽanie počas doby

UdľŽatel'nosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými

v článku 7l všeobecného nariadenia av Zmluve o poskytnutí

NFP

Ż.3 PosĘtovatel' sa zaväzuje, żę na záklaďe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Pľijímateľovi

za účelom uvedeným v odseku 2'2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu' a to spôsobom a

v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou Žiadost'ou o NFP,

v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov Íinančného riadenia, v súlade so všetĘmi
dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zveľejnené' vrátane

Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne zźtväznými pľávnymi

predpismi SR a pľávnymi aktmi EÚ.

2.4 Pľijímatel' sazaväzuje prijať posĘtnuý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v

ZmIuve o posĘtnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z pľíslušnej

Yýzvy, vsúlade so Schválenou Žiadosťou oNFP asúčasne sa zaväzujerea|izovať všetĘ
Aktivity Projektu tak' aby bol dosiahnutý ciel' Pľojektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu

zĺeal\zované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizacie hlavných aktivít

Pľojektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1

odsek 3 VZP' Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku Ż.2 tohto článku zmluvy je

Prijímatel'povinný udeliť a|ebo zabezpečiť udelenie všetĘch potrebných súhlasov' ak plnenie

jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa pľeukazuje spôsobom, ktorý

udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas

s poskytovaním údajov z informačného systému tľetej osoby.

Ż.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoľé Poskytovatel' uviedol v pľíslušnej Yýme, musia byť

splnené aj počas platnosti a účinnosti Zm|uvy o posĘtnutí NFP. Porušenie podmienok

poskytnutia príspevku podl'a prvej vety je podstatným poľušením Zmluvy o poskytnutí NFP a

Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 vZP, ak z Pľávnych

dokumentov vydaných Poskytovatel'om nevyplýva vo vďahu kjednotliým podmienkam

poskytnutia príspevku iný postup.

2.6 NFP poskytnu|ý v zmysle Zm|uvy o poskytnutí NFP je tvorený prostľiedkami EÚ a štátneho

ľozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byt'finančné pľostriedky tvoríace NFP vynaložené :

a) v súlade so źsadou riadneho finančného hospodáľenia v zmysle článku 30 Nariadenia

96612012,

b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
c) v súlade s ostatnými pravidlami ľozpočtového hospodárenia s verejnými

prostľiedkami vyplývajúcimi z $ 19 zákona o ľozpočtoqých pľavidlách verejnej

správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia

podmienok podľa písmen a) aż c) tohto odseku vo vďahu k výdavkom v rámci Projektu

a vč|eniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovatel' vykonáva v súvislosti s Projektom

počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou Vo' s kontrolou

Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci ýkonu inej kontroly),

teda až do skončenia Udľžatel'nosti Projektu. Ak Prijímateľ poľuší zásadu alebo pľavidlá podľa

písmen a) aŹ c) tohto odseku, je povinný vľátiť NFP alebo jeho čast' v súlade s článkom l0 vZP.
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2.7

2.8

Prijímatel' je povinný zdržať sa vykonania akéhokol'vek úkonu, vrźúane vstupu do záväzkovo-
právneho vďahu s treťou osobou' ktoým by došlo k porušeniu članku l07 Zm|uvy o fungovaní
EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutoeńo'ľ' z. posĘtnuté NFP je príspěvkom
z verejných zdrojov.

Zm|uvné stľany sa dohodli, že v pripade, ak Prijímatel'ovi vyplývajű zo Zmluvy o poskytnutí
NFP akékoľvek povinnosti' ktoré je povinný plniť voči Posbrtovatel'ovi, bude ich plnenie
adresovať voči So, uvedenému v zź'ŕrlraví tejto zrnluvy pri vymedzení Zm|uvných strán,
s výnimkou prípadu, ak z písomného oznámenia Riadiaceho oľgánu Prijímateľovi bude
vy plýv ať iná inštrukcia.

e

(p

2.9 PosĘtovateľ sa zaväzllje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom ýlučne
oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, ľiadenia,
monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými paľtneľmi poslcytujúcimi poľadenské
služby, ktorí sú viazani zźlv'iizkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy Ęýkajúce
sa posĘtovania informácií povinnými osobami.

2.10 NFP nemožno posĘtnúť Prijímateľovi, ktorému bol na zak|ade právoplatného rozsudku
uložený trest zÁkaan prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazlł prijímať pomoc a podporu
posĘtovanú z fondov Európskej únie alebo trest zźlkazu účasti vo veľejnom obstarávaní podľa $
17 aŽlg zák. č:.91/2016 Z. z. otľestnej zodpovednosti právnicĘch osôb azÍnene adoplnení
niektoých zíkonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti ľozsudku podľa pľvej
vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, PosĘtovateľ má právo odstupiť od
zmluvy pľe podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa članku g vzP a Pľijímateľ je
povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 vZP.

2.tt NFP nemoŽno posĘrtnúť Prijímatel'ovi, ktoý má povinnosť zapisať sa do registľa paľtnerov
verejného sektora podľa zákona č;. 315/2016 Z. z. o registľi paľtnerov verejného sektora a o
znene a doplnení niektoých zákonov a nie je v tomto ľegistľi zapisaný. V prípade, ak
Prijímatel' porušil svoju povinnosť ápisu do registra partnerov verejného sekÍora a bolo mu
počas tľvania tohto poľušenia povinnosti' vyplatené NFP alebo jeho časť, ide podstatné
porušenie Zrn|uvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 vZP a Prijímatel' je povinný vrátiť NFP
alebo jeho časť v súlade s článkom l0yZP.

3. výołvry PRoJEKTU A NFP

Poslrytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) neuplatňuje sa,

b) Celkové oprávnené ýdavky na Realiáciu aktivít Pľojektu predstavujú sumu 45l 3ol,29
EUR (slovom: šýristopäťdesiatjedentisíce tristojeden eur dvadsatdeväť centov),

3.1

c) PosĘrtovateľ poskytne Pľijímatel'ovi NFP maximálne do výšky 428 736,23 EUR (slovom:
šýristodvadsaťosemtisíc sedemstotľidsaťšesť eur dvadsaťtri centov), čo predstavuj e 95 %o

zCelkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podl'aodseku 3.l.
písmeno b) tohto článku zĺtluvy,

d) Prijímatel' vyhlasuje, že:

(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť
percent)' čo predstavuje sumu 22 565.06 EUR (slovom: dvadsaťdvati'í.
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3.2

5.5

3.4

3.5

pät'stošesťdesiatpäť eur šesť centov) z Celkových oprávnených uýdavkov na

R"utĺ"ĺ.iu@eku 3.l. písmeno b) tohto článku zmluvy

a

(ii) zabezpečí zdľoje financovania na úhĺadu všetlcých Neoprávnen;ŕch ýdavkov
na Realizáciu aktivít Pľojektu' ktoľé vmiknú v priebehu Realizĺcie aktivít

Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zm|uvy

o posĘtnutí NFP.

