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INTEFIFIEG!V.A
SLOVENsKÁ FlEPUBLIK,A
ČEsKÁFEF)UEL|KA

číslo ZMLUW: 3050t2o22

TAT0 ZMLUVA je uzavretá medzi:

zMLuVA o sPoLuFlNANcoVANí
zo ŠTÁTNEHo RozPočru sLoVENsKEJ REPUBLIKY

EURÓPSKA ÚNn

1.

1.1.

ZMLUVNÉ STRANY

Poskytovatel'

názov:

sídIo:

ÉO:

DlČ:

konajúci:

banka:

Ministerstvo investícií, regionálneho ľozvoja a infoľmatizácie SR

Štefánikova 15,8ĺ1 05 Bratislava, Slovenská republika

50349287

Veronika Remišová, ministerka investícií, ľegionálneho ľozvoja a
informatizácie SR

Štátna pokladnica

IBAN: sK47 8í80 0000 0070 0066 0828

poštová adresa: Račianska í53/A' P'O.Box 1' 831 03 Bratislava 33, Slovenská republika

(d'alej len,,Poskytovatel"')

1.2' Prijímatel'(Hlavný cezhraničný partner zo SR)

názov: Mesto Tunovka
sídIo: Stred í78' 023s4,Slovenská republika

zapísaný v:

konajúci: JUDr. Ľubomír Golis, pľimátor mesta

Éo: 0031433ĺ

DÉ: 2020553315

banka: Prlma banka Slovensko, a. s.

IBAN: SK93 5600 0000 0002 0461 6034

SWIFT: KOMASK2X
(ďalej len,,Hlavný cezhraničný partneŕ')

poštová adresa1:

(ďalej len,,Pr'tjĺmateľ")

(Poskytovateľa Prijímatel'spoločne aj ako ,,Zmluvné strany" alebo jednotlivo aj ako ,,Zmluvná strana")

1.3. Poskytovatel'a Pľijímatel'uzatvárajú vzmysle s 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. obchodný
zákonníkv zneníneskorších predpisov, v zmysle $ 25 ods. 1 v spojenĺs $ 32 zákonač.29212014

1 Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa)Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla'



Z. z. o príspevku poskytovanom z europskych štrukturálnych a investičných Íondov a o zmene a
doplneníniektoých zákonov v zneníneskorších predpisov (d'alejaj ako,,Zákono EŠlF-;a vzmysle
$ 20 ods. 2 zákona č. 523t20o4 Z' z' o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnenĺ niektoých zákonov v znení neskorších predpisov medzi sebou túto Zmluvu
o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prijímatel' podl'a tejto zmluvy
je prijĺmatelbm podl'a $ 3 ods.2 písm. b)Zákona o rŠlr. Ďalej sa vzťahy medzi Poskytovatel'om
a Prijímatel'om riadia Zákonom o EŠlF, platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi Slovenskej republ iky a právnymi aktmi Eu rÓps kej únie'

1'4' V nadväznosti na ustanovenie s 273 obchodného zákonníka vznení neskorších predpisov
súčasťou Zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako ,,vzP'), v ktoých sa bliŽšĺe
upravujú práva, povĺnnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní
spolufinancovania, spôsob platieb, ako aj d'alšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môŽu
vzniknÚť pri poskytovaní spolufinancovania podl'a tejto Zmluvy. AkákolVek povinnost'vyplyvajúca
pre ktorúkolvek Zmluvnú stranu zoVZP je rovnako závázná, ako keby bola obsiahnutá priamo
vtejto Zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto Zmluve a vo VZP, má prednost' Úprava
obsiahnutá v tejto Zmluve.

2. PREDMETnÚČrlZMLUVY

2'1. Táto Zmluva sa uzatvára v nadväznosti na Zmluvu oposkytnutÍ nenávratného finančného
prĺspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (d'alej aj ,,Zmluva o poskytnutí NFP z EFRR'),
ktorÚ uzatvoril Poskytovatel' a Hlavný prijĺmatel' ako prijímatel' finančného prĺspevku z EFRR.
Zmluva o poskytnutíNFP upravuje zmluvné podmienky, práva a povinnosti medzi Poskytovatel'om
a Hlavným prijímatel'om pri poskytnutí nenávratného finančného prĺspevku z EFRR na realizáciu
aktivít projektu, ktoý je predmetom Schválenej Žiadosti o NFP vzmysle $ 19 ods. B Zákona
o EŠlF:

Názov projektu: Po stopách kulturné - pŕírodního dédictví česko _

slovenského regionu

Skrátený názov pľojektu: Po stopách dédictví

Kód žiadostiv !TMS2014+: NFP304020BMA2

Kód projektu v ITMS2014+: 30402ĺBMA2

Názov Hlavného pľijímatel'a : Mésto Fýdlant nad Ostravicí

čísb Zmluvy o poskytnutíNFP: 1680t2o22

(d'alej aj,,Projekt").

2'2' Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi
Poskytovatel'om a Prijímatel'om pri poskytnutí spolufinancovania zo štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky Zo strany Poskytovatela Prijímatel'ovi na realizáciu Určených aktivít Projektu,

realizovaných slovenskými partnermi, ktoré sÚ predmetom Projektu'

2'3. Učelom tejto Zmluvy je spolufinancovanie Určených aktivít Projektu, a to poskytnutím prostriedkov

zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky pre:

}!

č
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Program: lnterreg V-A Slovenská republika - Česká republikaz

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond ľegionálneho ľozvoja

Prioritná os: 2' Kvalitné Životné pľostľedie

lnvestičná prĺorita: Zachovanie, ochrana, podpoľa a rozvoj prírodného a kultúrneho
dedičstva (6c)

Špecifický ciel': 2.1Zuýšenie atraktívnosti kuItúrneho a prírodného dedičstva pre
obyvate l'ov a návštevn íkov cezh ra n ičné ho reg ión u

KÓd uýzvy: INTERREG V.A sK-cz/2021l13

2.4' Poskytovatel' sa zaväzu je, Že na základe tejto Zmluvy poskytne spolufinancovanie Prijímatel'ovi
výlučne za predpokladu, Že Prijímatelbvi vznikne nárok na nenávratný finančný príspevok z EFRR
na realizáciu Určených aktivít Projektu na základe Zmluvy o poskytnutí NFP z EFRR a Dohody
o spolupráci medzi Partnermi. Poskytovatel' poskytne Prijímatel'ovi spoluÍinancovanie v súlade
s ustanoveniami tejto Zmluvy, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva odkazuje a v súlade
s platnými a účinnýmivšeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi
aktmi Európskej únie (dalejaj,,právne predpisy SR a EU").

