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DoDATorc Č. z K ZMLUVE o PosKYTNUTÍ NENÁvRATNÉHo FINANčNEHo
ľRÍsľnvKU č. IRoP-Z-30202lw322-21l-27 zo dňa 03.03.2020

(ďalej len,, Dodatok,, )

uzavretý podl'a s 269 odsek 2 zákona č. 5I3l19gI Zb. obchodĺý zákonrlíkv zneníneskorších
pľedpisov (ďalej len,,obchodný zákonník"), podľa $ 25 zákoni ĺ. zgzĺzol4 Z' z.o príspevkuposkýovanom zeuľópskych štrukturálny"r' uinvóstičných fondov aoZmene adoplnení
niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov(ďalej len ako ,,zákon" pĺ.p."r." ; ďs";'
a podľa $ 20 odsek 2 zákona č. 523l2OO4 Z. z. o ľozpočtových pravidlách vere;nej správy
a o Zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších p.ôdpi.or, (ďalej len ,,zákono ľozpočtových pravidlách'.) medzi:

ld{tffiryílaffi/
w*aýBrys

Poskytovatel'om
názov'.

sídlo

poštová adresa:
lČo:
konajúci:

v zastúpení
tázov:
sídlo:
IČo:
konajúci:

na záHade splnomocnenia obsiahnutého v Zm|uve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu
sprostredkovatel's\ým orgánom zo dňa O 5 .Oz.2O l 6

(ďalej len''Poskytovatel"')

a

Pľijímatelbm
názov:
sídlo:
IČo:
konajúci

(d'alej len,,Pľij ímatel".)

(Poskytovatel' a Prijímatel' sa pre účely tohto Dodatku označujú d'alej spoločne aj ako ,,Zm|uvnéstľany" alebo jednotlivo ,,ZmIuvná stľana,,)



čl. t
Úvodné ustanovenie

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dŕn 03.03.2020 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku č. IROP-Z-3020zlw322-21l-27 v znení Dodatku č. IROP-DI-30202lw322-21l-
27 zo ďňľ^ 04.03 .2022 (d'alej len ,, Zmluva o poskytnutí NFP "), kÍorej pľedmetom bola úprava
zmluvných podmienok, práv a povinností medzí Poskýovatel'om
a Prijímatel'om pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskýovatel'a
Prijímatel'ovinarealizáciu akĺivít projektu, ktoý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.

1'2 Na zákIade dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a
v ľozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku.

cl.2
Pľedmet Dodatku

2.I Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímatelbm a Poskýovatel'om sa v zmysle
tohto Dodatku mení nasledovne:

2.1] Zneníe textu v časti Preambula, Čt. 1 ,,ÚVoDNE USTANOVENIA", Čt' 2
,,PREDMET A UČEL ZML|JVY*, Č1. 3. VÝDAVKY PRoJEKTU A NFP", Č1. 4

,,KoMLINIKACIA ZMLUVN-'ŕCH STRAN, A DORUČoVANIE"'' Čt. 5
,,OSoBITNE DoJEDNANIA", Čl. a zwpNA ZMLUVY"' Čl. 7 ,,Z^vERpČNp
USTANOVENIA" sa v celom rozsahu ruší a nahľádza sa noým znením, z dôvodu
aktualizácie vzoru zmluvy o poskytnutí NFP Centrálnym koordinačným orgánom zo
dtn 17.06.2022 (d'aIej Ien ,,vzor CKo č. 28 verzia 1 1"), ktoré znie nasledovne:

,,PREAMBULA
(A) Na základe vyhlásenej Yýrry na predkladanie žiadostí o poskýnutie nenávratného

finančného príspevku (d'alej ako ,,NFP"), Poskytovatel' overil podmienky poskýnutia
príspevku a rozhodol o žiadosti o poskýnutie NFP predloženej Prijímatel'om (v postavení

žiadaÍ.el'a) podl'a $ 19 odsek 8 zákona o pľíspevku z BŠIF .r,k, že vydal rozhodnutie o

schválení žiadosti.

(B) Zmluva o poskýnutí NFP sa uzatváľa na základe a po nadobudnutí právoplatnosti

rozhodnutia o schválení žiadosti o poskýnutie NFP č. NFP302020w3z2 zo dňa 19.12.2Ol9,

v súlade s právnymi pľedpismi uvedenými v záh\aví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od

momentu uzavretía zmluvy o poskýnutí NFP vzťah medzi Poskýovatel'om a Prijímatel'om

vzťahom súkromnoprávnym.

1. UVODNB USTANOVENIA

I.I Zmluva o poskýnutí NFP vylžíVa pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných stľán definície, ktoré sú

uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorymí sú všeobecné zmluvné
podmienky (d'alej ako ,,vZP"). Deťinície uvedené v článku. I vZP sa rovnako vzťahujú na celú

Zm\uvu o poskýnutí NFP, teda na text samotnej zmlwy ako aj YZP a d'alšie prílohy zmluly.

l.2 Zm|wou oposkytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien

a doplnení' ktorá bola uzatvoľená medzi Prijímatel'om a Poskytovatel'om podl'a pľávnych

predpisov uvedených v záhlaví oztračenia tejto zmiuvy na základe r,ydaného ľozhodnutia o
schválení žiadosti o poskýnutie NFP podl'a $ 19 ocĺs. 8 zákona o príspevku z nŠtr'. Pre úp1nosť sa

uvádza, že ak sa V texte lvádza,.Zm1uva" s maiýrn začiatočným písmenom.,Z", myslí sa tým táto

e.
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Zfi'ivvabez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy' kedy
sa používa slovné spojenie ,,prílohy Zn'iuvy o poslgrtnutí NFP", čo ýlučne pre tento prípad
zahÍňa aj modifikáciu obsahu pojmov podl'a ods. 1.l tohto článku. Prílohy uvedené v záiere
zn7uvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddelitel'nú súčasť Zmluvy o poskýnutí NFP.

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

(a) pojmy uvedené s velkým zaéiatoénýmpísmenom a pojmy deťtnované vo všeobecnom
nariadení' Nariadeniach k jednotlivým EŠr a v Implementačných nariadeniach majú
talcý istý ýznam, keď sú použité v Zm7uve o poskýnutí NFP; v prípade rozdielnych
definícií má prednosť deťrnícia uvedená v Zmluve o poskýnutí NFP;

(b) pojmy uvedené s vel'kým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej
Zm7uve o poskýnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa
použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použíjú s malým
začiatoénýmpísmenom, ak je z kontextu nepochybné' že ide o definovaný pojem;

(c) slová uvedené:

(D iba v jednotnom čísle zaYňaju aj množné číslo a naopak;

(iD vjednom rode zahľňajú aj iný rod;

(iii) iba ako osoby zatŕňajúfyzické aj pľávnické osoby a naopak;

(d) akýkol'vek odkaz na Pľávne predpisy alebo právne akty EÚ' Právne predpisy SR
alebo Pľávne dokumenty, wátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkolŤek
ich zmenu, tj. použije sa vždy v platnom zneni;

(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehl'adnosť ZmLuvy o poskýnutí NFP a nemajú
význampri výklade tejto Zmluvy o poskýnutí NFP.

1.4 Vnadväznosti na ust' s 273 obchodného zákoruríka súčasťou zmluvy súYZP, vktoých sa
bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán' rôzne procesy pri poskýovaní
NFP, monitoľovanie a kontrola pri jeho čerpaní' riešeníe Nezrormalostí, ukladanie sankcií, spôsob
platieb a s tým spojené otázky, ako aj d'alšie otázlq, ktoľé medzi Zmluvnými stranami môŽu
vzniknúť pri poskýovaní NFP podl'a Zmluvy o poskýnutí NFP' Akákol'vek povinnosť
vyplývajúca pre ktorukol'vek Zmluvnú stranu zYZP je rovnako závázná, ako keby bola
obsiahnutá priamo vtejto zmluve. Vprípade rozdielnej úpravy vtejto zmluve avo YZP, má
pľednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A UčEL ZMLUVY
2'l Predmetom Zmluvy o poskýnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv apovinností medzi

Poskýovatel'om a Pľijímatel'om pri poslgrtnutí NFP zo strany Poskýovateľa Prijímatel'ovi na
Realizáciu aktivít Projeku, ktoý je predmetom Schválenej žiadostí o NFP:

Názov projektu : Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste

Turzovka

Kód prqektu v ITMS2014+ : 30202Iw322

Miesto realizácie projektu : mesto Turzovka

Yýzva - kód Výzvy : IRoP-Po2-SC2l1-20|8-27

Použitý systém financovania : refundácia alalebo predfinancovanie

(d'alej ako,,Pľojekt").
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2.2 Účelo- Zmluvy o poslqrtnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímatel'a' a to
poskytnutím NFP v rámci:

operačný progÍam:

SpoluÍinancovaný fondom:

Prioritná os:

Investičná priorita

Specifický ciel':

Schéma pomoci

Integrovaný regionálny operačný progľam

Európsky fond ľegionálneho rozvoja

2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným
službám

2.1 - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry'
ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu
rozvoju, znižuji nerovnosť z hl'adíska zdravotného
postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom
lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným
službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné

2.1.l Podporit' prechod poskytovania sociálnych služieb a
zabezpečenía výkonu opatrení sociálnoprávnej ochľany detí a
sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na
komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o diet'a do
troch rokov veku na komunitnej úrovni

neuplatňuje sa

EJ

2.3

na dosiahnutie ciel'a projektu: ciel'om Projektu je naplnenie Meratelhých ukazovatelbv
Projektu definovaných v Pľílohe č. 2 Zmluvy o poskýnutí
NFP, a to podl'a času plnenia Meratelhého ukazovatel'a bud'
k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu
alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich
následné udrŽanie počas doby Udržatelhosti pľojektu v súlade
s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného
nariadenia a v Zmluve o poskýnutí NFP

Poskýovatel' sa zavázuje, že na záHade Zmluvy o poslqrtnutí NFP poskýne NFP Prijímateĺbvi
za účelom uvedeným v odseku 2'2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a
v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskýnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP,
v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so vŠetkými
dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskýnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane
Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznýmiprávnymi
predpismi SR a pľávnymi aktmi EÚ.