Maximálna výška NFP uvedená vodseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť

pľekročená. Výnimkou je, ak kpľekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane

PosĘtovatel'a, v dôsledku ktoých môŽe byť odchýlka vo ýške NFP maximálne 0,01%

zNFP zmaximálnej ýšky NFP uvedenej vodseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímatel'

súčasne berie na vedomie, že ýška NFP na úhĺadu časti oprávnených ýdavkov, ktorá bude

skutočne uhĺadená Prijímatel'ovi zavisi od výsledkov Prijímatel'om vykonaného obstarávania

sluŽieb, tovarov a stavebných prác az neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od

posúdenia ýšky jednotliých aýdavkov s ohľadom na pľavidlá posudzovania hospodárnosti'

efektívnosti, účelnosti a účinnosti ýdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok

uvedených v Zmluve o posĘtnutí NFP' vrátane podmienok oprávnenosti ýdavkov podl'a

článku 14vZP.

PosĘtovate1' posĘtuje NFP Prijímatel'ovi ýlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu

za splnenia podmienok stanovených:

a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
b) pľávnymi predpismi SR,

c) pľiamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účin-nosť) právnymi predpismi a aktmi

Euľópskej únie zveľejnenými v Uradnom vestníku EU;

d) Systémom riadenia EŠr a Systémom Íinančného ľiadenia a dokumentmi vydanými na ich

záVJaďe, ak boli ZverĄnené,
e) schváleným Integľovaným regionálnym opeľačným pľogramom' príslušnou schémou

pomoci, ak sa v rémciYýrvy uplat{uje, Výzvou a jej prílohami, vľátane podkladov pre

vypracovanie a predkladanie Žiadostí o NFP' ak boli tieto podklady Zverejnené,

f) Právnymi dokumentmi vydanými opľávnenými osobami, z ktorých pľe Prijímateľa

vyplývajú pĺtxa apovinnosti v súvislosti s plnením Zm|uvy o poskytnutí NFP, ak boli

tieto dokumenty Zverej nené.

Prijímatel' sa zaväzuje pouŽiť NFP výlučne na úhľadu oprávnených výdavkov na Realizaciu

aktivít Pľojektu azA splnenia podmienok stanovených v Zmluve oposkytnutí NFP

a v pľávnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) aŽ Í) odseku

3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP'

Pľijímatel' sa zaväzuje, že nebude poŽađovať dotáciu, pľíspevok, grant alebo inú formu

pomocĺ na Realizaciu aktivít Pľojektu, na ktoľú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy

a mora by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých isých výdavkov

zo zdľojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných

veľejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržnť pravidlá ýkajúce sa

zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pľavidlá kľíŽového

financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému ľiadenia EŠIF' V prípade porušenia uvedených

povinností je Poskytovateľ oprávnený Žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a

Prijímatel' je povinný vľátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 vZP.

e
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3.6

3.7.

Prijímateľ beľie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom
vyplateným zo štátneho ľozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia ýchto finančných
pľostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vďahuje
režim upravený v Zmluve o posĘrtnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch
EÚ (najmä v zÁkone opríspevku z EŠIF, v zźlkone o ľozpočtoých pľavidlách a v zákone o
ťlnančnej kontľole a audite)' Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti
Zmluvy o posĘtnutí NFP dodľŽiavať všetĘ predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku
3.3 tohto článku.

Ustanovením odseku 3.l tohto článku nie je dotknuté pľávo PosĘtovateľa alebo iného
oprávneného orgánu (certifikačný oľgán, orgán auditu) vykonať finančnú opľaw v zmysle
článku l43 všeobecného naľiadenia.

Neuplatňuje sa.

Vzhl'adom na chaľakter Aktivít, ktoré sú obsahom Pľojektu a v súlade s podmienkami
posĘrtnutia príspevku stanovenými vo Yýme, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o posĘtnutí
NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení chaľakter Aktivít
alebo bude v rámci Pľojektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku
ktoých by sa pravidlá ýkajúce sa štátnej pomoci stali uplatnitel'nými na ProjekÍ, je povinný
vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neopľávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo
výške' v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych
aktov EÚ. Prijímateľ je súěasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku |orušenia
povinnosti podl'a dľuhej veý tohto odseku v súlade s článkom 10 vZP. Povinnosti Prijímatel'a
uvedené v článku 6 odsek 5 vZP nie sú ýmto ustanovením dotknuté.

3.8.

3.9.

t

@

4. KoMUNIKÁCIA zMl,tlvl[Ýcrr sľn ĺ.N A DoRučovłxrr
4.l. Zm|uvné Strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o posĘrtnutí NFP si pre

svoju záväznosť vyäduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné ľlvádzať
ITMS kód Pľojektu anázov Projektu podl'a článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné stľany sa
zav'áanjű, že budú pre vzájomnú písomnú'komunikáciu v listinnej podobe používať poštové
adresy uvedené v zálhlavi Zmluvy o posĘtnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu nneny adresy
spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Že písomná foľma
komunikácie sa bude uskutočňovať najmä v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného
doľučovania zĺsielok alebo obyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej podobe
podľa odseku 4.2 tohto článku.

4-2. Zmluvné strany sa dohodli, žs ich komunikácia môŽe prebiehať alteľnatívne v elektronickej
podobe' a to najmä v prípade beŽnej komunikácie pľostredníctvom elektronickej správy (e-
mailu), v ostatných prípadoch prostľedníctvom ITMS2014+ ą1ę5o prostređnícfvom Ústredného
portálu veľejnej správy (pričom zo stľany PosĘtovatel'a nejde o rnýkon verejnej moci, iba
o vyuŽívanie existujúcich techniclcých prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická
komunikácia prostredníctvom ITMS20I4+ predstavuje aj podpomý spôsob k písomnej
komunikácii v listinnej podobe. Prijímatel' súhlasí s ým, aby po splnení všetĘch technicĘch
podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie pľostredníctvom ITMSzgl4+ ako
preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných stran PosĘtovateľ vydal usmeľnenie ýkajúce
sa komunikácie, ktoľé bude pre Zmlwné strany závänÉ'

4.3 Poslqrtovateľ môŽe určiť, že bežná vzźlomná komunikácia Zmluvných stľán súvisiaca so
Zmluvou oposkytnutí NFP bude prebiehať prostľedníctvom e-mailu az1roveń môŽe uľčiť aj
podmienĘ takejto komunikácie. Aj v rámci ýchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný
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uvádzat'ITMS kód Projektu anázov Pľojektu podľa článku 2 odsek 2'1. zmluvy. Zmluvné
stľany si zźroveřl dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej
podobe doľučovanie osobne alebo pľostľedníctvom kuľiéľa; takéto doľučenie Poskýovatel'ovije
moŽné výlučne v úradných hodinách podateľne PosĘtovatel'a zveľejnených veľejne prístupným
spôsobom.

4'4 oznámenie, ýzva, žiadosť alebo iný dokument (d'alej ako 
',píSomnost"') 

zasielaný dľuhej
Zm|uvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluly o poskytnutí NFP,
sýnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy zkontroly podľa článku 12

odsek 2 YZP, sa povaŽuje pre účely Zm|uvy o posĘtnutí NFP za doľučenú, ak dôjde do

dispozície druhej Zmluvnej Strany na adrese uvedenej v zéhIaví Zm|uvy o poskytnutí NFP, a to
aj v prípade' ak adresát písomnosť nepľevzal, pričom zadęřl doľučenia písomnosti sa povaŽuje
deň, kedy došlo k:

a. uplynutiu úloŽnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou
Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podl'a písm. c.,

b. odopretiu prijatia písomnosti' v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú
poštou alebo osobným doručením,

c' vráteniu písomnosti odosielatel'ovi, v prípade vrátenia zásielky spät' (bez ohľadu
na prípadnú poznámku ,,adresát neznámy").