2.5' Prijímatel' sa zaväzqe prijať poskytnuté spolufinancovanie a pouŽiť ho v súlade s podmienkami
stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovat' riadne a ýčas v súlade so Zmluvou, Zmluvou
o poskytnutí NFP Z EFRR (v súlade s článkom 2, bod 2.3. Zmluvy o poskytnutí NFP z EFRR:
,,Fyzické ukončenie realizácie aktivít Projektu") a Dohodou o spolupráci.

3. výonvxy PRoJEKTU A sPoLuFlNANcoVANlE

3.1 Poskytovatel' a Prijímatel'sa dohodli, Že Poskytovatel' poskytne Prijímatel'ovi spolufinancovanie vo
výške 28 000'88 EUR (slovom dvadsaťosemtisíc eur osemdesiatosem centov) zo štátneho rozpočtu
SR na realizáciu Určených aktivít Projektu. Určené aktivity Projektu predstavujú vyčlenenú časť
aktĺvít, ktoré realizujú Prijímatel' a Partneri zo sR, a na realizovanie ktoých je určené
spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v stanovenom pomere k prostriedkom
EFRR uvedenom v prílohe č'2Zmluvy o poskytnutí NFP z EFRR.

3.2 Poskytovatel' poskytne Prijímatel'ovi konečnú sumu spolufinancovania v závislosti od výšky
Schválených oprávnených rĺýdavkov na realizáciu Určených aktivít Projektu, avšak celková rĺýška
uvedená v bode 3.1. Zmluvy o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky môŽe
byť prekročená najviac do výšky 1 EUR (slovom: jedno EUR0) a to len z technických dÔvodov
na strane Poskytovatel'a.

3.3 Prijímatel' sa zaväzuje pouŽiť spolufinancovanie výlučne na úhradu oprávnených výdavkov
na realizácĺu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou.

3.4 oprávneným obdobím pre úhradu výdavkov Partnerov je obdobie, ktoré začína dňom nasledujúcim
po dni predloŽenia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na STS/lnfobod, tj' od ĺ5.í0.2021 a
končí 60 kalendárnych dní po Fyzickom ukončení realizácie aktivít projektu, tj. do 29.08.2023.
Výnimku tvoria náklady na prípravu Projektu, ktoré nepresahujú výšku 5% z výšky schváleného
rozpočtu qýdavkov kaŽdeho partnera zvlášť (rozhodujúca je suma oprávnených výdavkov
schválená Spoločným monitorovacím vyborom a nie suma skutočne realizovaných oprávnených
výdavkov), a ktoých obdobie oprávnenosti začína 01 .01.2014.

z schválený vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie č' c(2015)4080 zo dňa 11.06.2015
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3.5

3.6

3.7

3.8

a)

b)

c)

Práva a povinnosti Hlavneho Prijĺmatel'a, Prijímatel'a a Partnerov pri spoločnej_realizácii aktivít

Projektu upravuje samostatná zmluva, a to Dohoda o spolupráci partnerov na Projelle v rámci

Projramu'spolupráce lnterreg V_A Slovenská republika - Česká republika 2014 '2020 (d'alej

len ]Dohoda o spolupráci"). Prijĺmatel' vyhlasuje, Že jemu, niektorému z Partnerov alebo Partnerom

.po|bčn. nebola v'minuĺosti 
-priznaná 

dotáóia, pŕíspevok alebo iná forma pomoci na Projekt

uvedený v čl' 2 ods. 2.1 tejto Žmluvy, a zároveň vyhlasuje, Že ani nebudÚ tieto subjekty spoločne

alebo jódnotlivo poŽadouáť na realizáciu oprávnených Určených aktivít Projektu Íinancovaných

na zárjade tejto Zmluvy, dotáciu, príspevok alebo lnú formu pomoci, ktorá by umoŽnila dvojite

financovanie io zoro1ov iných rozpočiových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov SR,

z iných verejných zdróiov, loro.;ov EU, Reôykhčného fondu alebo iných zdrojov poskytnuých z inej

krajĺny, ato'sŔ na záňade me-dzinárodnej zmluvy. V prípade, aksa niektoré z uvedeného v tomto

vyňuóenĺ ukáŽe ako nepravdivé, jedná sa o podsiatne porušenie Zmluvy, pre ktoré je Poskytovatel'

oprávnený odstúpiť od Zmluvý a Prijĺmaiel' je povinný vrátiť poskytnuté spolufinancovanie

alebo jeho časť v súlade s článkom 3vzP.

Na kontrolu a vládny audit pouŽitia spoluÍinancovania, ukladanie a vymáhanie sankciíza porušenie

Íinančnej disciplíny ia vzľáhu;e reŽim upravený v prĺslušných právnych predpisoch SR a Európskej

únie' Prijímatel' sú'časne berió na vedomie, Že-podpisom tejto Zmluvy je poyilny-dodžiavať všetku

programovú dokumentáciu vydanú v súvislosti s programom lnteľeg V_A SK_CZ'

Prijímatel' berie na vedomie, Že ustanovením ods. 3.1. tohto článku nie je dotknuté právo

Poskytovatel'a, CertiÍikačneho orgánu alebo orgánu audittl vYkonať finančnú opravu v zmysle

čl. 143 nariadenia Europskeho pärlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 avzmysle $ 40 a nasl'

Zákonao rŠlr.

NFP poskytnutý v zmysle tejto Zmluvy je tvorený prostriedkami štátneho rozpočtu SR, v dôsledku

čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaloŽené:

v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle čl. 33 Nariadenia 201B/1046,

hospodárne, efektívne, účinne a účelne,

v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami

vyplyvajúcimiz $ 19 zákona o rozpočtovych pravidlách'

Poskytovatel' je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok

podľá písm 

" 

a) 
'aŽ 

c) tónio- odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich

äo jednotliuých'úkonov, ktore Poskytovatel'vykonáva v súvislosti s Projektom 9d nadobudnutia

účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania,

;ffiňld Žiadosti'o plätou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroý), ako aj

u,áň.iútonu inej koniroly, aŽ-do skončenia UdrŽateľnostiProjektu. Ak Prijímatel'porušĺzásadu

aleoä práuiolá podĺa písm.'a) aŽ c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade

s čl. 3 VZP.