Prrjímatel' sa zaväzuje prijat'poskýnutý NFP' pouŽit'ho v súlade s podmienkami uvedenými v
Zmluve o poskýnutí NFP, v súlade s jej účelom a podl'a podmienok vyplývajúcich z prís1ušnej
Yýzw, v súlade so Schválenou žiadost'ou o NFP a súčasne sa zavazujerealizovat" všetky
Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý ciel' Pľojektu a aby boli hlavne Aktivity Projektu
zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôľ do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít
Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realízácia hlavných aktivít Pľojektu v článku 1

odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia ciel'a Pľojektu podl'a odseku 2.2 tohto ĺtĺnLu zmluvy je
Pľijímatel'povinný uclelit' a\ebo zabezpečit'udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie
jedného alebo viaceých Meratel'ných ukazovatel'ov Projektu sa pľeukazuje spôsobom, ktory

fr
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2.5

2.6

2.7

udelenie súhĺasu vyžaduje. Súhlasom podl'a tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas
s poslqĺtovaním údajov z informačného systému tretej osoby.

Podmienky poslqrtnutia príspevku, ktoré Pos\rtovateľ uviedol v príslušnej Yýzve, musia bý'
splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskýnutí NFP. Porušenie podmienok
pos\rtnutia príspevku podl'a prvej vety je podstatným porušením Zmhlvy o poslqrtnutí NFP a
Prijímatel' je povirmý vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom lO vZP, ak z Právnych
dokumentov vydaných Pos\rtovateľom nevyplýva vo vďahu kjednotliým podmienkam
poslqrtnutia príspevku iný postup.

NFP poslrytnutý v zmysle Zm|uvy o poskýnutí NFP je tvoľený prostriedkami EÚ a štátneho
rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia bý' Íinančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :

a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodáľenia v zmysle článku 33 Nariadenia
2078t1046,

b) hospodárne, efektíwe, účinne a účelne'
c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodáľenia s verejnými

prostriedkami vyplývajúcimi z $ 19 zákona o rozpočtových pľavidlách verejnej
správy.

Poskýovatel' je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia
podmienok podl'a písmen a) až c) tohto odseku vo vďahu k ýdavkom v rámci Projektu
a včleniť ich do jednotliých úkonov' ktoré Poskytovatel' vykonáva v súvislosti s Projeĺ<tom
počas účirnosti Zmluvy o poskýnutí }iFľ (napríklad ý súvislosti s kontrolou verejného
obstarávania (ďalej aj ,,Vo"), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej
kontľoly, ako aj v ľámci ýkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržatelhosti Projektu. Ak
Pĺijímatel' poruší zásadu alebo pravidlá podl'a písmen a) aŽ c) tohto odseku, je povinný vrátiť
NFP alebo jeho časť v súlade s článkom l0vZP.

Pľijímatel' je povinný zdržať sa vykonania akéhokol'vek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-
pĺávneho vzťahu s treťou osobou, ktoým by došlo k porušeniu článku I07 ZmIv,y o fungovaní
EÚ v súvislosti s Projektom s ohl'adóm nä skutoĺnosť, že poskýnuté NFP j; príspévkom
z verejných zdrojov.

Ô

2.8 Neuplatňuje sa.

2.9 Poskýovate|' sa zaväzuje využivať dokumenty súvisiace s pľedloženým Projektom výlučne
oprávnenými osobami zapojenjlmi najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia,
monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskýujúcimi poradenské
služby, ktorí sú viazaní zíwäzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce
sa poskytovania informácií povinnými o sobami.

2.I0 NFP nemožno poskýnúť Prijímatelbvi, ktoľému bol na záHade právoplatného ľozsudku
uložený trest zákazĺl prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazlt prijímať pomoc a podporu
poskýovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazuúčasti vo veľejnom obstarávaní podl'a $
17 až 19 zák. é. 9112016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právniclcých osôb a Zmene a doplnení
niektoých zákonov. V pľípade' ak v čase nadobudnutia pľávoplatnosti rozsudku podl'a prvej
vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímatel'ovi rryplatený, Poskytovatel'má právo odstúpiť od
zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímatelbm podl'a článku 9 vZP a Prijímatel' je
povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom I0vZP.

2.II NFP nemožno poskytnúť Prijímatel'ovi' ktoý má povinnosť zapísať sa do registľa partneľov
verejného sektora podl'a zákona č. 315120|6 Z. z. o ľegistri partnerov verejného sektora a o
Zmene a doplnení niektoých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak

5
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3.1

Prijímatel' porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu
počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné
porušenie Zmluvy o poskýnutí NFP podľa článku 9 vZP a Prijímatel' je povinný vrátiť NFP
alebo jeho časť v súlade s článkom I0 vZP.

3. v'ŕn.lvry PRo.IEKTI] A NFP

Poslqrtovateľ a Prijímatel'sa dohodli na nasledujúcom:

a) neuplatňuje sa,

b) Celkové oprávnené ýdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú Sumu

1 148 982,03 EUR (slovom: jeden milión stoštyridsaťosemtisíc deväťstoosemdesiatdva eur

a tri centy),

c) Poskýovatel' poskytne Prijímatelbvi NFP vo ýške I 091532,93 EUR (slovom: jeden

milión deväťdesiatjedentisíc päťstotridsaťdva eur a deväťdesiattri centov), čo predstaluje
95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkoých oprávnených ýdavkov na Realizáciu
aktivít Projektu podl'a odseku 3.1. písmeno b) tohto článk-u zm|uvy,

d) Prijímatel' vyhlasuje, že:

(i) má zabezpečené zdroje Íinancovania Projektu vo ýške 5 % (slovom: päť
percent)' čo predstavuje sumu 57 449.10 ELIR (slovom: päťdesiatsedemtisíc
štvristošt}zridsaťdeväť eur a desať centov) z Celkových oprávnených
výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podl'a odseku 3'l. písmeno b) tohto
článku zmluvy a

3.2

(ii) zabezpečí zdroje financovania na úhľadu všetkých Neoprávnených ýdavkov
na Realizáciu aktívít Projektu, ktoľé vzniknú v priebehu Realizácie aktivít
Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie ciel'a Projeltu v zmysle ZmIlvy
o poskýnutí NFP.

Výška NFP uvedená vodseku 3.l. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie bý prekľočená.

Výnimkou je, ak k prekľočeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskýovatel'a'
v dôsledku ktoých môŽe byt odchýlka vo výške NFP maximáIne 0,0I%o z NFP z výšky NFP
uvedenej v odseku 3'1 písmeno c) tohto článku. Prijímatel' súčasne berie na vedomie, že vyška
NFP na úhľadu časti oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhľadená Prijímatel'ovi
závisí od výsledkov Prijímatel'om vykonaného obstarávania služieb, tovaľov a stavebných
prác a z neho vyplývajúcej úpľar,y rozpočtu Projektu, od posúdenia ýšky jednotlirych
výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a
účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve
o poskytnutí NFP' vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podl'a článku 14vZP.

Poskýovatel' poskytuje NFP Prijímatel'ovi ýlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu
za splnenia podmienok stanovených:

3.3

a) Zmluvou o poskýnutí NFP,
b) pľávnymi predpismi SR,
c) priamo aplikovatel'nými (majúcimi priamu účinnost') právnymi predpismi a aktmi

Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
d) Systémom riadenia gŠIr' a Systémorn ťlnančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich

zákIade, ak boli Zveľejnené,

b
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3.4.

3.5.

3.6

3.7

e) schváleným Integrovaným ľegionálnym operačným programom, príslušnou schémou
pomoci, ak sa v rámciYýzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre
v)pracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podkiady Zverejneĺé,

f) Pľávnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktoých pre Prijímateľa
vyplývajú práva apoviĺmosti v súvislosti s plnením Zm[uvy o poskýnutí NFP' ak boli
tieto dokumenty Zverejnené.

Prijímatel' sa zavázuje použiť NFP výlučne na úhĺadu oprávnených ýdavkov na Realizáciu
aktivít Pľojektu aza splnenia podmienok stanovených v Zrriuve oposkýnutí NFP
a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku

3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.