4.5 Návrh čiastkovej spľávy z kontroly/návrh spľávy z kontroly v zmysle článku 12 odsek ŻyZP
zasielaný Pľijímateľovi v písomnej forme sa povaŽuje pľe účely ZmIuvy o posĘtnutí NFP za
doručený dňom jeho prevzatia Prijímatel'om. Ak došlo k odmietnutiu prevzatia alebo
k nemožnosti doručenia takéhoto návrhu čiastkovej spľávy zkontrolylnávrhu správy z kontroly,
tieto sa považujú pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručené uplynutím troch
kalendárnych dní od neúspešného doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy
z kontľoly Prijímatel'ovi v súlade s pľavidlami doručovania písomností upravenými v $ 20 odsek
6 Zákona o Íinančnej kontrole a audite, v dôsledku čoho sa Zmluvné strany 1ýslovne dohodli'
že ak je návrh čiastkovej správy z kontľoly/návrh správy z kontľoly doručovaný doporučenou
ásielkou s doručenkou úložná (odberná) lehota je 3 kalendáľne dni.

4'6 V prípade doľučovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi pľostredníctvom
ITMS2014+, sa bude táto povaŽovať za doručenú momentom zveľejnenia nezrovnalosti vo
verejnej časti ITMS2O l4+.

4.'7. Písomnosť alebo źsielka doručovaná pľostľedníctvom e-mailu bude povaŽovaná za doručenú
momentom, kedy bude elektľonická správa k dispozícii' prístupná na e-maiiovom serveľi
slúŽiacom na pľijímanie elektronickej pošý Zmluvnej Strany, ktoľá je adresátom, teda
momentom, kedy Zmluvnej strane, ktoľá je odosielatel'om príde pofvrdenie o úspešnom
doručení zísielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov moŽné nastavit' automatické
potvrdenie o úspešnom doručení zasielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné
strany výslovne súhlasia s tým, Že źsielka doručovaná elektronicky bude povaŽovaná za
doľučenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná stľana
nedostala automatickú informáciu o nedoľučení elektronickej správy. Za űč,e|om realizácíe
doľučovania prostredníctvom e-mailu , Zm|uvné strany sa zavázuju:

a. vĄomne si písomne oznámit' svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto
formy komunikácie záväzne poutívať, a ich aktualizáciu, pľičom nesplnenie tejto
povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnű Stľanu, ktorá oznámenie aktuálnych
údajov nevykonala aj v tom zmysle, Že zÁsielka doľučená na neaktuálnu e-
mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za
riadne doručenú'

)
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b. vzájomne si písomne omámiť všetĘ údaje, ktoré budú potľebné pre tento spôsob

doľučovania,

c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude

spĺĺať všetĘ parametre pľe splnenie požiadavĘ ýkajúcej sa potvrdenia

doručenia elektľonickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je

objektívne možné z technicĘch dôvodov, Zm\lyná strana, ktorá má tento

technicĘ pľoblém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej stľane, v dôsledku
čoho sa na ňu bude aplikovať ýnimka zpraviďla o momente doručenia uvedená

za bodkočiarkou v ákladnom texte tohto odseku 4.7.

4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej

komunikácie Zmluvných strán.

4 .g Zmluvné strany sa zavänljíl, źe vzźljomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom j azyku.

5. OSOBITNE DOJEDNANIA

5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych

mesiacov počnúc od Zač'atia rea\izácie hlavných aktivít Projektu. Żiadosť o platbu (s príznakom

zálverečnź) Prijímateľ predloŽí najneskôľ do tľoch mesiacov po Ukončení realizÁcie hlavných

aktivít Projektu, a to aj za všetĘ zĺea\izované podporné Aktivity. Żiadosť o platbu môŽe

Prijímateľ prYý rM podať najskôr po ZačatireaLizácie hlavných aktivít Projektu.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že PosĘtovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy

o posĘrtnutí NFP dovtedy, Ęm mu Prijímateľ nepľeukiíže spôsobom požadovaným

PosĘĺtovateľom, splnenie všethých nasledovných skutočností:

a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávĘ (aj budúcej) Poslgrtovateľa voči Pľijímatel'ovi,
ktorá by mu mohla vzriknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpećenia musí

zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek l vZP. Zabezpeč,erue sa vykoná

vyuŽitím niektorého zo zabeąeěovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku,

ktorý bude Poskytovateľ akceptovať' pľednostne vo foľme zźiohlého práva v prospech

PosĘrtovateľa za splnenia podmienok'uvedených v článku 13 odsek l vZP. Ponúknuté

zabezpečenie, kÍoré spĺňa všetĘ podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky

analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabeąečenie v zmysle článku 13 odsek l vZP,
môŽe PosĘtovatel'odmietnuť, PosĘrtovatel' je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť

ponúkané zabezpeč,enie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet

zabezpeěenia, o ktorom pľedým Poskytovatel'vyhlásil' že ho nebude akceptovať, alebo ak

existuje iný zźtvažný dôvod, pre ktoý ponúkané zabezpeč,eníe v celej alebo v čiastočnej

ýške nie je možné akceptovať a PosĘtovateľ tento dôvod oznámi Prijímatel'ovi.

b) Zrea\izovanie Vo podľa zźtkonao Vo alebo obstaľávania tovarov, služieb a stavebných prác

podľa podmienok určených PosĘrtovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch

v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, sluŽieb a stavebných prźrc nevďahuje zĺkon o
Vo, pľičom Pľijímateľ vyslovene súhlasí s ým, že bude postupovať spôsobom stanoveným

zĺkonom o Vo' inými uplatniteľnými právnymi pľedpismi SR/právnymi aktmi EÚ
a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môŽe vydať Poskytovateľ.

c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti

s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktoý je zahľnuý v Žiadosti o platbu, ako aj

poistenie majetku, ktoý je zál|obom v zmysle platného zźložného pľáva v prospech

PosĘtovatel'a, ato za podmienok aspôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 YZP, ak

0
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PosĘtovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa
nevyžaduje,

d) Neuplatňuje sa.

5.3 Vzmysle ust. $ 40l obchodného zákonníka Pľijímateľ vyhlasuje' Že pred|žuje premlčaciu dobu
na prípadné nároĘ PosĘtovatel'a ýkajúce sa (a) vľátenia posĘtnutého NFP alebo jeho časti
alebo (b) kĺátenia NFP alebo jeho časti, a to na l0 rokov od doby, kedy pľemlčacia doba zača|a
plynút'po prý raz.

5.4 Ak podl'a Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímatel'a alebo
Projektu, Zm|uvné strany sa ýslovne dohodli, Že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Pľijímateľ
právny nárok, ak pľávne predpisy SR alebo pľávne aĘ EÚ neustanovujú inak'

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu
stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávatel'ovi' spôsob a lehoty
dodaniďposĘtnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zm\uvy uzavretej medzi Prijímatel'om
a jeho Dodávatel'om, pričom tieto nesmú byť v rozpoľe s pravidlami stanovenými Poskytovatel'om
v Pľávnych dokumentoch (napr. v Príručke pľe Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLTIVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovatel'ovi všetky zmeny alebo skutočnosti'
ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o posĘtnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie
ciel'a Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zm|uvy, alebo sa aloýmkol'vek spôsobom týkajú alebo
môŽu týkať neplnenia povinností Prijímatel'a zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vďahl k cieľu
Pľojektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovatel' oprávnený požadovať od Prijímateľa posĘrtnutie vysvetlení, infoľmácií,
Dokumentácie alebo iného dľuhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre
pľeskúmanie akejkol'vek záležitosti súvisiacej s Projektom, akmá vplyv na oprávnené qýdavky
Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/uđrŽaním cieľa Pľojektu.