4 ZAVEREčNÉ usrRľĺovenn

Zmluva nadobúda platnosť (je uzatvorená) dňom neskoršieho podpisu oboma zmluvnými stranami

a účinnosť v súlade s $ aŽa Občianskeho zákonníka nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej

zverejnenia Poskytovaiäľom v Centrálnom registri zmlúv a končĺv zmysle ods.4.9,tohto článku.

Zmluŕné strany sadohodli, Že prvé zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv vedenom Uradom vlády

SR zabezpečí'Poskytovateľ' Ak Zmluva nie je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv do siedmich

dníodo dňa uzavretia'Prijímatel' je oprávnenýzverejniťZmluvu v súlade s $5a zákonač.211/2000

Z. z' oslobodnom prístĹpe k informáciám a o Zmene a doplnení niektoných zákonov v znení
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ľ

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

neskorších predpisov. Ak Prĺjímatel' podá návrh na zverejnenie Zmluvy v Obchodnom vestníku, je
povinný o podaní návrhu bezodkladne informovať Poskytovatela. Zmluvné strany sú povinňé
vzájomne sa infoľmovat'o zverejneníZmluvy a to najneskôr nasledovný deň po dnijej zverejnenia.
Ak je Zmluva zverejnená viacenými spôsobmi, rozhodujúce je prve zverejnenie Zmlúvy.

Zmluvné strany vyhlasujÚ, ŽeZmluva neobsahuje Žiadne chránené informácie, ktoré sa nemÔŽu
sprístupniť v zmysle príslušných ustanovení Zákona č' 211ĺ2O0o Z' z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnenĺ niektoých zákonov v znení neskorších predpisov
a za súčasného rešpektovania ochrany osobnosti a osobných Údajov vyjadrujú súhlas s jej
zverejnením v Centrálnom registrizmlúv vedenom Úradom vlády SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou si pre svoju
záväznosť vyŽaduje písomnú formu v listinnej alebo elektronickej podobe, v rámci ktorel šú
Zmluvné shany povinné uvádzať lTMs kód Projektu a skrátený názov projektu podl'a článku 2 bod
2.1. tejto Zmluvy. Zmluvné strany sazaväzujú, Žebudú prevzájomnú písomnú komunikáciu
pouŽívať poštové adresy uvedené v článku 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Že písomná
forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostrednĺctvom doporučenej zásielky. Prijímatel' je
zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvnýih
strán.

V prĺpade, Že siZmluvná strana neprevezme písomnosťzasielanÚ doporučenou poštou a uloŽenú
na pošte v odbernej lehote, písomnosť sa povaŽuje za doručenú tretím dňom po vrátení písomnosti
odosĺelatel'ovi, aj ked'sa adresát o obsahu uloŽenej písomnosti nedozvedel. Pre počítanie lehÔt
platí, Že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, ked'došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
Lehoty určené podl'a týŽdňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím
označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci
niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoý prĺpadne na sobotu, nedel'u alebo sviatok,
je posledným dňom lehoty najbliŽší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa
posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktoý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle
emailom alebo prostredníctvom ITMS2O14+.

Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spÔsob doručovania písomných zásielok
doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; taketo doručenie Poskytovatel'ovi je moŽné
výlučne v Úradných hodinách podatel'ne Poskytovatel'a zverejnených verejne prístupným
spÔsobom.

Pre operatívnu komunikáciu Zmluvných strán sa môŽe vyuŽívať forma elektronĺckej komunikácie,
napr. V podobe emailu alebo faxu. Poskytovatel' mÔŽe určiť, Že vzájomná komunikácia súvisiaca
s touto Zmluvou môŽe prebiehať aj prostredníctvom |TMS2O14+. Elektronická komunikácia tvorí
súčasť spĺsu vedeného Poskytovatel'om v súvislosti s Projektom. Zmluvné strany sa zaváz$ú, Že
sivzájomne písomne oznámia svoje emaibvé adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie
závázne pouŽívat'. V prípade zmeny kontaktných osÔb alebo emailových adries Prijímatel'a,
je Prijĺmatel'povinný o takejto Zmene bezodkladne informovať Poskytovatel'a.

Prijímatel'vyhlasuje, Že mu nie sú známe Žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnilijeho oprávnenosť,
oprávnenosť Partnerov zo SR alebo oprávnenosť Určených aktivít Projektu na poskytnutĺe NFP
v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2
Zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímatel'a sa povaŽuje za podstatné porušenie Zmluvy '

Prijímatel' vyhlasuje, Že všetky vyhlásenia pripojené k Žiadosti o NFP ako aj zaslané
Poskytovatel'ovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné
pri podpise tejto Zmluvy V nezmenenej forme. Nepravdivost' tohto vyhlásenia sa povaŽuje
za podstatné porušenie Zmluvy.
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4'g Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí ukončením platnosti a účinnosti

Zmluvy o poskytnutí NFP z EFRR'

4'1O Ak sa akékol'vek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi

piedpismi SR a EU, nespÔsobíio neplatnosť celej tejto Zmluvy, ale iba dotknutého ustanovenia

Žmluvy o poskytnuti NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným

rokovaním nahradiť neplatné zmluvné uštanovenie novym platným ustanovenĺm tak, aby zostal

zachovaný účel Zmluvy a obsah jednotlivých ustanovenítejto Zmluvy.

4'11 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad. alebo ukončenie

sú Zmluvné strany povinné prednostne rióšiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami.

V prípade, ze sa ŕzäiomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podl'a

Zmluvy alebo v súvióbsti s ňou'nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, Že všetky spory

vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené

na miestne 
' 

uä.n. príslušnom súde Sloväňskej republiky podl'a právneho poriadku Slovenskej

republiky.