Pľijímatel' sa zavänlje, že nebude požadovať dotáciu, pľíspevok, gľant alebo inú formu
pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktoru je poskýovaný NFP v zmysle tejto zmluvy
a ktoľá by pľedstavovala dvojité financovanie alebo spoluťrnancovanie tých istých ýdavkov
zo zdrojov iných rozpočtoých kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných
verejných zdľojov alebo zdrojov EÚ. Prijímatel' je povirľrý dodržat pľavidlá týkajúce sa
zákazv kumulácie pomoci uvedené voYýzve avprávnych aktoch EÚ apravidlá krížového
ťrnancovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠF. V prípade porušenia uvedených
povinností je Poskýovatel' opľávnený Žiadať od Prijímatel'a vrátenie NFP alebo jeho časti a
Prijímatel' je povinný Vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom I0 vZP '

Pľijímatel'berie na vedomie, že NFP, a to aj kaŽdájeho časť je ťrnančným prostriedkom

vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných
prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vďahuje
režim upravený v ZmLuve o poskýnutí NFP, v právnych pľedpisoch SR a v právnych aktoch
EU(najmävzákoneopríspevkuzEŠIF,vzákoneorozpočtoýchpravidláchavzákoneo
finančnej kontrole a audite). Prijímatel' sa súčasne zavázuje počas platnosti a účinnosti

Zĺ'iuvy o poslqrtnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Pľávne dokumenty uvedené v odseku

3.3 tohto článku.

Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poslqrtovatel'a alebo iného

oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle

článku l 43 všeobecného naľiadenia.

Neuplatňuje sa.

Vzhl'adom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Pľojektu a v súlade s podmienkami

poskýnutia príspevku stanovenými vo Yýzve, poskýnutie NFP podl'a Zmluvy o poskýnutí
NFP nepodlieha uplatňovaniu pľavidiel štátnej pomoci' Ak Prijímatel' zmeni charakter Aktivít

alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékolVek úkony, v dôsledku

ktoých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatnitelhými na Projekt, je povirmý

vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poslqrtnutej v rozpore s uplatnitelhými
pravidlami vyplývajúcimi zptávnych predpisov SR a prárĺrych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo

výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych

aktov EÚ. Prijímatel' je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia

povinnosti podl'a druhej vety tohto odseku v súlade s článkom I0vZP. Povinnosti Prijímatel'a

uvedené v článku 6 odsek 5 vZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

$ 3.8.

3.9.

4. KoMUNIKÁCIA ZMLUwÝcĺr STRÁN A DoRUčovANIB

4.|. Zmluvné Strany sa dohodli, Že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou oposkýnutí NFP si pre

svoju záväznost' vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktoľej sú Zm|uvne

1
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Strany povinné uvádzat'ITMS2O14+ kód Projektu anázov Projektu podl'a článku 2 odsek 2.1.
zmluvy. ZmIuvne strany sa zaväzujú, že vnevyhnutných prípadoch môže mať takáto
komunikácia písomnú formu vlistinnej podobe aZmluvné stľany budú vtomto prípade pľe
vzájomnu písomnú komunikáciu v listinnej podobe používat' poštové adresy uvedené v záhlaví
Zmluvy o poskýnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s č1ánkom
6 zmluvy. Zmluvne Strany sa dohodli' že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovat'
v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného
doručovania poštou Zmluvne strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania
písomných zásielok v listirrnej podobe doručovanie osobne alebo pľostredníctvom kuriéra;
takéto doručenie Poskýovatel'ovi je možne ýlučne v úradných hodinách podatelhe
Poskýovatel'a zverejnených verejne pľístupným spôsobom'

4.2. Pod elektronickou podobou komunikácie vzmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä
bežná komunikácia pľostredníctvom ITMS2014+ (netýka Sa elektronického podania V
ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného poľtálu verejnej
správy)' v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu)
alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného poľtálu verejnej správy (pričom zo strany
Poskýovatel'a nejde o ýkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických
prostriedkov vhodných na komunikáciu)' Písomnosť alebo zásielka doručovaná
prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná Za doručenú
momentom odoslania v ITMS2O14* Zmluvnou stľanou.

4.3- V prípade oznámenía, výzvy,žiadosti alebo iného dokumentu 1o'ut".1 ako ,'písomnosť") sa za deň
doručenia Zmluvnej stľane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného por1á1u
verejnej správy podl'a odseku 4'2 tohto čiánku zmluvy povaŽuje najbližší pracovný deň
bezprostredne nasledujúci po kalendámom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektľonickej
schľánky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.

4'4. Písomnost' zasíelaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podl'a Zm\wy
o poskýnutí NFP, s ýnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly
podl'a článku 12 odsek 2vZP, sa považuje pre účely Zm\uvy o poskýnutí NFP za doručenú, ak
dôjde do dispozície druhej ZmIuvnej Stľany na adrese uvedenej v záhlaví ZmIuvy o poskýnutí
NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa
považuje deň, kedy došlo k:

a. uplynutiu úložnej (odbemej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou
Zmluvnou Stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podl'a písm. c.,

b. odopľetiu prijatia písomnosti, v prípade odopľetia prevzĺať písomnost' doručovanú
poštou alebo osobným doručením,

c. vráteniu písomnosti odosielatel'ovi, v prípade vrátenia zásielky spät' (bez ohl'adu
na pľípadnú poznámku,,adresát neznámy,,).

4.5 Návrh čiastkovej sprár,y z kontľoly/návrh správy z kontroly v zmysle článk-u 12 odsek 2YZP sa
považuje pre účely ZmIuvy o poskýnutí NFP za doručený v listinnej podobe dňom jeho
prevzaÍía Prijímatel'om. Návrh čiastkovej spľávy z kontrolyinávľh sprály z kontroly v zmysle
článku 12 odsek 2 vZP sa povaŽuje pre účely Zmluvy o poskýnutí NFP za doručený aj v
prípade, ak ho Prijímatel' odmietne pľevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh
čiastkovej sprái.y z kontľoly/návrh spľávy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímatel'a
uvedenú v záhlaví podl'a odseku 4.1 tohto článku, pľípadne ak došlo k oznámeniu Zmeny adresy
v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu' považujú sa tieto návľhy za doručené

' dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návľhu správy Poskytovatel'ovi, aj
ked' sa o tom Prijímatel'nedozvedel (fikcia cĺoľučenia). V prípade doručenia návľhlr čiastkovej
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spráVy z kontroly/návrh správy z kontľoly v zmysle článku 12 odsek z vZP do elektronickej
schránky prostredďctvom Ústredného poľtálu verejnej správy sa považuje za doručený v
najbližší pľacovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendámom dni, kedy bola písomnosť
uložená do elektronickej schľánky druhej Zln7uvnej strany, a Ío aj vtedy, ak sa adľesát o tom
nedozvedel.

4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrormalosti Prijímatel'ovi prostredníctvom
ITMs20l4+, sa bude táto povaŽovat' za doručenú momentom zveľejnenia nezrormalosti vo
verejnej časti ITMS2O 14+.

4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú
momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii' pľístupná na e-mailovom serveri
slúŽiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom' teda
momentom, kedy Zĺltll:vnej strane, ktorá je odosielatelbm príde potvľdenie o úspešnom
doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov moŽné nastaviť automatické
potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zrrilvné
strany ýslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za
doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou Stranou, aktáto Zmluvná strana
nedostala automaticlĺi informáciu o nedoručení elekĺľonickej spľávy alebo momentom, ktoým
sa za doručenú povaŽuje zásielka doručovaná v listiĺľrej podobe podl'a tejto zmluvy pokiaľ sa ju
Pos\rtovatel'pokusi doručiť aj v listinnej podobe' Za účelom realizácie doručovania
prostredníctvom e-mailu, Zm\uvné strany sa zavázuju: )

a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto
formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto
povinnosti bude zaťaŽovať tú Zm7uvnu stranu, Iď'orá oznámenie aktuálnych
údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásie|ka doručená na neaktuálnu e-
mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Znl,Jw o poskýnutí NFP za
riadne doručenú,

b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob
doručovania,

c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto)' ktoré bude
splňať všetky parametľe pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia
doručenia elektľonickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je
objektívne možne z technických dôvodov, Zmluvná Strana' ktorá má tento
technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmĺuvnej strane, v dôsledku
čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená
za bodkočiaľkou v základnom texte tohto odseku 4.7.

4.8 Prijímatel' je zodpovedný za riadne označenie poštovej schľánky na účely písomnej
ko muníkác i e ZttLuv ný ch strán.

4.9 Zm|uvné stľany sa zaväzlljtt, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
Všetka dokumentácia pľedkladaná Prijímatelbm v súvislosti so Zmluvou o poslgrtnutí NFP
a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená
v inom ako slovenskom jazyku, pľe jej použitie pre účely Pľojektu ďalebo Zmluvy o poskýnutí
NFP je potľebný iradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Pos\rtovatel' ýslovne nevylúči
vo Yýzve alebo v Pľár,nom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby
úradného prekladu' Poskýovatel' môže vo Yýzve alebo v Právnom dokumente umožniť
predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do
slovenského jazyka.
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4.I0 Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu
uvedenej v článku 4YZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKo č. 15 možné vykonať...

a. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS20I4+, bez podpisu
štatutárneho orgánu prijímatel'a alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár
v ITMS2O14+ odošle štatutárny orgán prijímatel'a alebo splnomocnená osoba
a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. S rozhodnutím o schválení, ak je Ro
a pľijímatel' tá istá osoba (d'alej sa použiva aj v pľípade, ak je Ro a prijímatel' tá istá
osoba pojem ,,Zmluva o NFP"). V tomto prípade prijímatel' potvrdzuje správnosť
údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo

b. V písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe' v súlade So zákonom o e-

Govemmente, alebo listinnej podobe, v súlade So zmluvou o NFP) a zároveťl
odoslaním ťormulára prostredníctvom ITM S20 l 4+; alebo

c. vyplnením formuláľa a jeho odoslaním pľostredníctvom ITMS2O14+ a zároveťl
odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy pľostredníctvom evidencie
Komunikácia v ITMS20I4+ (bez potreby predloženia písomnej verzíe monitorovacej
sprái,y) v prípade' ak je to v súlade so zmluvou o NFP.