6'2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to
s ohl'adom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu' avšak aj s ohl'adom na skutočnosť,
že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle $ 5a zákona č.
21112000 Z. z. oslobodnom prístupe kinformáciám vmení neskorších predpisov (ďalej ako
,,zákon 21112000*), pričom zmena Zm|wy o poskytnutí NFP zahrňa aj zmenu Projektu, ktoľý sa
realizuje na právnom zźklade Zmluvy o posĘrtnutí NFP:

a) Zmena zmluvy a jej pľíloh (s ľýnimkou pľílohy č.. Í vZP) z dôvodu ich aktualizácie
a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení,
Nariadení pľe jednotlivý EŠIF, pľávnych pľedpisov SR a právnych akÍov EÚ, Systému
riadenia gŠIp a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného
dodatku k Zmluve o posĘtnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku Zmeny Právnych predpisov
SR alebo právnych aktov EÚ dostane nielctoré ustanovenie Z.mluvy o poskytnutí NFP do
rozpoľu s Pľávnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EU, nebude sa naň prihliadať
a postupuje sa podl'a článku 7 odsek 7 .6 zm|wy.

b) Zmena VZP z dôvodu ich aktualĺzácie a zosúladenia s platným znením všeobecného
nariadenia, Implementačných nariadení' Naľiadení pre jednotlivý EŠIF, pľávnych pľedpisov
SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia BŠlr' a Systému finančného ľiadenia po vykonaní
ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena ýka
výslovného textu vZP (nielen odkazu na príslušný Pľávny dokument, ktoý bol

)
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,a aktualizovaný), sa vykoná vo foľme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve
o posĘtnutí NFP alebo omámením Poskytovatel'a, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky,
spolu s odkazom na číslo, pod ktoým sú aktualizované YZP už, zverejnené v Centľálnom
registľi zrnlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o posĘtnutí NFP v časti
zmeny YZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).

c) Formálna zmena spočívajúca v údajoch dkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné
meno/nŁov, sídlo, štatutárny oľgán, zmenav kontaktných údajoch, ZÍnenačísla účtu určeného
na úhradu NFP, číselné omačenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade
vystavenom Financujúcou bankou, na ktoľý má bý'vyplatený NFP podľa článku 13 odsek l
YZP alebo iná, zmena, ktorá má vo vďahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratómy
účinok) alebo zmena v subjekte PosĘtovateľa' ku ktorej dôjđe na zźlkLade všeobecne
zÁväzného právneho predpisu, nie je znenou' ktorá pľe svoju platnosť vyžaduje Znenu
Zmluvy o posĘtnutí NFP. To mamená, Že takúto Znenu oznámi jednaZmluvnástrana dľuhej
Zmluvnej strane spôsobom dohodnuým v článku 4 zm|uvy a premietne sa do Zm\uvy
o posĘrtnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady,
zkloýchzÍnena vyplýva, najmä ýpis z obchodného registra alebo iného registra, rońodnutie
Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.

d) V prípade menei vÝznamnÝch zmien Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy,
alebo ich PosĘrtovatel' pre zjednodušenie zahľnul do Pľávnych dokumentov týkajúcich sa
zmien projelctov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskýovatel'ovi spôsobom
dohodnuým v člĺínku 4 zmluvy, že nastala takáto Zmena' avšak nie je povinný poŽiadať
o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktoý pre tento účel vydal Poskytovateľ
a ktoý sa vyuŽije pre ýmamnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku.

V prípade, ak zmena, ktoru Prijímatel' oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako
menej ýznamnú zmenu, nie je podl'a odôvodneného stanoviska PosĘrtovateľa menej
rnýznamnou zmenou' alebo ju PosĘrtovatel' nemôže akceptovať ziných riadne odôvodnených
dôvodov, Poskytovatel' je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímatel'a, ak toto svoje
odôvodnené stanovisko Prijímatel'ovi oznámi. Ak PosĘtovatel' neakceptuje oznámenie
Prijímatel'a podľa predchádzajűcej vety,. Pľijímatel' je opľávnený postupovať pri zmene
Zmluvy o posĘrtnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z omámenia PosĘtovatel'a
nevypl;iva' že ide o zmenu' pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného
pľíslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak PosĘtovatel' neakceptuje oznámenie
Prijímateľa a má za to, že ide o Znenu' pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovatel'
oprávnený znenu posúdiť ako iný druh zĺneny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej
postupovať podl'a príslušného článku zmluvy a podľa PľíručĘ pre Prijímateľa' V ostatných
prípadoch PosĘtovateľ infoľmuje Prijímatel'a o výsledku zmenového konania formou
oznámenia' v kÍorom konštatuje, że vzal Zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza
k akceptovaniu tejto menej qýmamnej zmeny.

ZmenaZmluvy o posĘtnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbliŽšom
písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej v;íznamnou Znenou sa rozumie aj
menej ýznamná zÍnena Projektu, ktoľá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy
o posĘtnutí NFP. Na takuto menej ýmamnú zmenu Pľojektu sa vzt'ahujú ustanovenia
ýkajúce sa akceptácie takejto ZÍneny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie
takejto Zneny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotowje.

Zamenej ýznamné zmeny Zmluvy o poskýnutí NFP sa považujú najmä:

(i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu maximálne o
3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č,.2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
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(ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzt'ahu k Projektu, ktoľá nemá
vplyv na rozpočet Projektu' cieľovú hodnotu Meratel'ných ukazovatel'ov Projektu ani na
dodrŽanie podmienok posĘtnutia príspevku (napríklad Zmęna výkľesovej dokumentácie,
zmena technických spľáv, zmena štúdií a podobne),

(iii)ak pľečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekľočí 15 % kumulatívne na túto
skupinu ýdavkov za celu dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekočenia
Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mat' za následok
zýšenie qýdavkov určených na Podporné aktivity pľojektu,

(iv)odchýlky v rozpočte Pľojektu týkajúcej sa Oprávnených ýdavkov výlučne v prípade, ak
ide o zníženie ýšky opľávnených výdavkov a takéto zníŽenie nemá vplyv na dosiahnutie
ciel'a Pľojektu definovaného v článku 2 odsek 2.2tejto zmluvy.