4.12 Táto Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy dostane Prijímatel'

1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovatel"

4.13 Zmluvné strany vyhlasujú, Že si text tejto Zmluvy, vrátane Zmluvy o NFP z EFRR riadne a dôsledne

prečítali, ;ei o-nsánu a'pľávnym účiňkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy

sú dostatočn. 
'ioĹóone,;asné, 

určité a zrozumitel'ne, nepodpísalizmluvu v núdzi aniza nápadne

nevýhodných podmienoŕ, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto.Zmluvy a na znak

súh'lasu jú podpísali. Neoddeliiel'nóu súčasťóu tejto Zmluvy je niŽšie uvedená príloha. Prijĺmatel'

týmto vy"hlasuje, Že sa s obsahom prílohy Zmluvy riadne oboznámil a súhlasí, Že je touto prílohou

C*r

v celom jej rozsahu viazaný '

Prĺloha č. 1: Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o spolufina

Slovenskej rePublikY

; 3' ĺ1, 2CI22

Za Poskytovatel'a v Bratislave, dňa: ...."'""

Podpis: .....

o rozpočtu

.lĺl'

Veronika Remišová, ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Za Prijímatel'a v
tĺľl4(.l .'..., dňa

/// //

'Ä
i i\

Podpis:
JUDr. Ľubomír , primátor mesta

Dátum platnosti Zmluvy:

Dátum účinnosti Zmluvy:

Ĺ
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Príloha č. 'l Zmluvy o spolufinancovanízo štátneho rozpočtu SR

VŠEoBEcNÉ ZMLUVNÉ PoDMIENKY K zMLUVE o sPoLUFINANcoVANí zo ŠTÁTNEHo RozPočTu
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú vzájomné právaa povinnosti zmluvných strán, ktoými sú na strane
jednej Poskytovatel' a na strane druhej Prijímatel' pľi spolufinancovaní Určených aktivít Projektu zo štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky.

Pre Účely ýchto všeobecných zmluvných podmienok sa všeobecné zmluvné podmienky d'alej označujÚ ako ,,VZP",

Zmluva o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu Slovenskej ľepubliky bezYZP sa d'alej označuje ako ,,Zmluva"

a zmluva o spolufinancovanĺ zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a YZP sa ďalej označujú spolu

ako,,Zmluva''. vZP sÚ neoddelitel'nou sÚčasťou zmluvy o spoluÍinancovaní zo štátneho rozpočtu Slovenskej

republiky.

Ak by niektoré ustanovenia vzP boli V rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy

o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky'

Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovatelbm a Prijímatelbm sa riadia Zmluvou, všetkými dokumentmi,

naktoré Zmluva odkazuje a právnymi predpismi SR aEU. Zmluvné strany sa dohodli, Žepráva apovinnosti

zmluvných strán sa budÚ d'alej spravovať programom spolupráce lnterreg V-A Slovenská republika - Česká
republika, Manuálom prípravy a implementácie projektu (d'alej aj ,,MPlP"), Výzvou na predkladanie Žiadostío NFP,
schválenou Žiadostbu o NFP, resp. rozhodnutím o schválenĺNFP, Pravidlami Íinancovania projektu (verzia platná

v čase vynaloŽenia výdavku), Systémom flnančného riadenia štruRturálnych fondov, Kohézneho fondu

a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020 (ďalej aj ,,SFR"), Systémom

riadenia eurÓpskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 - 2020 (ďalej aj ,,SyR")
(ďalej spoločne aj ,,programová a riadiaca dokumentácia") v ich platnom znení. Prijímatel' vyhlasuje,

Že sa s obsahom uvedených dokumentov oboznámil azauäzuje sa ich dodžiavať spolu s ustanoveniami tejto

Zmluvy. Uvedene dokumenty sú uverejnené na internetovej stránke programu.

Splnenie všetkých povinností Prijímatel'a uvedených v Zmluve je Prijímatel' povinný zabezpečiť aj voči Partnerom

zo SR, a to vzhl'adom na účel, ktorý sa má touto Zmluvou dosiahnuť. Právne vzt'ahy medzi Hlavným prijímatel'om,

Prijímatel'om a ostatnými Partnermi v sÚvislosti s realizáciou aktivít Projektu upravuje Dohoda o spolupľáci
partnerov na Projekte. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Hlavným Prijímatel'om v súvislosti

so spoluÍinancovaním aktivít Projektu z EFRR upravuje Zmluva o poskytnutí NFP z EFRR.

LEGISLATÍVA A VÝKLAD PoJMoV

Základný právny rámec upravujúci vztahy medzi Poskýovatelbm a Prijímateľom tvoria najmä

Právne predpisv EurÓpskei Únie:

Naľiadenie EP aRady č' 1303/2013 zo 17' decembra 20'l3, ktoým sa stanovujÚ spoločné ustanovenia

o EurÓpskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom

pol'nohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorym

sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde ľegionálneho rozvoja, EurÓpskom sociálnom fonde,

Kohéznom fonde a EurÓpskom námomom a rybárskom fonde, a ktor1ým sa zrušuje nariadenie Rady (ES)

č' 1083/2006

Nariadenie EP a Rady (EU) č' 13o1t2013 zo 17' decembra 2013 o EurÓpskom fonde regionálneho rozvoja a o

osobitných ustanoveniach týkajúcich sa ciel'a lnvestovanie do rastu a zamestnanosti, a ktoým sa zrušuje

nariadenie (Es) č' 1080/2006

Nariadenie EP a Rady (EU) č. 129912013 zo 17. decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa

EurÓpska Územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
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Nariadenie Komisie (EU) č. 481t2o14 zo 4' marca 2014, ktoým sa dopĺňa nariadenie EP a Rady (EU)

č' 12ggt2o13, pokial'ide o osobitné pravidlá týkajúce sa oprávnenosti výdavkov na programy spolupráce

Nariadenie Komisie (EU) č' 65112014 zo 17 ' jÚna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučitel'né

s vnútorným trhom podl'a článkov 107 a'ĺ08 zmluvy

Rozhodnutie Komisie č' c (2019) 3452zodňa 14'05.2019, ktorým sa ustanovujÚ usmernenia na určovanie

Íinančných opráv, ktoré sa majÚ uplatňovať vo uýdavkoch Íinanóovaných Uniou za nedodrŽiavanie platných

pravidiel o verejnom obstarávaní.