5. OSOBITNE DOJEDNANIA

5.1 Pľijímatel' sa zavázuje predkladat' Žiadosti oplatbu najmenej jedenkĺát za 6 ka|endárnych
mesiacov počnúc od Zaóatia realizácie hlavných aktivít Projektu' Žiadosť o platbu (s príznakom
záverečná) Prijímatel' predloží najneskôľ do troch mesiacov po Ukončení realízácte hlavných
aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže
Prijímatel' prý raz podať najskôr po Začati reaIizácie hlavných aktivít Projektu.

5.2. Zmluvĺlé strany sa dohodli' že Poskytovatel' nebude povinný poskytovať plnenie podl'a ZmIuvy
o poskýnutí NFP dol'tedy, kým mu Prijímatel' nepreukáže spôsobom požadovaným
Poskytovatel'om, splnenie všetkých nasledovných skutočností:

a) Vznik platného zabezpečenia pohl'adávky (aj budúcej) Poskýovatel'a voči Prijímatel'ovi,
ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskýnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí
zodpovedať podmienkam uvedeným včlánku 13 odsek l vZP. Zabezpečenie sa r,ykoná
využitím niekÍoľého zo zabezpečovacích inštitútov podl'a slovenského právneho poriadku,
ktoý bude Poskýovatel' akceptovať, prednostne Vo forĺne záIoŽneho práva v prospech
Poskýovatel'a za splnenia podmienok uvedených včlánku 13 odsek 1' vZP. Ponúknuté
zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky
analogicky aplikovatelhé na ponúknute zabezpečenie vzmysle článk-u 13 odsek I vZP,
môže Poslqrtovatel'odmíetnuť, Poskýovatel' je opľávnený ľealizovat'svoje právo odmietnuť
ponúkané zabezpečente v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet
zabezpečenĺa, o ktorom pľedtým Poskýovatel' vyhlásil, že ho nebude akceptovať, aiebo ak
existuje iný závaŽný dôvod' pre ktoý ponúkané zabezpečenĺe v celej alebo v čiastočnej
výške nie je možné akceptovať a Poskýovatel'tento dôvod oznámi Prijímatel'ovi.

b) Zrealizovanie Vo podl'a zákoĺa č. 34312015 Z. z' o verejnom obstarávaní a o Zmene a

doplnení niektoých zákonov (d'alej ako "zákon o VO'') alebo obstarávania tovarov, služieb
a stavebných prác podl'a podmienok určených Poskýovatel'om a stanovených v Právnych
dokumentoch v pľípadoch' ak Sa na obstarávanie tovarov, slrrŽieb a stavebných prác
nevzťahuje zákon o Vo' pričom Prijímatel' vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať
spôsobom stanoveným zákonom o Vo, inýrni up1atnitel1rými právĺryrni precĺpismi
SR/právnymi aktmi EU a Pľávnymi dokumentmi.
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c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti
s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktoý je zahmutý v Žiadosti o platbu, ako aj
poistenie majetku, ktoý je zálohom vzmysle platného zá|ožĺeho práva vprospech
Pos\rtovate|'a, ato za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 YZP, ak
Poslqrtovatel' nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa
nevyžaduje,

d) Neuplatňuje sa.

5.3 V zmysle ust. $ 401 obchodného zákonníka Prijímatel' vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu
na prípadné náľoky Poslqrtovatel'a týkajúce sa (a) vrátenia poslqrtnutého NFP alebo jeho časti
alebo (b) kľátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby' kedy premlčacia doba zača|a

plynúť po prý raz.

5.4 Ak podl'a Zmllvy o poskýnutí NFP udel'uje Poskýovatel' súhlas týkajúci sa Prijímatel'a alebo
Pľojektu, Zmluvné strany sa ýslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímatel'
právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EU neustanovujú inak.

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskýnutiu služieb alebo vykonaniu
stavebných prác po uhľadení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávatel'ovi, spôsob a lehoty
dodania/poslqrtnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímatel'om
a jeho Dodávatel'om, pričom tieto nesmú bý'v rozpore s pravidlami stanovenými Poskýovateľom
v Právnych dokumentoch (napľ. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZľILUVY

6.1 Príjímatel' je poviĺľrý Bezodk1adne oznámiť Poslqrtovatel'ovi všetky ZmerLy alebo skutočnosti,

ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zm7uvy o poslqrtnutí NFP alebo dosiahnutieludržanie
ciel'a Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zm7lvy, alebo sa akýmkol'vek spôsobom týkajú alebo

môžu týkať neplnenia povinností Prijímatel'a zo Zmluvy o poskýnutí NFP vo vďahu k ciel'u
Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 znluvy.

Súčasne je Poslqitovatel' oprávnený požadovať od Prijímatelh poslqrtnutie vysvetlení, informácií,

Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre

preslaimanie akejkolŤek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na oprávnené ýdavky
Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutírrýudržanim ciel'a Projektu.

6.2 Zm|wĺé strany sa dohodli na nasledorľrých podmienkach zmeny Zmluvy o poskýnutí NFP, a to

s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohl'adom na skutočnosť,

Že Znluva o poskýnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle $ 5a zákona č.

21112000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektoých zákonov

(zákon o slobode informácií) v zneni neskoľších predpisov (ďalej ako ,,zákon 2IIl2000 Z. z}'),

pričom ZmenaZm\r,lvy o poslqrtnutí NFP zahÍťla aj zmenu Projektu, ktoý sa realizuje na pľávnom

základe Zĺllluvy o poskýnutí NFP:

a) Zmena zmluvy a jej pľíloh (s výnimkou prílohy č. 1 vZP) z dôvodu ich aktualizácie
a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení,

Nariadení pre jednotlivý EŠIF, pľávnych predpísov SR a právnych aktov EÚ, Systému

riadenia pŠm a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného

dodatku kZm\uve o poskýnutí NFP' V prípade' ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov

SR alebo pľávnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zm\uvy o poskýnutí NFP do

rozporu s Pľávnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať

a postupuje sa podl'a článku 7 odsek 7.6 zmluvy'

t

L

11



b) Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znenim všeobecného
nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov
SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia BŠľ a Systému finančného riadenia po vykonaní
ich zmien len v ľozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka
wýslovného textu vZP (nielen odkazu l|a príslušný Právny dokument, ktoÚ bol
a]ľjcualizovaný), sa vykoná Vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve
o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskýovatelä, ktoré zašle Prijímatel'ovi elektronicky,
spolu s odkazom na číslo, pod ktoým sú aktualizované YZP už zverejnené v Centrálnom
registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zm|uvy o poskýnutí NFP v časti
ZmenyYZP z dôvodu ich aktualizácie podlä tohto písmena b)'

c) Formálna zmena spočívajúca v údajoch týkajúcich Sa Ztiuvných stľán (obchodné
meno/názov, sídlo, štatutámy orgán, zmenav kontaktných údajoch, ZmeÍIačísla účtu určeného
na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade
vystavenom Financujúcou bankou' na ktoý má byt vyplatený NFP podlä článku 13 odsek 1

VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vďahu k Zmluve o poslrytnutí NFP iba deklaratórny
účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovatel'a, ku ktorej dôjd e ĺa zál<1ade všeobecne
záväzného právneho predpisu, nie je Zmenou' ktorá pre svoju platnosť vyžaduje Zmenu
Zmluvy o poskýnutí NFP. To znamená,žetalúto Zmenu oznámi jednaZn7uvnástrana druhej
Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zrriuvy a premietne sa do Zmluvy
o poskýnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú dokĺady,
zktoýchzmena vyplýva, najmä výpis zobchodného relistra alebo iného registra, rozhodnutie
Prijímatel'a, odkaz na pľíslušný právny predpis a podobne.

d) V prípade menei významných zmien Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy,
alebo ich Poskýovatel' pľe zjednodušenie zahnlul do Právnych dokumentov týkajúcich sa
zmien projektov, Prijímatel' je povinný Bezodkladn e oznámiť Poskýovatel'ovi spôsobom
dohodnutým v článku 4 zmlllvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať
o zmenu Zmluvy o poskýnutí NFP na formulári, ktory pľe tento účel vydal Poslqrtovatel'
a ktoý sa vyržije pre významnejšie zmeny podlä písmena e) tohto odseku. Podl,a tohto
písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované
Poskýovatel'om v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte' a to za
podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany
dohodli' že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Pos\rtovatelbm podl'a ods.
ó.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímatelbm nedochádza.