Ak dôjde v Projekte kzniženiu cieľovej hodnoty Meratel'ného ukazovateľa Projektu o 5%

alebo menej opľoti ciel'ovej hodnote Meľatel'ného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená
v Žiadosti o NFP' takáto zmena nie je predmetom postupov ľiešenia zmien podl'a tohto článku
zmluvy. Ak Poskytovatel' stanoví v Právnych dokumentoch omamovaciu povinnosť
Prijímatel'a aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímatel' je povinný túto oznamovaciu
povinnosť plnit' spôsobom vyplývajűcim z Právneho dokumentu PosĘtovatel'a.

e) Iné zmeny Zm|uvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) aŽ d) a f) tohto
odseku,súqýznamnejšímizmenamiProjektu(d'alejajako,,@,atietoje
možné vykonať len na zźklade vzájomnej dohody oboch Zmluvných stľán vo forme
písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o posĘtnutí NFP' Zmene Zmluvy
o poskytnutí NFP o ýznamnejšie Zmeny pľeĺlchádza Žiadosť Pľijímateľa o Zmenu Zmluvy
o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pľe tento účel vydal
Poskytovatel'.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený
podat'Žiadost'o Zmenu aj po uskutočneníýznamnejšej zmeny (odsek 6.l0 tohto článku _ ex-
post zmeny) a v ktoľých prípadoch je povinný tak uľobiť pľed vykonaním samotnej
významnejšej Zmeny (ex-ante ZÍneny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou ZÍnenou

sa rozumie aj ýznamnejšia zmena Projôktu, ktoľá nemá vplyv na znenie ustanovení Zm|uvy
o poskytnutí NFP. Na takúto ýznamnejšiu Znenu Pľojektu sa vzt'ahujú ustanovenia týkajúce
sa schválenia takejto zÍneny podl'a tohto písmena e), pričom pri schválení takejto Zmeny Sa

dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená Zmena nemá vplyv
na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

Đ Podstatnú zmenu Pľoiektu tak, ako je definovaná v článku l odsek 3 vZP, Prijímatel'
oznamuje PosĘtovateľovi Bezodkladne. Bez ohl'adu na zaslanú informáciu je vznik
Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zm\uvy o poskytnutí NFP a súčasne je
vznik Podstatnej zmeny Projektu vŽdy spojený s povinnosťou Pľijímatel'a vľátit'NFP alebo
jeho čast' v súlade s článkom l0 vZP, a to vo výške, ktoľá je úmerná obdobiu, počas ktorého
došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6.3 V pľípade qýznamnejšej zmeny podl'a odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa
nevŹ'ahuje postup uvedený vodseku 6.10 tohto článku, je Prijímatel'povinný poźiadat' o Zmenu
Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej Zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej
sa poŽadovaná zmena viaŽe, alebo pred vznikom, pľípadne zanikom skutočnosti, ktorá sa má
prostľedníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko' ak ide o ýznamnejšiu zmenu spočívajúcu
najmä v Zmene:

a) miesta rea|izácie Projektu,
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b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo zĺloh, ak nie je zaloh súčasne aj Predmetom
Projektu,

c) Meratel'ných ukazovateľov Pľojektu, ak ide o zniženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti
qýške ciel'ovej hodnoĘ Meľateľného ukazovateľa Pľojektu, ktoľá bola schválená v Žiadosti
o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),

d) týkaj úcej sa omeškani a so Začatím real^izácie hlavných aktivít Proj ektu o viac ako 3 mesiace
od termínu uvedeného v Prílohe č.2 Zm|uvy o poskytnutí NFP,

e) ýkajúcej sazač,atia Vo na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od
účinnosti Zmluvy,

Đ ýkajúcu sa predĺŽenia Realiźcie hlavných aktivít ProjekÍu opľoti termínom vyplývajúcim
z Prílohy č,.2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

g) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít
Projektu, vľátane zneny' ktorou sa navrhuje ľozšíľenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu
azqŕšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu vdôsledku
úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovani podmienky
neprekľočenia maximálnej ýšky schváleného NFP,

h) majetkovo-právnych pomerov ýkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich
s Realizĺciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 vZP,

i) pľiamo sa ýkajúcej podmienĘ poskytnutia pľíspevku, ktoľá vyplýva zYýrvy a spôsobu jej
splnenia Pńj ímatel'om,

j) používaného systému financovania,

k) doplnenie novej skupiny ýdavkov ďalebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Yýzw,

l) Pľijímatel'a podľa člĺĺnku 2 odsek 4 vZP, ktorá musí bý v súlade s podmienkamiYýzvy,

m) spôsobu spolufinancovania Projektu.

6.4 Żiaďnu zmenu ýkajúcu sa Pľojektu nemożlo schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú Znenu
Projektu. V prípade, ak PosĘtovateľ zistí, že v úlmci Projektu nastala Podstatná zÍnena Pľojektu,
táto skutočnosť vyvoláva právne nĺĺsledĘ uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V pľípade Zneny podľa odseku 6.3 písmeni a; a b) tohto článku pôjde o Podstatnú znenu
Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené
vo Výzve; uvedené sa nevďahuje na pľemiestnenie zá|ohu, ktoý nie je súčasne aj Predmetom
Projektu. ĎaKie dôvody vzliku Podstatnej Tneny Projektu v tomto prípade môlżl vyplývať z
qýkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície
Podstatnej Zmeny Pľojektu uvedenej v článku 1 odsek 3 vZP.

6.6 V prípade Zneny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú Zneny
v ciel'oých hodnotách Meľateľných ukazovatel'ov PĄektu s prízrakom v súvislosti s vplyvom
navľhovanej zÍneny na ýšku poskytovaného NFP a v ciel'oých hodnotách Meľatel'ných
ukazovateľov Projektu bez primaku. Vo vďahu k zmenám ciel'oých hodnôt Merateľných
ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, Že:

a) Pri Meľateľných ukazovatel'och Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní
požadovanej zÍneny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia ciel'or"ých hodnôt ýchto ukazovatel'ov
z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP
a pľedložených dokumentov pľeukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľoých hodnôt
Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ
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objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľje opľávnený vjednotlivom pľípade tohto druhu
Meratel'ného ukazovateľa Projektu s pľíznakom schválit' zníženíe jeho ciel'ovej hodnoty
v riadne odôvodnených prĺpadoch, pričom hodnota nesmie klesnút' pod hľanicu 50% oproti
jeho výške' ktorá bola uvedená v Schválenej Žiadosti o NFP' V pľípade, ak je možné
akceptovat' odôvodnenie Prijímatel'a o nedosiahnutí ciel'ovej hodnoty Meratel'ného
ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zniżeĺie neklesne pod minimálnu
hĺanicu podl'a písmena b) tohto odseku' Poskytovatel' zmenu schváli, čím dochádza
k akceptovaniu zníženej vyšky ciel'ovej hodnoty Meľatel'ného ukazovatel'a Projektu
s príznakom zo stľany Poskytovatel'a bez vplyvu nazníženie výšky NFP'

b) Zníżenie ciel'ovej hodnoty jednotlivého Meratel'ného ukazovate|'a Projektu s príznakom o viac
ako 50%o opľoti qýške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, pľedstavuje
nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Pľojektu z dôvodov uvedených v odseku
6.7 tohto článku a vyvoláva právne následĘ uvedené v odseku 6.2 písmeno Đ tohto článku.

c) Meľatel'né ukazovatele Pľojektu bezpríznaku sú zźnäzné zhl'adiska dosiahnutia ich
plánovanej hodnoty. Zníženie ciel'ovej hodnoty jednotlivého Meratel'ného ukazovatel'a
Projektu bez príznaku o viac ako Ż0oÁ oproti jeho uýške, ktorá bola uvedená v Schválenej
žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie ciel'a Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu
z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva pľávne následky uvedené
v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku' Schválenie Žiadosti o Zmenu' predmetom ktoľej bolo
miżenie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez priznaku, nemá Žiadne
účinĘ vo vzt'ahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1

YZP a Prijímatel' preto na zák\ade schválenia takejto Žiadosti o Zmenu nenadobúda Žiadne
legitímne očakávanie tykajúce sa v,ýšky NFP, ktorá mu bude vyplatená' ato zdôvodu
ľozdielov v podstate charakteru Meratel'ného ukazovatel'a Projektu bez priznaku oproti
Meratel'nému ukazovatel'u Pľojektu s prímakom (podľa písmena a) tohto odseku).

d) Vo vzt'ahu k finančnému plneniu PosĘtovateľ znÍŽi výšku poskytovaného NFP primerane k
míżeniu hodnoty Meratel'ného ukazovatel'a Projektu pri dodľžaní minimálnej hĺanice
a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane
výnimky Z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vďahu k tým Aktivitám,
v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Meratel'ného ukazovatel'a Projektu v zmysle
článku 10 odsek 1vZP avykoná zodpovedajúce zníženie qýdavkov na podporné Aktivity
Projektu.

V pľípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Meratel'ného
ukazovatel'a' výška NFP sa zníži priamo úmęrne kzniženiu ciel'ovej hodnoty Meľatel'ného
ukazovateľa Pľojektu po započítaní úľovne plnenia ostatných Merateľných ukazovatel'ov
Projektu, bez ohl'adu na to, o ktoý druh Meratel'ného ukazovatel'a Pľojektu ide.

6.7 Y prípade Zmeny podl'a odseku 6.3 písmeno g) tohto článku pôjde o Podstatnú Zmenu Projektu
najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, Že by sa činnost'' na ktorú sa má NFP
poskytnúť po vykonanej ZÍnene, odchýlila od svojho ciel'a v tom zmysle, Že sa nedosiahne Žiadny
ciel', alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktoĘŕch bol
Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po
uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne ciel' Pľojektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu
môŽe mať významný negatívny vplyv tak Ęzická ako aj funkčná Znena. Zmena sa posudzuje aj

z hl'adiska porovnania rozdielov medzi stavom. v akom bol Projekt schválený a v akom bol
rea|izovaný. Zmena sa posudzuje z hl'adiska zmien fungovania Projektu v období Udľžatel'nosti
Projektu. Ak zmena Projektu' ktoľá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má
uľčitý rozsah, ktorý možno považovat' za významný a takýmto významným spôsobom negatívne
vplýva na dosiahnutie ciel'a Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za
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Podstatnú Znenu Pľojektu. Ďalšie dôvody vmiku Podstatnej Zmeny Projektu v tomto prípade

môžu vyplývať z qýkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej

časti definície Podstatnej zÍneny Projektu uvedenej v článku l odsek 3 vZP.

ó.8 V pľípade, ak Prijímateľ vo vďahu k povinnosti pożiadať o znenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred

uplynutím doby troch mesiacov od termínu ZaěatiarealizÁcie hlavných aktivít Pľojektu uvedeného

v Prílohe č,.2 Zm|uvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto člĺínku:

a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadal v stanovenej dobe o znenu Zmluvy o posĘtnutí
NFP' ide o podstatné porušenie Zm|uvy o poskytnutí NFP,

b) neporušil uvedenú povinnosť, teda požiadal v stanovenej dobe o Znenu Zmluvy o posĘtnutí
NFP aPoslqrtovateľ tuto zmenu schválil, Prijímateľ je povinný začať s Realizáciou hlavných

aktivít Pľojektu v novom termíne, pričom:

(i) PosĘltovateľ je oprávnený schváliť Zaěatie realizÁcie hlavných aktivít ProjekÍu aj s iným

dátumom, neŽ aký vyplýva zo žiadosti Prijímateľa.

(ii) PosĘtovateľ posĘtne Prijímatel'ovi dodatočnú lehotu nie kľatšiu ako 20 dní na Zaěatie

rea\izácie hlavných aktivít ProjekÍu, ak by doba međzi uplynutím doby tľoch mesiacov od

termínu Zač,atia rea|izÁcie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č,. Ż Zmluvy

o poskytnutí NFP pred schválením z:Íneny a noým termínom Zač,atia reaIizÁcie aktivít

Pľojektu po schváleni zmeny trvala kľatšie ako 20 dní. PosĘtnutá dodatočná lehota zaěína

plynúť prvym dňom v mesiaci nasledujúcim po mesiaci uvedenom v Prílohe č. Ż Zmluvy o

posĘrtnutí NFP v zmysle schválenej zÍneny'

(iii) Ak nie je splnená podmienka podl'a bodu (ii)' Poskytovatel' nie je povinný posĘtnúť

dodatočnú lehotu.

Ak Poskytovateľovi nie je doručené prostredníctvom ITMS 2014+ Hlĺásenie o ľeal.izźrcii aktivít

Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, Že Prijímateľ zač,al Realiáciu hlavných aktivít

PĄektu v novom teľmíne podľa schválenej Žiadosti o zmenu, pľi súčasnom zohl'adnení

dodatočnej lehoý, ak sa aplikuje podľa bodu (ii) vyššie, takéto opomenutie Pľijímateľa
pľedstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.9 Zmluvné stľany sa dohodli, Že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projekťu (zneny

podľa odseku 6.3 písmeno f) tohto článku) platia nasledovné pľavidlá, čím však nie sú dotknuté

ostatné pľavidlá vyplývajúce zo Zm|uvy o poskýnutí NFP t'ýkajúce sa časového aspektu

Realizácie hlavných aktivít Pľojektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a9 YZP):

a) Dobu Realizície hlavných aktivít Pľojektu nie je moŽné pľedĺziť nad rámec maximálnej doby,

ktorá pľe realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva zYýzvy a ktorá je uvedená pri

definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku l odsek 3 vZP, a ktorá nesmie

pľesiahnuť 31.|2.2023. V ľámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realrizttciu hlavných aktivít

projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizĺcie hlavných aktivít Pľojektu

predlžovať nazźĺlĺJade podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.

b) Ak Prijímatel' nepoŽiada o predÍženie doby Realizácie hlavných aktivít Pľojektu pred jej

uplynutím' výdavky, ktoré ľealizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít

Projektu do schválenia žiadosti o predĺŽenie doby Realiaácie hlavných aktivít Projektu, sú

neopľávnenými ýdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je

dotknuté neskoým podaním Žiadosti ojej pľedlŽenie, tj. jej plynutie sa neprerušuje počas

obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia rea\izácie hlavných

aktivít Pľojektu a podaním Žiadosti o zmenu'
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c) PosĘtovateľ neschváli predĺŽenie doby Realizácie hlavných aktivít Pľojektu, ak
z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predloŽil Prijímatel'
v ľámci žiadosti o Zmenu' alebo si nechal vypľacovať Poskytovatel' pre účely posúdenia
takejto Zmeny, vyplýva' Že doba od podania Žiadosti o Zmenu aŽ do uplynutia maximálnej
doby, ktorá pre realízáciu projektov vyplýva zYýmy a ktorá je uvedená pľi definícii
Realizacie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsęk 3 vZP,je kľatšia ako doba nevyhnutná
na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie
Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 2 odsek 2.4 zmluvy a článku 9 odsek 4 písmeno b)
bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podl'a pľvej vety tohto písmena c) sú najmä znalecĘ
posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odboľe' odboľné vyjadrenie alebo
stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v pľíslušnom odvetví alebo odbore.