Aktivita - súhrn činnostĺ realizovaných Hlavným prijĺmateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými flnančnými

zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve, ktoré prispievajÚ k dosiahnutiu konkrétneho

výsledku a majÚ definovaný výstup, ktoý predstavuje pridanÚ hodnotu pre Hlavného prijĺmatel'a a/alebo

cíeľovÚ skupinu/uŽĺvatel'ov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít;

I

Skratky

cKo - Centrálny koordinačný orgán

Co - Certifikačný orgán

ČR - Čest<á republika

EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja

EP - EurÓpsky parlament

EŠlF - európske štrukturálne a investičné fondy

HcP - Hlavný cezhraničný partner

MPlP - Manuál prĺpravy a implementácie projektu

NFP - nenávratný Íinančný prĺspevok )

oA - orgán auditu

ovz _okolnosť vylučujúca zodpovednosť

Po - programové obdobie

Ro - riadiaci orgán

sFR - Systém íinančného ľiadenia Štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a EurÓpskeho námorného

a rybárskeňo fondu na programové obdobie 2014-2020

SMV - Spoločný monitorovacívýboľ

STS -Spoločný technický sekretariát

SyR - Systém riadenia eurÓpskych štrukturálnych a investičných fondov

ŠR - štatny rozpočet

SR - Slovenská republika

VO - veľejné obstarávanie

VZP - všeobecné zmluvné podmienky

Z' z'tZb'- Zbierka zákonov/Zbierka

ZDV _ zoznam deklarovaných výdavkov

ŽoP-Žiadosťoplatbu

ŽoV-Žiadosťovrátenie

Poimv

Pojmy a skratky pouŽĺvané vo vzt'ahu medzi Poskýovatel'om a Prijímatel'om na účely zmluvy' ak nie je v zmluve

osobitne dohodnuté inak, sÚ najmä

eFs

t
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Bezodkladne - najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty;
to neplatĺ, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy stanovuje odlišná |ehota platná pre konkrétny prĺpao; pre
počítanie lehÔt platia pravidlá uvedené v článku 4 Zmluvy o národnom spoluÍinancovaní;

celkové oprávnené uýdavky - výdavky, ktoých ýška vyplýva z posúdenia Spoločného monĺtorovacieho
výboru, resp' rozhodnutia Poskytovatela, ktoým bola schváiená Žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj
Íinančný rámec pre vznik oprávnených výdavkov, ak budú vynaloŽené v súvislosti s ero;lnom na Realizáciu
aktivít Projektu;

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu Určených aktivít Projektu - oprávnené výdavky Prijímatel,a
a/alebo Partnerov zo SR, ktoré sÚvisia výlučne s realizáciou Určenýóh aktivít Projektu v úmci oprávneného
obdobia stanoveného v zmluve o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu Slovenskej ľepublĺky vo Íorme
nákladov a výdavkov Prijímatel'a a/alebo Partnerov zo SR a schválené Spoločným monitoiovacĺm rlýborom
pľed podpisom tejto zmluvy a sÚ v sÚlade s Manuálom prípravy a implementácie projektu a metodichými
usmerneniami;

centrálny koordinačný orgán (alebo aj ,,GKo")-v podmienkach Slovenskej republiky plnĺ úlohy centrálneho
kooľdinačného orgánu Minĺsterstvo investícií, regionálneho rozvqa a informatizácie Slovenskej republiky,
ktoý je Ústredným orgánom štátnej správy určeným $ 6 odsek 1 zákonao príspevku z rŠtr á je zodpovedné
za eíektívnu a účinnÚ koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných
fondov v rámci Partnerskej dohody o vyuŽívaníeurópskych štrukturálnych a investičných fonäov v rokoch 2014
_ 2020 (d'alej ako ,,Partnerská dohoda,,); 

)

Certifĺkácia - potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overitel'nosti výdavkov vo vzťahu k systému
riadenia a konholy pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán - národný, re-gionálny alebo miestny-verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený
členským štátom za Účelom certifikácie. CertiÍikačný organ plnĺ uloňu orgánu zodpoveoneĺó'za koordináciu
a usmerňovanie subjektov zapojených do systému Íinančného rĺadenĺa, vypracovanie účtov , vypracovanĺe
Žiadostí o platbu a ich predkladanie EurÓpskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie
Íinančných vzt'ahov (najmä z titulu nezrovnalostía finančných opráv) s Európskou'komisiou a na národnej
Úľovni ako aj realizácĺu platieb pre jednotlivé pľogramy. V podmienkách Programu spolupiáce lnteľeg V_A
Slovenská republika - Česká republika plní úlohy óertiflkačného orgánu Ministersfuo financií SR;
Certifikačné overovanie - overuje sa správnosť, zákonnosť, oprávnenosť a overiteľnosť rlýdavkov
a správnosť a zákonnosť postupu Poskytovatel'a a platobnejjednotky pri realizácii príspevku;

Deň - dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené Že ide
o kalendárny deň;

P9ho9l o spoluprácl partnerov -.dvojstranný príp. viacstľanný právny Úkon stanovujÚci práva a povinnosti
Hlavného prijímatel'a a Partnerov pri spoločnej realizácii alĺtivĺt Érojektu;

Dokumentácia - akákolVek infoľmácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane
elektronic$ch dokumentov vo formáte počítačového sÚboru ýkajÚce óa a/alebo sĺviiiacó š ÉroJe6om;
Dodávatel'- subjekt, ktoý zabez.lečuje pre Prljímatel'a/Partnera dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo
poskytnutie sluŽieb ako sÚčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu
obstarávania, ktoré bo|o v rárnci Projektu vykonané v sílade so Zmluvou o poskytnutí NFP z EFRR;
Európsky fond region'ĺ|T:h9 ľozvoja (alebo aj ,,EFRR") - jeden z hlavných nástrojov Štrukturálnej
a regionálnej politiky EU, ktoý prispieva k Íinancovaniu podpory, ktoľej ciel'om je posilniť hospodársku,
sociálnu a územnú súdžnosť vyrovnávaním hlavných regionánych ŕozdielov'u Únii p'ortredníctvom
udrŽate]hého rozvoja a štrukturálneho pľispôsobeňia reg-ionáných hospodárstieu urátun. konvezie
upadajÚcich priemyselných regiónov a zaostávajÚcich regiónoiĺ;

Európske štruktuľálne a investičné fondy 
'alebo EŠF - spoločné označenie pre Európsky fond

regionálnďo rouqa, Európsky sociálny Íond' Kohézny fond, Európsky polnohospodarsry ĺono pre"rozvoj
vidieka a EurÓpsky námorný a rybársky fond;
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Príloha č. 1 Zmluvy o spolufinancovanízo štátneho rozpočtu SR