Vprípade, ak zmena, ktoru Prijímatel' oznámil Poskýovatel'ovi podl'a tohto písmena' d) ako
menej ýznamnu zmenu' nie je podl'a odôvodneného stanoviska Poslqrtovatel'a menej
významnou zmenou' alebo ju Pos\rtovatel' nemôže akceptovať z iných ľiadne odôvodnených
dôvodov, Poskytovatel' je oprávnený neakceptovať oznámenie Pľijímatel'a, ak toto svoje
odôvodnené stanovisko Prijímatelbvi oznámi. Ak Poskytovatel' neakceptuje oznámenie
Prijímatel'a podl'a predchádzajúcej vety, Prijímatel' je oprávnený postupovď p.i zmene
Zrriuvy o poskýnutí NFP iba podl'a písmena e) tohto odseku' ak z oznámenia Poskytovatel,a
nevyplýva, že ide o zmenu' pri ktorej sa podl'a Poskýovatel'a má postupovať podlä iného
príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovatel' neakceptuje oznámenie
Prijímatel'a amá za to' že ide o Zmenu' pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskýovatel'
oprávnený Zmenu posúdiť ako iný druh zmeny' resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a d'alej
postupovať podt'a príslušného článku zmluvy a podl'a Pľíručky pre Prijímatel'a. v ostatných
prípadoch Poskýovatel' informuje Prijímatel'a o výsledku zmenového konania formou
oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal Zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza
k akceptovaniu tejto menej významnej Zmeny.
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Zmena Znhxy o poskýnutí NFP sa podl'a tohto písmena d) vykoná najneskôľ pri najbližšom
písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP' ak nie je pri jednotliých konkľétnych
zmenách dohodnuté inak. Menej významnou Zmenou sa rozumie aj menej ýznamná zmena
Projektu, ktoľá nemá vplyv na znenie ustanovení ZmLuvy o poslqrtnutí NFP. Na takuto menej

ýznamni Zmenu Projektu sa vďahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny
podl'a tohto písmena d), pľičom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve
o poslqrtnutí NFP nevyhotovuje.

Zamenej ýznamné zmeny Zmluvy o poskýnutí NFP sa považujú najmä:

(i) zmena termínu Začatia reaLizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom
uvedeným v Prílohe č.2 Zm|uvy o poskýnutí NFP,

(ii) zmena pľojektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vďahu k Pľojektu, ktorá nemá
vplyv na rozpočet Projektu' ciel'ovú hodnotu Meratel'ných ukazovatel'ov Projektu ani na
dodržanie podmienok poskýnutia príspevku (naprík1ad zmena výkľesovej dokumentácie,
zmerLa technických správ, zmena štúdíí a podobne),

(iii)ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín ýdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto
skupinu výdavkov za celu dobu realizácie Projektu) Za podmienky neprekľočenia
Celkových oprávnených výdavkov Pľojektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok
zýšenie ýdavkov určených na Podporné aktivity projektu,

(iv)odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa oprávnených ýdavkov rl.ýlučne v prípade, ak
ide o zniženie ýšky oprávnených'ĺ.ýdavkov a takéto zniženle nemá vplyv na dosiahnutie
cielh Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2tejto zmluvy,

(v) zmena v jednotliých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to
podl'a ýsledkov príslušnej finančnej kontľoly Verejného obstarávania vy,jadrených
v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstaľávania,

(vi) predĺženie lehoty na začatie Vo na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním
Prijímatel'nezaéa| ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,

(vii) predíženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej ýznamnej Zmeny podlä bodu (i) tohto písmena d) Prijímatel' je opľávnený
oznámlť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane.
Poslgrtovatel' je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín'
než aký vyplyva z oznámenia Prijímatel'a, pričom nový termín Začatia rea|izácĺe hlavných
aktivít Projektu podlä akceptácie Poslgrtovatel'a nesmie byť skôľ ako 20 dní odo dňa
akceptácie Poslqrtovatel'a' Právne účinky menej ýznamnej zmeny nastávajú podlh odseku
6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok kZmluve oposkýnutí NFP, ktoľého
predmetom by bola táto menej významná zmen4 sa nevyhotovuje, avšak uvedenú Zmenu
eviduje Poskýovatel' do ITMS2O 1 4+'

Pri menej ýznamnej Zmene podl'a bodu (v) sa postupuje tak, Že Poskýovatel' zapracuje
zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou
opravou' podl'a čiastkovej správy alebo spľávy z príslušnej finančnej kontroly Verejného
obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou ýškou
ýdavkov), takto aktua\izovaný rozpočet Pľojektu nahľá do ITMS2014+ kPľojektu, jeho
konečnú upľavenú podobu oznámi Prijímatel'oví. Vykonanie všetkých úkonov podl'a
predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej ýznamnej Zmeny. Výsledkom
akceptácie tejto menej ýznamnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Pľojektu azmena
výdavkov. Zmena Zm\uvy o poskýnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve
o poskýnutí NFP Sa pľe túto zmenu vykoná najneskôr pred úlrľadou Žiaclosti o platbu

t
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s príznakom závercčná, ak d'alej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie
Zmenou dotknutých Celkových oprávnených ýdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný
rozpočet Projektu lykonaný opísaným spôsobom na podklade ýsledkov príslušnej finančnej
kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej spľáve alebo správe ztejÍo
finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímatel'vyjadrí námietky voči oznámenej
aktualizácii ľozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímatel' požiada
Poskytovatel'a o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskýnutí NFP za účelom pľemietnutia
Zmeny v hodnote jednotliých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do
jej textu, a|ďualrizácia rozpočtu Projektu wvoláva právne účinkf'podl'a odseku 6.1l tohto
článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskýnutí NFP.

V prípade menej ýznamnej zmeny podl'a bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvne strany
osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej ýznamnej Zmeny na zák|ade oznámenia zo
strany Prijímatel'a obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu opľoti
termínom vyplýwajúcim z Prílohy č. 2 ZmIuvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr
zmeneným termínom, ak sa oznamuje predíženie termínov opakovane, dochádza k predÍženiu
doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom zakceptácie tejto menej

významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto Zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8.
Pľávne účinky menej ýznamnej Zmeny nastávajú podl'a odseku 6.11 tohto článku' Zmena
Zm|wy o poskýnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskýnutí NFP sa môže
vykonat'najneskôr pred úhľadou Žiadosti o platbu s príznakom závercčná.

Zm|uvné stľany sa dohodli, Že skľátenie doby Realizáóie hlavných aktivít Projektu sa vykoná
výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 vZP pľostredníctvom ITMS2O14+. Takáto
Zmena nepredstar,uje Zmenu Zmluvy o poskýnutí NFP a nevzt'ahujú sa tak na ňu ustanovenia
o jednotliých typoch zmien a ich riešenia podl'a tohto článku 6.

Ak dôjde v Pľojekte kznižentu ciel'ovej hodnoty Meratel'ného ukazovatel'a Projektu o 5%

alebo menej oproti ciel'ovej hodnote Meľatel'ného ukazovatel'a Projektu, ktorá bola schválená
v Žiadosti o NFP, takáto Zmefia nie je pľedmetom postupov riešenia zmien podl'a tohto článku
zmluvy' Ak Poskytovatel' stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť
Prijímatel'a aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Pľijímatel' je povinný túto oznamovaciu
povinnosť plnit' spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskýovatel'a.

e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú Zmeny opísané v písmenách a) aŽ d) a f) tohto

odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (d'alej aj ako ,,vÝznamneišie zmenyoo), a tieto je
možné vykonat' len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme
písomného avzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve oposkytnutí NFP. ZmeneZm|uvy
o poskýnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímate|'a o Zmenu Zm|uvy
o poskýnutí NFP, ktoru podáva Poskytovatel'ovi na formulári, ktoý pre tento účel vydal
Poskýovatel'.

Zmluva oposkýnutí NFP vtomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Pľijímatel'opľávnený
podat' žiadost' o Zmenu aj po uskutočnení významnejšej Zmeny (odsek 6.9 tohto článku - ex-
post zmeny) a v ktoých pľípadoch je povinný tak urobiť pred r,ykonaním samotnej

významnejšej zmeny (ex-ante Zmeny podl'a odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou
sa rozumie aj ýznamnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmlur,1ĺ

o poskytnutí NFP' Na takuto ýznamnejšiu zmenu Pľojeku sa vzt'ahujú ustanovenia týkajúce
sa schválenia takejto Zmeny podl'a tohto písmena e)' pričom pri schválení takejto Zmeny Sa

dodatok k Zmluve o poskýnutí NFP rrevyhotoluje v pľípade, ak schválená zmena nelná vplyv
na znenie ustanovení Zmlwy o poskytnutí NFP.

6
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0 Podstatnú zmenu Pľoiektu tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 vZP, Prijímatel'
oznamuje Poslgrtovateľovi Bezodkladne. Bez ohlädu na zasIanu informáciu je vznik
Podstatnej Zmeny Projektu podstatným porušením Znluvy o poskýnutí NFP a súčasne je
vznik Podstatnej zmeĺy Projektu vždy spojený s povirľrosťou Prijímatel'a wátiť NFP alebo
jeho časť v súlade s článkom I0 vZP, a to vo ýške, ktorá je úmemá obdobiu, počas ktorého
došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej Zmeny Pľojektu. Ak vzhľadom na
chaľakter Zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu
podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hl'adisku sa
neaplikuje.