6.10 V nadväznosti na odsek 6.2 písmeno e) predposledná veta tohto článku, v prípade
významnejších zmien' ktoľé nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Pľijímatel' povinný
požiadat' o Zmenu Zm|uvy o poskytnutí NFP najneskôľ 30 dní pred pľedloŽením Żiadosti
o platbu, ktorá ako prvázahŕřla aspoň niektoré qýdavky, ktoľé sú poŽadovanou Zmenou dotknuté.
Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu Zo zákona o finančnej kontrole a
audite ýkajúce sa vykonávania zakladnej Íinančnej kontroly, ak sa na neho povinnost'
vykonávania zák|adnej finančnej kontroly vzt'ahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontľole
podl'a zákona oíinančnej kontľole a audite. osobitne sa stanovuje, Že vdôsledku porušenia
povinnosti predloŽit' Žiadosť o Zmenu najneskôr 30 dní pľed predloŽením Žiadosti o platbu
v zmysle tohto článku, budú všetĘ výdavky, ku ktoým sa vďahujú vykonané zmeny zamietnuté.
Prijímateľ je oprávnený do d'alšej Žiadosti o platbu, po splnení všetĘch aplikovateľných
podmienok oprávnenosti zahľnút' aj takéto pôvodne zamietnuté uýdavky. Žiadosť o Znenu
Zmlwy oposkytnutí NFP, podávaná vzmysle tohto odseku 6.10, sa vzt'ahuje na nasledovné
prípady významnejších zmien:

a) Akejkol'vek odchýlky v ľozpočte Projektu týkajúcej sa opľávnených výdavkov, to neplatí, ak
ide o zníŽenie ýšky oprávnených uýdavkov a takéto znížęnie nemá vplyv na dosiahnutie
ciel'a Pľojektu definovaného v článku 2, odsek Ż.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podl'a
odseku 6.2 písmeno d) bod (iii.) tohto článku' ktoľá má vplyv na rozpočet Projektu. Súčasťou
Žiadosti o Zmenu v tomto prípade sú, oketn vyplnenia štandardného formuláru ýkajúceho sa
žiadosti o Zllenu' ktorý vydáva Poskytovatel', aj nasledovné informácie/údaje:

(i) v prípade zneny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena
v ľozpočte Projektu, pľeukázanie súladu takejto Zneny s reŽimom zmien
dohodnutých v zmluve medzi Prijímatel'om a Dodávatel'om a s ustanovením $
18 zźlkona o Vo, alebo $ 10a zákona č'. Ż512006 Z. z',

(ii) v prípade Zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena
v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pľe ktoľý k zmene došlo, osobitne
v prípade, ak nepľedstavuje prínos pre Projekt, tj. ak nepredstavuje zlepšenie
oproti pôvodnému stavu Projektu,

(iii) v prípade vypustenia uľčitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navľhuje
znížiÍ'Rozpočet Pľojektu, odôvodnenie, Že nejde o Podstatnú Znenu Projektu,
konkĺétne s ohľadom na naplnenie podmienok podl'a písmena c) zdefinície
Podstatnej Zmeny Pľojektu uvedenej v článku l odsek 3 vZP (vplyv na
povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom' ktorú nie je moŽné podradiť pod
skôr uvedený reżim zmien, bez ohl'adu na to, či svojím obsahom alebo charakterom
predstavuj ú qýznamnej š iu ZÍnenu.

6
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6'll Źiaďosť o Zmenu zmluvy ýkajúcu sa Zneny podľa odseku 6.3 alalebo odseku 6.10 tohto článku
musí byť ľiadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje' lctoré stanowje Zmllva
o posĘrtnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť.
PosĘtovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímatel'a o znenu vyhovieť, avšak ľovnako
nie je oprávnený súhlas so znenou bezdôvodne odoprieť v pľípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa
všetĘ podmienĘ stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce
zpríslušného usmemenia kzmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom
webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o znenu' Prijímateľ nie je
opľávnený realizovať pľeđmetnú nnenu v ľiĺmci Realizácie aktivít Pľojektu; ak by k realizácii
zmeny došlo, budú ýdavĘ súvisiace s takouto znenou považované za Neoprávnené ýdavky.
o výsledku posúdenia podanej žiadosti o Znenu infoľmuje PosĘrtovateľ Prijímatel'a písomne.
V prípade schválenia ýmamnejšej zÍneny Poskytovateľ zabezpeći vypracovanie návrhu
dodatku k Zmluve o poskýnutí NFP, ktoý bude upľavovať Zmluvu o posĘrtnutí NFP v rozsahu
schválenej qýzramnej šej zľneny.

6.12 Prá.ľne účinlq/ vo vďahu k opľávnenosti qýdavkov súvisiacich so Znenou Pľojektu nastanú:

a) pľi menej qýzramnej zÍnene, ktorú Poskytovatel'akceptuje podl'a odseku ó.2 písmeno d) tohto
článku, v deň, kedy ZÍnena skutočne vzslikJa,

b) pri menej ýmamnej zÍÍLeľre, ktorú PosĘtovatel' neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d)
tohto článku, sú ýdavky súvisiace s takouto znenou Neoprávnenými výdavkami, ibaŽe dôjde
k jej neskoľšiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre ýznamnejšiu zmenu; v takom
prípade právne účinky zneny nastanú podl'a typu ýznamnejšej Zneny buď podl'a písmeno c)
alebo podľa písmena d) tohto odseku 6'12,

c) pri uýznamnejšej zrnene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (qýznamnejšie zneny
podľa odseku 6.3 tohto článku) v deň pľedloženia żiadosti o zrnenu zo stľany Prijímatelä
Poslqrtovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší deň vyplývajirci zo schválenia
Žiadosti o Znenu'

d) pri qýznamnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zĺneny
podľa odseku 6.l0 tohto člrínku) v deň, kedy významnejšiazmenanastala.

6.13 Ak nie sú v jednotliých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné
dojednania, schválená zÍnena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne
číslovaného dodatku k Zmluve o posĘrtnutí NFP, ktorého návrh pľipľaví PosĘtovatel' v súlade
so schválenou Znenou Zmluvy o posĘrtnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.14 Zmeny ZmIuvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje PosĘtovatel' a ktoľé nie sú osobitne riešené
v iných ustanoveniach Zm|uvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade mlien z dôvodu
aktualizácíe zmluvy alebo YZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na
základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o posĘtnutí NFP. Poskytovatel' môže
obsah zmeny vopľed ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímatel'om a nasledne
dohodnuté znenie zapracovať do návľhu písomného aočíslovaného dodatku kZmluve
o posĘrtnutí NFP alebo priamo pripraviť návľh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve
o poslcytnutí NFP a zas|ať ho na odsúhlasenie Prijímatel'ovi.

6.15 Maximálna ýška NFP uvedęná v článku 3 odsek 3.l zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku
6 dotknutá.

6.16 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky z]ĺeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme
finaľrčného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktoých pľe Pľijímateľa vyplývajú pľáva
a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.
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6.17 Na schválenie zmeny Zmluvy oposkytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy
o posĘtnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktoľá je obsiahnutá v predmetnom
dodatku Zm|uvy o poskytnutí NFP, nie je právny náľok.