Finančné ukončenie Projektu - v zmysle SyR zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu; Projekt sa
po ukončení realizácie projektu označuje v zmysle SFR ,,ukončená operácia". Finančné ukončenie pro1ektu

nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivĺt Projektu došlo k splneniu

nasledovných podmienok:

. Prijímatel', resp. Partneri uhradili všetky oprávnené výdavky všetkým svojím Dodávatelbm a tieto sÚ

pľemietnuté do Účtovníctva jednotlivých partnerov vzmysle prĺslušných právnych pľedpisov SR a

podmienok stanovených v Zmluve ,

. Prijímatel'uhradil všetky oprávnené výdavky Partnerom v zmysle Dohody o spolupráci partnerov,

. Prijímatel'ovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajÚci NFP;

Hlavný prijímateľ = Vedúci partner - orgán, organizácia, právnická osoba, ýzická osoba

alebo administratívna jednotka vystupujúca V mene projektového partnerstva pri projekte vo vzťahu k Zmluve

o poskytnutí NFP z EFRR, a ktorej sÚ za účelom realizácie Projektu poskytované prostriedky EFRR;

ldentifikačné a kontaktné údaje - sú najmä názov, sídlo, lČo, DlČ, e-mailové adresy, meno a priezvisko

štatutára;

lT monitoľovací systém 20ĺ4+ (alebo aj ,,!TMS 2014+*|- informačný systém, ktoý zahŕňa štandardizované

procesy programového a projektového riadenia. obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné

a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku' Prostredníctvom |TMS2014+

sa elektľonicky vymieňajÚ údaje s údajmi v informačných systémoch EurÓpskej komisie určených pre správu

európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane

lSUF, pre ktoý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Jednotná príručka-pre žiadatel'ov/prijímateľov k procesu a kontľole Vo/ obstarávania - je v zmysle

Systému riadenia EŠlF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel

a bezvýhradného zosÚladenia pravidiel určených pre Žiadatelbv/prijĺmatel'ov s pravidlami určenými Systémom

riadenia ESlF a metodickými pokynmi a vzormi CKo za oblasť Vo a obstarávania;

ManuáI prípravy a implementácie projektu - závázný riadiaci dokument, ktoý rozpracováva a bliŽšie

popisuje samotný program lnteľeg V-A sK_cZ' podmienky a postupy ním stanovené, deÍinuje jednotlivé

investičné priority, oboznamuje uŽĺvateľov s projektovým cyklom a podrobne popisuje procesy a inštitúcie

zapojené do implementácie programu. Predstavuje komplexný metodický návod pre Žiadatel'a

pri vypľacovávaní Žiadosti o NFP, pri orientácii Žiadatel'a pri práci s v1izvou na predkladanie Žiadostí o NFP,

vľátane jej príloh, pri orientácii Žiadatel'a V procese podpisu zmluvy o NFP a zmluvy o národnom

spolufinancovaní a komplexný metodický návod pre prijímatel'a pri realizácii projektu. Manuál prípravy

a implementácie projektu je platný a pouŽitel'ný len v kontexte d'alších závázných dokumentov (najmä

programu).

Meratel'né ukazovatele Projektu - záväzná kvantifikácia výstupov a ciel'ov, ktore majÚ byť dosiahnuté

realizáciou aktivít Projektu. Meratel'né ukazovatele odzrkadl'ujú skutočné dosahovanie pokroku na Úrovni

Projektu, priradzujÚ sa k aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú yýstupu Projektu' Meratel'né ukazovatele

Projektu sú uvedené v Prĺlohe č' 2 Zmluvy o poskytnutĺ NFP z EFRR v rozsahu, v akom boli sÚčasťou

schválenej Žiadosti o NFP;

Monltorovacia správa - komplexná správa o pokroku v realizácii aktivít Projektu a o udžaní Projektu, ktorÚ

poskytuje Pľijímatel' Poskytovatelbvi vo formáte určenom Poskytovatel'om,

Nenávratný finančný príspevok (alebo aj ,,NFP') - suma Íinančných prostriedkov poskytnutá Hlavnému

prijĺmatelbvi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajÚca zo Schválenej Žiadosti o NFP, podl'a podmienok

Zmluvy o poskytnutĺ NFP z EFRR, z verejných prostriedkov v sÚlade s platnou právnou Úpravou (najmä

zákonom o príspevku z EŠlF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách);

4
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Neoprávnené výdavky - uýdavky Projektu, ktoľé nie sú oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré

sú v rozpore so Zmluvou (napr' vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov
neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Programu spolupráce lnterreg V-A Slovenská republika -
Ceská republika, nesúvisia s činnost'ami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú
V rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosťvýdavkov definovaných v článku 14vzP Zmluvy o NFP alebo
v Prílohe č. 6 Oprávnenosť výdavkov MPlP, časť pre Žiadatel'a), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy
alebo sú V rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EU;

Nezrovnalosť _ akékol'vek poľušenie práva Unie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania,

bez ohl'adu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy, pričom uvedené porušenie vyplyva

z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zÚčastňujÚceho sa na vykonávanĺ EŠlF, dÔsledkom

čoho je alebo môŽe byť negatívny dopad na rozpočet EurÓpskej Únie zat'aŽením všeobecného rozpočtu

Neoprávneným uýdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej

nariadením EurÓpskeho parlamentu a Rady (E0 č. 130312013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených

nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

okolnosťvylučujúca zodpovednosť (alebo aj,,oVZ'') -prekáŽka, ktorá nastala nezávisle od vÔle, konania
alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnenĺ jej povinnosti, ak nemoŽno rozumne predpokladať,

Že by Zmluvná strana túto prekáŽku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej Že by v čase vzniku
záväzku tÚto prekáŽku predvídala. Učinky okolnosti vylučujÚcej zodpovednosť sÚ obmedzené iba na dobu,
pokial'trvá prekáŽka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekáŽka,

ktorá vznikla zjej hospodáľskych pomerov' Na posÚdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa pouŽije

ustanovenie $374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatÚra k tomuto ustanoveniu '

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byt'OVZ, musí splňať všetký nasledovné podmienky:

(i) dočasný charakter prekáŽky, ktoý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku
po určitú dobu, ktoré inak je moŽné splniť a ktoý je základným rozlišovacím znakom

od dodatočnej objektívnej nemoŽnosti plnenia, kedy povinnosť dlŽníka zanikne, s ohľadom

na to, Že dodatočná nemoŽnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,

(ii) objektívna povaha, v dÔsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá

vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,

(iii) musí mať takÚ povahu, Že bráni Zmluvnej strane v plneníjej povinností, a to bez ohľadu na to,

či ide o právne prekáŽky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnostivis maior,

(iv) neodvrátitel'nosť, v dôsledku ktorej nie je moŽné rozumne predpokladať, Že Zmluvná strana

by mohla túto prekáŽku odvrátiť alebo prekonat', alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky

v rámci lehoty, po ktorú oVZ trvá,

(v) nepredvídatel'nosť, ktorÚ moŽno povaŽovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla

priuzavretí Zmluvy predpokladať, Že ktakejto prekáŽke dôjde' pričom sa predpokladá,

Že povinnosti vyplýĺĺajÚce zo všeobecne-záväzných pľávnych predpisov SR alebo pľiamo

Účinných právnych aktov EU sÚ alebo majÚ byť kaŽdému známe,

ZaoVlsapovaŽuje ajuzatvorenie Štatneipokladnice' ZaoVZsa nepovaŽuje plynutie lehÔtv rozsahu'

ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EU;

opakovaný - výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

oprávnenosť výdavkov _ dokument, ktoý stanovqe záväzné podmienky oprávnenosti výdavkov

pre slovenských a českých prijímatel'ov, je prílohou č' 6 MPlP' časť pre Žiadatel'a;

Orgán auditu . národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktoý
je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certiÍikačného orgánu' V podmienkach Programu spolupráce

lnterreg V_A Slovenská republika- Česká republika plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo Íinancií SR, okrem

orgánu auditu určeného vládou SR;
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Príloha č' 1 Zmluvy o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu SR

overená monitorovacia správa - komplexná správa o pokroku v realizáciijednotlivých aktivít Projektu, ktorú
poskytuje Hlavný prijímateľ a všetci Paŕneri príslušnému útvaru prvostupňovej kontroly, a ktorá je týmto
útvarom overená;

overené oprávnené ýdavky - skutočne vynaloŽené, odôvodnené a riadne pľeukázané Oprávnené výdavky
Hlavného prijímatela overene útvarom pľvostupňovej kontroly v rámci predloŽ enýchZoznamov deklarovanýcň
výdavkov; s ohl'adom na deÍiníciu oprávnených výdavkov podl'a čl. 14 vzP Zmiuvy o NFP, výŠka overených
oprávnených výdavkov mÔŽe byt rovná alebo niŽšia ako výška oprávnených výdaúkov;

Paľtneľ - subjekt, kto{ sa podielä na realizácii Projektu v rámcĺ Programu na základe Dohody o spolupráci
gartnerov s Prijímatelbm a ostatnými Partnermi zo SR a ČR; Partnerom je pre Účely tejto Zmluvy aj Prijímatel'
(t.j. Vedúci partner);

Pľogľam spolupráce lnterreg V-A Slovenská ľepublika _ česká republika (alebo aj ,,Progľam,,) - je
program spolupráce, ktoý bol schválený vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie e. c(zoĺs!o80 zo dňa
11.06.2015;

Prijímatel' ' orgán, organizácia alebo právnická osoba vystupujÚca V mene Partnerov zo SR, ktorej sÚ
za Účelom realizácie Určených aktivít Projektu poskytované prostriedky zo štátneho rozpočtu SR určené
na spolufinancovanie Určených aktivít Projektu 

;

Pľioritná os - jedna z priorĺt stratégie v Programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom sÚvisiacich operácií
(aktivÍt) s konkrétnymi, merateľným i ciel'mi ;

Realizácia aktivít projektu _zahŕňaobdobie, v rámci ktorého Prijímatel'ďalebo Partneri ľealizujú jednotlivé
aktivity Projektu, ktorého začiatok a koniec je uvedený v Zmluve oposkytnutí NFP z EFRR;

Riadne - uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade s touto Zmluvou, právnymi predpismi SR, právnymĺ aktmi
EU a v súlade s Výzvou a jej prílohami, Manuálom prípravy a ĺmplementácie propktu, príslušnou schémou
pomoci, ak je súčasťou pro1ektu poskytnutie pomoci, programovou a riadiacou dokumentáciou;

Rĺadiaca dokumentácia - je dokumentácĺa, ktorú tvorí najmä tento sÚbor dokumentov:
a) Formulár Žiadosti o NFP;
b) Hodnotiace a výberové kritériá programu lnterreg V-A SK_CZ;c) Manuál prípravy a implementácie projektu;

Schválená žladost' o NFP - Žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bota schválená Spoločným
monitorovacím výborom, resp. rozhodnutím Poskytovatel'a o schválení Žiadosti o NFP a ktoľá je uloŽená
u Poskytovatela;

Schválené oprávnené qýdavky na realizáciu Určených aktivít Projektu - skutočne vynaloŽené,
odÔvodnené a riadne preukázané výdavky Prijímatel'a a/alebo Partnerov zoSR schválené Poskfovatelbm,
ktoré súvisia rlýlučne s rea]izáciou Určených aktivÍt Pro';ektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného
v zmluve o národnom spolufinancovaní vo forme nákladov a r4ýdavkov Prijímatel'a a/alebo Partnerov zo SR'
Za Schválené oprávnené..uýdavky sa povaŽujú aj výdaúky vykazované zjednodušeným spôsobom
vykazovania, ktoých vynaloŽen ie sa nepľeukazuje ;

Spoločný monitoľovací qýbor - orgán zriadený riadiacim orgánom pre Program, ktoý skÚma všetky oÍázky
ovplyvňujúce výkonnosť Programu vrátane záverov z preskÚmania výkonnosti, Spoločný monitorovací uýbor
skÚma a schval'uje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu Programu. Spoločný monitorovací výboľ
pre Program v rámci ciel'a Európska územná spolupráca zriad'ujú členské štáty zúčastnené na programe

a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktore prijali pozvanie zÚčastniť sa na programe;

Spoločný technichý sekretariát (dalej aj 'sTs") - 
sÚčasť organizačnej Štľuktúry Poskýovateľa zriadený

na výkon prevádzkoých činností a na podporu Poskytovatel'a, CertiÍikačného orgánu a Spoločnéhó
monitorovacieho výboru;