6.3 V pľípade významnejšej zmeny podl'a odseku 6.2 písmeno e) tohto článku' na ktoý sa
nevďahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímatel' povinný poŽiadať o Zmenu
Zm|uvy o poskýnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej
sa požadovaná zmena viaže, alebo pľed vznikom, pľípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má
prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o ýznamnejšiu zmenu spočívajúcu
v zmene:

a) miesta realrizáĺcie Projektu,

b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záIoh súčasne aj Predmetom
Projektu,

c) Meratelhých ukazovatel'ov Projektu, ak ide o zníženie cielbvej hodnoty o viac ako 50Á opľoti

ýške cieľovej hodnoty Meľatelhého ukazovatel'a Projektu' ktorá bola schválená v Ziadosti
o NFP (podl'a podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),

d) počtu alebo charakterďpovahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie alďivit
Projektu, vrátane zmeny, ktoľou sa navrhuje ľozšíľenie ľozsahu hlavných Aktívít Projektu
a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Meľatelhých ukazovatelbv Projektu v dôsledku
úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovani podmienky
neprekľočenia výšky schváleného NFP,

e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich
s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 vZP,

0 príamo sa týkajúcej podmienky poskýnutia príspevku, ktorá vyplýva zYýzvy a spôsobu jej

splnenia Prij ímatel'om,

g) používaného systémufinancovania,

h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Yýzw,

i) Prijímatelä podľa článku 2 odsek 4vZP, ktorá musí byt ,o súlade s podmienkamiYýzvy,

j) spôsobu spolufinancovania Projektu,

k) v inej zmene, ktoľá je ako ýznamnejšia zmena oznaéená v Príručke pľe Prijímatel'a, alebo

v inom Právnom dokumente.

6'4 Žiaďnl Zmenu týkajúcu sa Pľojektu nemožno schváliť v pľípade, ak predstawje Podstatnú Zmenu

Projektu. V prípade' ak Poskýovate|' zisti, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmetta Projektu,
táto skutočnosť vyvoláva prárme následky uvedené v odseku 6.2 písmeno fl tohto článku.

6'5 V prípade Zmeny podl'a odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú Zmenu Projektu
najmä v prípade' ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve;
uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zá\ohu, ktoý nie je súčasne aj Predmetom Pľojektu.
Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej Zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkĺadu alebo
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usmemení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej
Zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 vZP '

6.6 Y prípade zmeny podl'a odseku 6.3 písmeno c) tohto článk-u sa samostatne posudzuju zmeny
v ciel'ových hodnotách Meratelhých ukazovatel'ov Projektu s príznakom v súvislosti s lplyvom
navrhovanej zmeny na výšku poskýovaného NFP a v ciel'oých hodnotách Meľaieiných
ukazovatel'ov Projektu bez príznaku. Vo vzt'ahu k zmenám ciel'ových hodnôt Meľatel,ných
ukazovate|'ov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

a) Pľí Meľatel'ných ukazovatel'och Projektu s príznakom Poskýovatel, pri posudzovaní
požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cielbých hodnôt ty.chto ukazovatel,ov
z hl'adiska identiťrkácie rizík, ktoré boli predme tom ana|ýzy pľi pľedkladaní Žiadosti o NFPa predloŽených dokumentov preukazujúcich skutočnost', že nedosiahnutie ciel,ových hodnôtMeratel'ných ukazovatelbv Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímatel,objektívne nemohol ovplyvnit'. Poskýovatel' je oprávnený vjednotlivom pripade tohto druhuMeratelhého ukazovatel'a Projektu s príznakom schvaiiť zniženie ;ená cĺ"l'orrej hodnotyv ľiadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmíe klesnút' pod h.uoĺ"u 50% oprotijeho ýške, ktoľá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je moŽnéakceptovat' odôvodnenie Pľijímatel'a onedosiahnutí ciel'ovej hodnoty Meľatelhéhoukazovatel'a Projektu spríznakom ajeho nar.ľhované zniženie neklesne pod minimálnuhĺanicu podlä písmena b) tohto odseku, Poslqrtovatel' zmenu schváli, čím dochádzak akceptovaniu zníženej výšky ciel'ovej hodnoty ,Meratelhého ukazovatel,a Projektu

s príznakom zo strany Poskytovatel'abezvplyw na zníieníeýšky NFP.
b) Zníženĺe cielbvej hodnoty jednotlivého Meratelhého ukazovatel'a Projektu s príznakom o viacako 50% oproti ýške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje

nedosiahnutie ciel'a Projektu a tým Podstatnú zmenu Pľojektu z dô;"d* 
"*á"'y"n v odseku6'7 tohto článku avyvd'ávaprávne následky uvedené v oá.eku 6.2 písmeno f1tohto článk-u.

c) Meratelhé ukazovatele Projektu bezpriznaku sú závázne z hl,adiska dosiahnutia ichplánovanej hodnoty. Zníženie ciel'ovej hodnoty jednotlivého Meratelhého ukazovatel,aPľojektu bez príznaku o viac ako 2O%o opľoti jeho ýške, ktorá bola uvedená v Schválenejžiadosti o NFP, pľedstavuje nedosiahnutie ciel'a Projektu a tým Podstatnú zmenu Pľojektuz dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a lyvoláva právne následky uvedenév odseku 6'2 písmeno f; tohto článku. Schválenie žiadosti o Zmenu' predmetom ktoľej bo1ozníženie ciel'ovej hodnoty Meratel'ného ukazovatel'a Projektu bez príznaku, nemá žiadneúčínky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podl,a článku 10 odsek 1YZP a Prijímatel' preto na základe schválenia takejto žiadosti o Zmenu nenadobúda žiadnelegítímne očakávanie týkajúce sa ýšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, aÍo zdôvodurozdielov v podstate charakteru Meratel'ného ukazovatel'a Projekt u bez príznaku opľotiMeratel'nému ukazovatel'u Projektu s príznakom (podl'a písmena a) tohto odseku).
d) Vo vzt'ahu k finančnému plneníu Posky'tovatel' zniži výšku poskytovaného NFP primerane kzníženĺu hodnoty Meratel'ného ukazovatel'a Pľojektu pri ďodržaní minimálnej hĺanice

a ostatných pľavidiel uvedených v predchádzajúcich pismenách tohto odseku (vrátanevýnimky ztohto postupu uvedenej vpísmene aj q,ššiej, a to Vo vzt,ahu ktým Aktivitám,
v ktoých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Meratel'ného ukazovatel,a Pľojektu v zmyslečlánku l0 odsek 1 vZP avykoná zodpovedajúce zniženie ýdavkov na podporné AktivityProjektu.

V pľípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Meratelhéhoukazovatel'a, ýška NFP sa zníží priamo útnetne k zníženiu crel'ovej hodnoty Meľatelného
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4 ukazovatelä Projektu po zapoéitaní úrovne plnenia ostatných Meratel'ných ukazovatelbv
ProjekÍu' bez ohl'adu na to, o ktoý druh Meratelhého ukazovatel'a Projektu ide.

6.7 v prípade zmeny podl'a odseku ó.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú Zmenu Projektu
najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktoru sa má NFP
poskýnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cielä v tom zmysle, že sa nedosiahne Žiadny
ciel', alebo sa dosiahne iný ciel' ako ten' ktoý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorych bol
Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po
uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne ciel' Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie ciel'a Projektu
môže mať ýznamný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj
z hl'adiska porovnania rozdielov meďzi Stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol
realizovaný. Zmena sa posudzuje z hlädiska zmien fungovania Projektu v období Udržatelhosti
Projektu' Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má
určitý rozsah, ktoý možno považovať za ýznamný a takýmto ýznamným spôsobom negatívne
vplyva na dosiahnutie cielä Projektu, je daný základ na to' aby takáto zmena bola považovaná za
Podstatnú Zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto pľípade
môžu vyplývať z výhJadu alebo usmemení uvedených v Pľávnych dokumentoch v zmysle úvodnej
časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 vZP '

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlŽovani doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeĺy
podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú
dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zm\uvy o poskýnutí NFP týkajúce sa časového aspekĺu
Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a9 YZP):

a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možne prediziť nad rámec maximálnej doby,
ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva zYýzvy a ktorá je uvedená prí
definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku l odsek 3 vZP, a ktorá nesmie
presiahnuť 3I'|2.2023. V rámci tejto doby stanovenej Yýzvouprerealizáciu hlavných aktivít
projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Pľojektu
predlžovať na záÝJade oznámenia zmeny zo strany Prijímatel'a'

b) Ak Príjímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie h\avných aktivít Projektu pľed jej
uplynutím' výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít
Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlarmých aktivít Projektu, sú oprávnenými
výdavkami iba v prípade' že Poslqrtovatel' akceptuje alebo schváli predmetnú Zmenu. Plynutie
doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nepľerušuje počas obdobia medzi uplynutím
pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Pľojektu a oznámením
o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

6.9 V prípade ýznamnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímatel'
povinný požiadať o Zmenu Zmluvy o poskýnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti
o platbu, ktorá ako pwá zahŕňa aspoň niektoré ýdavky, ktoľé sú požadovanou Zmenou dotknuté.
Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímatel'a vyplývajúce mu Zo zákoĺa o finančnej kontľole a
audite a o Zmene a doplnení niektoých zákonov (ďalej len ''zákon o Íinančnej kontrole a audite'')
týkajúce sa vykonávania záHadnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnost' vykonávania
základnej finančnej kontroly vzťahuje. oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podl'a zákona
o finančnej kontrole a audite. osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť
žiadosť o Zmenu najneskôr 30 dní pred predloŽeĺím Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je
Poskýovatel' oprávnený všetky výdavky' ku ktoým sa vzťahujú vykonané Zmeny, zamietnuť.
V prípade zamietnutia rnýdavkov podlä predchádzajúcej vety je Prijímatel' opľávnený do d'alšej

Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovatelhých podmienok oprávnenosti, zahmúť aj takéto
pôvodne zamietnuté ýdavky. Žiadosť o Zmenu Zm|uvy o poskýnutí NFP, podávaná v zmysle
tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovne ýznamnejšie zmeny:
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a) AkejkolŤek odchýlky v rozpočte Pľojektu týkajúcej sa oprávnených ýdavkov, okľem
zníženia vyšky oprávnených ýdavkov a takéto zníženĺe nemá vplyv na dosiahnutie ciel'a
Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okľem menej ýznamných zmíen.
Súčasťou žiadosti o Zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru
týkajúceho sa žiadosti o Zmenu' ktoý vydáva Poslqrtovatel', aj nasledovné informácíe/údaje:

(i) v prípade ZmeÍLy vecného plnenia' ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena
v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto Zmeny s režimom zmien
dohodnutých v zmluve medzi Prijímatel'om a Dodávatel'om a S ustanovením $
18 zákona o Vo, alebo $ 10a zákona č. 2512006 Z. z' o verejnom obstaľávaní
a o Zmene a doplnení niektoých zákonov (d'alej len ,,zákon č. 2512006 Z.
2."),

(ii) v prípade Zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena
v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktoý k zmene došlo, osobitne
v prípade, ak nepredstar,uje prínos pre Projekt, tj. ak nepredstavuje zlepšenie
oproti pôvodnému stalrr Projektu'

(iii) vpľípade lypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navľhuje
znížiť Rozpočet Pľojektu, odôvodnenie' že nejde o Podstatnú Zmenu Projektu,
konkrétne s ohl'adom na naplnenie podmienok podl'a písmena c) z definície
Podstatnej Zmefly Pľojektu uvedenej v článku 1 odsek 3 vZP (vplyv na
povahu, ciele alebo podmienky realízáe,ie Projektu).

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Pľojektom, ktorú nie je možné podradit' pod
skôr uvedený režim zmien' bez ohl'adu na to, či svojím obsahom alebo charakterom
pľedstavujú ýznamnej šiu zmenu.

6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu Sa Zmeny podl'a odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku
musí byt' riadne odôvodnená a musí obsahovat' informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva
o poskytnutí NFP' inak je Poskýovatel' oprávnený ju bez d'alšieho posudzovania neschváliť.
Poskýovatel' nie je povirLný navrhovanej žiadosti Prijímatel'a o Zmenu vyhovieť' avšak rovnako
nie je opľávnený súhlas So Zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spíňa
všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskýnutí NFP a podmienky vyplývajúce
z príslušného usmernenia k zmenám' ktoré môže vydať a Zverejnít' Poskytovatel' na svojom
webovom sídle. V prípade' ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímatel' nie je
oprávnený realízovat'predmetnú Zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k rea\izác\í
Zmeny došlo, budú r,1ldavky súvisiace s takouto Zmenou považované za Neoprávnené ýclavky.
o výsledku posúdenia podanej žiadosti o Zmenu informuje Poskýovatel' Prijímatel'a písomne.
V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskýovatel' zabezpeč,í vypľacovanie návľhu
dodatku k Zmluve o poskýnutí NFP, ktoý bude upravovať Zmluvu o poskýnutí NFP v ľozsahu
schválenej významnej š ej zmeny .

6.11 Právne účinky vo vzt'ahu k oprávnenosti ýdavkov súvisiacich So Zmenou Projektu nastanú:

a) pľi menej významnej Zmene' ktoru Poskytovatel'akceptuje podl'a odseku 6.2 písmeno Cl) tohto
článku, v kalendámy deň, kedy zmena skutočne vznikla'

b) pľi menej ýznamnej Zmene' ktoru Poskytovatel'neakceptuje podl'a odseku 6.2 písmeno d)
tohto článku, sú výcĺavky súvisiace s takouto Zmenou Neopľávnenými výdavkami, ibaže dôjde
kjej neskoršiemu schváleniu Poskytovatel'om spôsobom pre významnejšiu zmenu; vtakom
prípade právne účinky ZÍneny nastanĹt podl'a typu ýznamnejšej zmeny bud'podl'a písmeno c)
alebo podl'a písmena d) tohto odseku 6' 1 1,
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c) pri ýznamnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny
podl'a odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o Zmenu zo strany
Prijímatel'a Poskýovateľovi' ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendámy deň
vyplývajúci zo schválenia žiadosti o Zmenu'

d) pri ýznamnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (ýznamnejšie zmeny
podl'a odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.

6.12 Aknie sú vjednotliých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmienosobitné
dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskýnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne
číslovaného dodatku kZmllxe o poskýnutí NFP, ktorého náwh pripraví Poskytovatel'v súlade
so schválenou Zmenou Zmluvy o poskýnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímatelbvi.

6.13 Zmeny Zm\uvy oposlqrtnutí NFP, ktoľé iniciuje Poskýovatel'aktoré nie sú osobítne riešené
v iných ustanoveniach Zmluvy o poskýnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu
aktualizácie zm7uvy alebo VZP v zmysle odseku 6'2 tohto článku zmluvy)' sa vykonajú na
zákIade písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poslqrtnutí NFP. Pos\rtovatel' môže
obsah zmeny vopľed ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímatelbm a následne
dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku kZll-lluve
o poskýnutí NFP alebo priamo pripraviť návľh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve
o poskýnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímatel'ovi.

6.14 Výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustaqoveniami tohto článku ó dotknutá.

6'15 Zrr]uvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky Zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme
finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, zl<toých pre Prijímatel'a vyplývaju práva
a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímatel'a závázné, a to dňom ich účinnosti za
predpokladu ich Zverejnenia.

6.16 Na schválenie Zmeny Zm|uvy o poskýnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy
o poslgrtnutí NFP bez pľedchádzajúceho schválenia Zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom
dodatku Znluvy o pos$rtnutí NFP, nie je právny náľok.

6.17 Ak nastane Podstatná Zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania
čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne;

a) ešte nedošlo kposkýnutiu celého NFP vsúlade sčlánkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné
strany sa zavänljú uzavrieť dodatok k Zmluve o poslqrtnutí NFP, ktoým sa upraví článok 3'
odsek 3.1 zmluvy vnadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy
finančnej medzery pľi žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou ťrnančnej medzery;
v prípade ak je rozdiel podl'a predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktoý je ešte Poskytovatel'
povinný poskytnúť Prijímatel'ovi, Zmluvné strany sa zavázuji uzavrieť dodatok kZmluve
o poslqrtnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.I Zmluvy o poslqrtnutí NFP a zostatok
rozdielu je Prijímatel' povinný vrátiť podl'a článku 10 odsek 1 VZP' alebo

b) ak už bol poslgrtnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zĺĺlllvy o poskýnutí NFP zo
strany Poskýovatel'a, Prijímatel' je povinný vrátiť poskýnutý NFP alebo jeho časť podl'a
článku 10 odsek IYZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe
metódy finančnej medzery pri žiadostí o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej
medzery.

7. zÁvľnočNn UsTANovENIA
7. 1 ZmIuva o poskytnutí NFP nadobúda platnost' kalendárnym dňom neskoršieho podpisu

Zmluvných stľán a účinnosť v súlade s $ 47a občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym
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dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskýovatel'om v Centľálnom registri zmlúv' Ak
Poskýovatel' aj Prijímatel' sú obaja povinnými osobami podl'a zákona č,. 21I12000 Z.z. v takom
prípade pre nadobudnutíe účinnosti ZmIuvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie
Zm|uvy o poskytnutí NFP Poskýovatel'om. Zmluvné stľany sa dohodli, Že prve zverejnenie
Zm|uvy o poskýnutí NFP zabezpečí Poskýovatel' a o dátume zveľejnenia Zmluvy o poskýnutí
NFP informuje Pľijímatel'a. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podl'a tohto odseku
7.1 sa rovnako vzťahujú aj nauzavtetie každého dodatku k Zmluve o poslqrtnutí NFP.

7.2' Zm|lva o poskýnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením
poslednej Následnej monitorovacej sprály, ktoru je Prijímatel' povinný predložiť
Poskýovatel'ovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 vZP a v prípade ak sa na Projekt
nevzťahuje povinnost' predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnost'
a účinnosť Zm|v,ry o poskýnutí NFP Finančným ukončením Projektu' s výnimkou:

a. článku 10, 12 a 19 YZP , ktoých platnosť a účinnosť končí 3 1 . decembra 2028 a\ebo
po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskýovatel'om
a Prijímatel'om na základe Zmluvy o poskýnutí NFP, ak nedošlo k ich lysporiadaníu
k 31. decembru2)28;

b' tých ustanoveni Zm|uvy o poskytnutí NFP, ktoľé majú sankčný charakter pre pľípad
porušenia povirľrostí vyplývajúcich pre Prijímatel'a (zčlánkov I0, 12 a19 YZP),
s ýnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnost' a účinnosť končí s platnost'ou
a účinnosťou predmetných článkov; )

c. projektov, v rámci ktoých došlo k poskýnutiu štátnej pomoci, platnost' 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 nevypIyvajú dlhšie lehoty:

(i) platnosť aúčinnosť článku 19 vZP končí uplynutím 10 ľokov od schválenia
poslednej Následnej monitorovacej spľávy a

(ii) platnosť a účirrnosť článku 10 vZP v súvisiosti s lymáhaním štátnej pomocí
poskýnutej vrozpore suplatnitel'nými pravidlami vyplývajúcimi zprávnych
predpisov SR aprávnych aktov EU končí uplynutím 10 rokov od schválenia
poslednej Následnej monitorovacej spľár,y.