6.l8 Ak nastane Podstatná ZÍnena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania
čistých príjmov v súlade s článkom 6 l odsek 4 všęobecného nariadenia a súčasne:

a) ešte nedošlo kposkytnutiu celého NFP vsúlade sčlánkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné
strany sa zaväzujű uzavriet' dodatok k Zmluve o poskýnutí NFP, ktoľým sa upraví článok 3,
odsek 3.l zmluvy vnadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na zźtklade metódy
finančnej medzery pri Žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery;
v prípade ak je rozdiel podľa predcháđzajűcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovatel'
povinný posĘtnúť Pľijímateľovi, Zmluvné stľany sa zaväzuju uzavrieť dodatok k Zmluve
o posĘtnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o posĘtnutí NFP a zostatok
ľozdielu je Prijímateľ povinný vľátiť podl'a článku l0 odsek l YZP, alebo

b) ak uŽ bol posĘtnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zm|uvy o poskytnutí NFP zo
Stľany Poskytovatel'a, Prijímatel' je povinný vľátit' poskytnuý NFP alebo jeho časť podl'a
článku 10 odsek IYZP vo v,ýške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným nazáklađe
metódy finančnej medzery pľi žiadosti o NFP a NFP r,ypočítaným rekalkuláciou finančnej
medzery.

7. zÁvnnnčNE USTANoVENIA

7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a
účinnosť v súlade s $ 47a občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujricim
po dni jej zveľejnenia PosĘtovatel'om v Centrálnom registri zmluv. Ak Poskytovatel' aj
Prijímatel'sú obaja povinnými osobami podľa zákona č.21112000 Z.z. v takom pľípade pre
nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o
poskytnutí NFP Poskytovatel'om. Zmluvné Stľany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o
posĘtnutí NFP zabezpečí PosĘtovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP
infoľmuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podl'a tohto odseku 7.l
sa rovnako vzt'ahujú aj nauzavretie kaŽdého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

Zm|uya o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu uľčitú a jej platnost'a účinnosť končí schválením
poslednej Následnej monitoľovacej správy, ktorú je Prijímatel' povinný pľedloŽiť
Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 vZP a v prípade ak sa na Projekt
nevzt'ahuje povinnost' pľedkladania Následných monitorovacích spľáv, končí platnost'
a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu' s qýnimkou:

a. článku 10, 12 a 19 YZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo
po tomto dátume vysporiadaním finančných vďahov medzi Poskytovatel'om
a Prijímatel'om na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu
k 31. decembru 2028;

b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoľé majú sankčný charakteľ pľe pľípad
porušenia povinností vyplývajúcich pľe Prijímateľa (z článkov lo, |2 a 19 YZP),
s qýnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnost' a účinnosť končí s platnost'ou
a účinnost'ou predmetných článkov;

c. projektov, v ľámci ktoľých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť
článku 10 a článku 19 vZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena
c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoý:

7.2.
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(i) platnosť a úěinnosť článku 19 vZP končí uplynutím l0 rokov od schválenia
poslednej Následnej monitoľovacej správy a

(ii) platnosť a účinnosť članku l0 vZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej
pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Naslednej
monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o posĘtnutí NFP v ľozsahu jej ustanovení uvedených v
písmenách a) aŽ c) tohto odseku sa predĺŽi (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku
kZmluve oposkytnutí NFP' t. j. len na zźklade oznámenia PosĘtovateľa Prijímatel'ovi)
v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v člĺánku l40 všeobecného nariadenia o čas tľvania

ýchto skutočností.

7.3. Ustanovením akéhokol'vek zástupcu oprávneného konať za Prijĺmateľa, nie je dotknutá
zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môŽe menovať len jedného zístupcu, ktoým môže byt'

ýzická alebo právnická osoba.

7.4 Prijímateľ vyhlasuje, Že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho
oprávnenosť alebo opľávnenosť PĄektu na posĘrtnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli
k schváleniu Žiadosti o NFP pre Pľojekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje
za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímatel' je povinný vľátiť NFP alebo jeho
časť v súlade s článkom l0 vZP.

'7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetĘ vyhlásenia pľipojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané
PosĘrtovateľovi pľed podpisom Zmluvy o poskýnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pľi
uzatvorení Zm|uvy o posĘtnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlrísenia
Prijímateľa sa povaŽuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Pľijímateľ je
povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom l0 vZP.

7.6 Ak sa akékoltek ustanovenie Zmluvy o posĘrtnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho
rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej
Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné
stľany sa v takom prípade zav?irujű bezodkladne vzźĄomným rokovaním nahradiť neplatné
zmluvné ustanovenie noým platným ustanovením, pľípadne vypustením takéhoto ustanovenia
tak, aby zostal zachovaný účel Zmlwy o posĘrtnutí NFP a obsah jednotliých ustanovení
Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.7 Ak zźpäzkoý vďah vyplývajúci zo Zmluvy o posĘltnutí NFP medzi PosĘrtovateľom
a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vďahy uvedené v $261
obchodného zákonrlika,Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa $262 odsek 1 obchodného
ztlkonrńka a qýslovne súhlasia, že ich záviizkoý vďah vyp|ývajúci zo Zm\uvy o posĘtnutí
NFP sa bude ľiadiť obchodným zakonníkom tak, ako to vyplýva zo ztlhlavia označenia Zmluvy
o posĘrtnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoľé vzrriknú zo ZmIuvy o poslrytnutí NFP,
vrátane sporov o jej platnosť, qýklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne ľiešia
využitím ustanovení obchodného zíkonníka a ďalej pravidiel a źkonov uvedených v článku 3
odseky 3.3 a3.6 tejto zmluvy, ďalej vzÁjomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami.
V pľípade, že sa vzÁjomné spory Zm|uvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením závĺlzkov
podľa Zmluvy o posĘrtnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné stľany budú
všetĘ spory vzniknuté zo Zm|uvy oposkýnutí NFP, vrátane sporov ojej platnosť' ýklad
alebo ukončenie' riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiĘ podľa
právneho poľiadku Slovenskej republiĘ. V prípade spoľu sa bude postupovať podľa rovnopisu
uloženého u PosĘrtovatel'a. S ohľadom na znenie tretej vety $ 2 odsek 2 zźIk. č,.27811993 Z. z. o
správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poslcytovateľ ako Riadiaci orgán koná v
mene štátu pľed súdmi a inými organmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zm|wy o posĘrtnutí

i
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7.8

7.9

Pľílohv:

Príloha č. l
Príloha ě. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4

Za PosĘrtovateľa v

Podpis: .....

Mgr. Jozef

ZaPńjimateľa v Cíferi, dňa:

Podpis:

Mgr. Maroš

Všeobecné zĺnluvné podmienĘ
Predmet podpory NFP
Rozpočet Pľojektu
Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov Vo

NFP, ktoré sa ýkajú majetku štátu, ktoý sprawje, alebo spoľného majetku, ktorého správcom
by mal byť podl'a uvedeného zźkonaalebo |odľa osobitných predpisov.

Zmluva o posĘrtnutí NFP je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pľičom po uz"aweti Zmluvy
o poslcytnutí NFP dostane Prijímateľ l rovnopis a 3 rovnopisy dostane PosĘrtovatel'. Uvedený
počet rovnopisov a ich rozdelenie sa ľovnako vďahuje aj na uzavretie každého dodatku

k Zmluve o posĘrtnutí NFP.

Zmluvné strany vyhlasujú' že si text Zmluvy o posĘrtnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a

pľávnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné pľejavy sú dostatočne slobodné,
jasné, určité a zrozumitelhé, nepodpísali zĺnluvu v núdzi an z'a nápadne nevýhodných
podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zm|uvy o posĘrtnutí NFP a na zrtak
súhlasu ju podpísali.
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