Platnost' a účinnost' Zm|uvy o poskýnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v
písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobítného dodatku
kZmluve oposkýnutí NFP' t. j. len na zákrJade oznámenia Poskýovatel'a Prijímatel'ovi)
vprípade' aknastanú skutočnosti uvedené včlánku l40 všeobecného nariadenia o čas trvania

týchto skutočností.

7.3. Ustanovením akéhokol'vek zástupcu opľávneného konať za Pľijímatel'a, nie je dotknutá
zodpovednosť Prijímatel'a' Prijímatel' môže menovať len jedného zástupcu, ktoým môže bý
fyzícká alebo pľávnická osoba. Ak prijímatel' koná podl'a tejto zmluvy prostredníctvom
zástupcu, prijímatel' aiebo zástupca je povinný doručit' poskýovatel'ovi dokument, z ktorého
vyplýva rozsah konania, na ktoré je opľávnený zástupca prijírnatel'a

7.4 Prijínratel'vyhlasuje, že mu nie sú známeŽíadne okolnosti' ktoré by negatívne ovplyvnili jeho
opľávnenosť alebo oprávnenost' Pľojektu na posky'tnutie NFP v zmysie podmienok, ktoré viedli
k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivost'tohto r,yhlásenia Prijímatel'a sa povaŽuje
za podstatné porušenie Zm|uvy o poskýnutí NFP a Pľijímatel' je povinný Vrátiť NFP alebo jeho
časť v súlacle s článkom 10 VZP.

1.5 Pľijínratel' vyhlasuje, Že všetky vyhlásenia pripojené k Žiadosti o NFP ako aj zaslané
Poskytovatel'ovi pľecl poclpisorn Zmluvy tl poskytnutí NFP sú pravclivé a zostávajťr účinné pľi
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uzatvorení Zm|uvy o poskýnutí NFP V nezmenenej forme. Nepľavdivosť tohto vyhlásenia
Prijímatel'a sa povaŽuje za podstatné porušenie Zrrlluvy o poskytnutí NFP a Prijímatel' je
povinný vľátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom lOvZP.

7.6 Ak sa akékol'vek ustanovenie Zm|uvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho
rozporu s prámymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnost' celej
Zr'llvy o poskýnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmlllvy o poskýnutí NFP. Zmluvné
strany sa v takom prípade zaväzuju bezodkladne vzájomným rokovaním nahĺadiť neplatné
zmluvné ustanovenie noým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia
tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskýnutí NFP a obsah jednotliých ustanovení
Zmluvy o poskýnutí NFP.

7.7 Ak záväzkový vďah vyplývajúci zo Zm7uvy oposlqrtnutí NFP medzi Poskytovatelbm
a Prijímatel'om' s ohl'adom na ich pľávne postavenie' nespadá pod, vďahy uvedené v $26l
obchodného zákonnika, Zmluvné strany vykonali volbu práva podl'a $262 odsek l obchodného
zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkoý vzťah vyplývajúci zo Zmluvy oposkýnutí
NFP sa bude riadiť obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záh|avia označenia Zmluvy
o poskýnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zm\uvy o poslgrtnutí NFP,
wátane sporov o jej platnosť, ýklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešía
vyllžitim ustanovení obchodného zákonníka a d'alej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3
odseky 3.3 a3.6 tejto zmluvy' d'alej vzájomnými zmierovacími ľokovaniami adohodami.
V prípade, že sa vzájomné spory Zĺn7uvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov
podl'a Zm|uvy o poskýnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyľiešia, Zm7uvĺé stľany budú
všetky spory vzniknuté zo Ztn7uvy oposkytnutí NFP' vrátane Spoľov ojej platnosť, výk1ad
alebo ukončenie, riešiť na miestne a Vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podl'a
prá'meho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu Sa bude postupovať podl'a rovnopisu
uloženého u Poskytovatel'a. S ohl'adom na znenie tretej vety $ 2 odsek 2 zák. č.278llgg3 Z' z. o
správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskýovatel' ako Riadiaci orgán koná v
mene štátu pred súdmi a inými oľgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zm|uvy o poslgrtnutí
NFP' ktoré sa týkajú majetku štátu' ktoý sprawje, alebo sporného majetku, ktorého spľávcom
by mal byt'podlä uvedeného zákona alebo podl'a osobitných predpisov.

?.8 Zrriuva o poskýnutí NFP je vyhotovená v 4 rovnopisoch' pričom po uzavretí Zmluvy
o poskýnutí NFP dostane Prijímatel' l rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovatel'. Uvedený
počet ľovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vďahuje aj na uzavľetie každého dodatku
k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní
v prípade' ak k uzavretiu Zmluvy o poskýnutí NFP dochádza elektľonicky s kvalifikovaným
elektronickým podpisom.

7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, Že si text Zm\uvy o poskýnutí NFP dôsledne pľečítali, jej obsahu a
právnym účinkom z nej vyplyvajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné,
jasné, určité a zrozumitelhé, nepodpísali zmluvu v núdzi al.d za nápadne neýhodných
podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak
súhlasu ju podpísali."

2.l.2 Všeobecné zmluvné podmienky tvoriace Prílohu č' L Zm|uvy o poskýnutí NFP sa
rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Všeobecnými zmluvnými
podmienkami, ktoľé tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo
vzore CKo č. 28 verzia l1.

2.1.3 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č.2 Zmluw o poskytnutí NFP sa ruší a v
celom rozsahu sa nahĺádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktory tvorí
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2.1.4

2.r.5

prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania a ýsledkov
veľejného obstarávania'

Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskýnutí NFP sa ruší a v celom
ľozsahu sa nabrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktoý tvorí prílohu č. 3
tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania a ýsledkov veľejného
obstarávania.

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania tvoriace
Prílohu č. 4 Zm|uvy o poskýnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nallrádzaju sa
aktualizovanými Finančnými opravami za porušenie pravidiel a postupov veľejného
obstarávania, ktoré tvoria pľílohu č. 4 tohto Dodatku' z dôvodu ich aktualizácie vo
vzore CKo č.28 verzia 11.

Všeobecné zmluvné podmienky

Pľedmet podpory NFP

z
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cr.3

Záverečné ustanovenia

3.l Dodatok nadobúda platnost'dňom neskoršieho podpisu zmluvných stľán a účinnosť v súlade s

$ 47a občianskeho zákonníka nadobúda kalendámym dňom nasledujúcim po dni jeho
zverejnenia Poskýovatel'om v Centľálnom registri zmluv. Ak Poskýovatel' aj Pľijímatel' sú
obaja povinnými osobami podl'a zákona č.2lll2000 Z' z. v takom prípade pre nadobudnutie
účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskýovatel'om. Zmluvné strany sa
dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpeč,í Poskytovatel'a o dátume zverejnenia Dodatku
informuje Prijímatel'a. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účirrnosti podl'a tohto odseku sa
rovnako vzťahuju aj na uzavretie každého d'alšieho dodatku k Zmluve o poskýnutí NFP.

3'2 Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pľičom po podpise Dodatku dostane Prijímatel' 1

rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskýovatel'. Dohoda ZmIuvných strán k počtu rovnopisov sa
neuplatní v pľípade, ak k uzavľetiu Dodatku dochádza elektronicky s kvaliťrkovaným
elektľonickým podpisom.

3.3 Dodatok je neoddelitel'nou súčasťou Zmluvy o poskýnutí NFP' Zmluvne strany sa osobitne
dohodli, Že zmeny ZmIuvy o poskýnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnost'ou tohto
dodatku a ktoré ťakticky spĺĺajĺ podmienky uvedené v článku 6 zmluly podl'a jeho nového
znenía vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou
o poskýnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti
výdavkov podl'a článk-u 6 ods. 6.1 1 zmluvy.

3.4 Zmluvné strany ýslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane
pľíloh v Centrálnom registn zmliw vedenom na Úrade vlády SR.

3'5 Zmluvné strany r,yhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym
účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejaly sú dostatočne slobodné'
jasné, určité a zrozumitel'né, nepoclpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných
podmienok' podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho
podpísa1i.
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Prílohy:

Príloha č. 1
Príloha č. 2

22



Príloha č. 3
Príloha č. 4

Rozpočet projektu
Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov Vo

Za Poskýovatelä v zastúpení, v Žiline, dňa: z 
' 

, 7. ,( a 22

Podpis: ...

Úrg. predsedníčkaŽilinského samospriĺvneho kraj a

ZaPijímatelä v Tuľzovkg din: 2 q. q 2 o 2 2

Podpis:

JUDr. Golis, primátoľ mesta Turzovka
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