Súhrnná monitorovacia správa - komplexná správa o pokroku v realizácii celého Projektu a o jeho udrŽaní
spracovaná Prijímatelbm na podklade overených monitorovacích správ jednotlivých Partneľov a Pr;.;ímateľa;
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Príloha č. 1 Zmluvy o spolufinancovanízo štátneho ľozpočtu SR

Spolufinancovanie - prostriedky Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky určené na spoluÍinancovanie
Určených aktivít Projektu; finančný príspevok je poskytovaný Prijímatelbvi, a to pri splnení podmienok
uvedených v Zmluve;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného
a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 -2020 (alebo aj ,,Systém finančného riadenia" alebo

,,sFR") - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktoý predstavuje sÚhrn pľavidiel, postupov a činností

financovania prĺspevku. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie

a realĺzáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, yýkazníctvo a monitorovanie finančných tokov,

certifikáciu a vysporiadanie Íinančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komĺsii; pľičom

jezáväznä vŽdy aktuálna Zverejnená vezia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií

SR;

Systém riadenia eŠlr 1aleuo aj ,,Syľ") . dokument vydaný CKo, ktorého účelom je definovať štandardné
procesy a postupy riadenia EŠlF, ktoľé sÚzáväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pričom iezáväznáuŽdy
aktuálna zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sĺdle CKo;

Určené aktivity Pľojektu - vyčlenená časť aktivít Pqektu uvedená v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP
z EFRR, ktoré realizuje Prijímatel' a Partneri zo SR, a na realizovanie ktoých je určené spolufinancovanie

zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a na základe Zmluvy o poskytnutí NFP z EFRR

aj spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja;

Účtovny doklad - doklad definovaný v $ 10 ods. 1 zákona č.431t2902 Z. z' o Účtovníctve v znení neskorších
predpisov. V súvislosti s postúpením pohlädávky sa z pohl'adu splnenia poŽiadaviek všeobecného nariadenia
za Účtovný doklad, ktorého dÔkazná hodnota je rovnocenná faktÚram, povaŽuje aj doklad preukazujúci

vykonan ie započíta n i a po h l'adávky a záv ázku',

UdÉateľnost' Projektu _ udrŽanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu deÍinovaných
prostredníctvom Meratel'ných ukazovatel'ov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udrŽatel'nosti

Pľojektu) ako aj dodžanie ostatných podmienok vyplývajúcich zčl.71všeobecného nariadenia. obdobie
UdrŽatel'nosti Pro1ektu sa začína v kalendárny deň, ktoý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni,

v ktorom došlo k poskýnutiu záverečnej platby NFP Hlavnému pľijímatelbvi; Obdobie udrŽatel'nosti

investičného Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy 5 rokov, pokial'Spoločný monitorovacĺvýbor v sÚlade s čl. 18

ods.2 nariadenia EP a Rady (EU)č' 1299t2013 neurčĺinak;

Ukončenie realizácie hIavných aktivít Projektu - predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu.

Realizácia aktivít Projektu sa povaŽuje za ukončenÚ v kalendárny deň, kedy Hlavný prijímatel' kumulatívne

splní niŽšie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovaliAktivity Projektu,

b) Predmet Projektu bol riadne dodaný Hlavnému prijímatel'ovi, Hlavný prijímatel'ho prevzal a ak to

vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do uŽívania. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje

najmä:

(i) predloŽením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majÚ alebo mÔŽu mať

vplyv na funkčnosť' ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného

rozhodnutia je Hlavný prijímatel' povinný preukázať Poskytovatelbvi bezodkladne

po nadobudnutíjeho právoplatnosti, najneskÔr do predloŽenia prvej Následnej monitorovacej

správy Projektu,

(ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom

Pgektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutel'ná vec, právo alebo iná majetková hodnota,

pričom z dokumentu alebo doloŽky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musívypl;ývať prijatie

Predmetu Pro.1ektu Hlavným prijímatelbm a uvedenie Predmetu Projektu do uŽívania (ak je to

s ohl'adom na Predmet Projektu relevantné),

i.
Ľ
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Príloha č. 1 Zmluvy o spolufinancovanízo štátneho rozpočtu SR

(iii)predloŽením rozhodnutia o predčasnom uŽívanĺ stavby alebo rozhodnutia do dočasného' 
uŽívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemÔŽu mať vplyv

na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Hlavný prijímate|' je povinný do skončenia

doby UdrŽatel'nosti uviesť stavbu do riadneho uŽívania, čo preukáŽe prĺslušným právoplatným

rozhodnutím,

(iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určiým a zrozumitel'ným spÔsobom

Vyp|yva, Že Predmet Projektu bolodovzdaný Hlavnému prijímatel'ovi, alebo bol so súhlasom

Hlavného prijímatel'a sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v schválenej

Žiadostio NFP,

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitel'ný (zaznamenatel'ný), splnenie podmienky Hlavný prijímate|'

preukazuje predloŽenĺm'čestného vyhlásenia Hlavného prijímateľa s uvedením dňa, ku ktorému došlo

k ukončeniu poslednej Aktivity Projektu, pričom prĺlohou čestného vyhlásenia je dokument odÔvodňujÚci

ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň uvedený v čestnom vyhlásení'

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre Účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít

Pľojektu povaŽuje za splnenú jej splnením pre najneskÔr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom

musí byť súčasne spínená aj pre skÔr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá moŽnosť

skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivĺt Projektu za Účelom dodrŽania lehôt uvedených v Prílohe č. 2

k Zmluve o poskytnutí NFP z EFRR.

Útvar prvostupňovej kontroly - subjekt vykonávajÚci ko1tr9ly, realizácie' aKivĺt Projektu u Hlavného

pľijímatel'a a Partnerov v sÚhdďs článkom 23 ods. 4 näriadenia EP a Rady (EU) č. 129912013; v Slovenskej

iefiublike je útvar prvostupňovej kontroly organizačný Útvar Poskytovatel'a;

Yýzvana predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP (alebo aj,,Vý-zva") - východiskoý metodický a odborný

póor,ráo zo strany Poskytovatel'a' na záKade ktorého Hlavný prijímatel' v postavení Žiadatel'a vypracoval

a predloŽil Žiadosť o NFP Poskytovatel'ovi;

Zoznam deklarovaných yýdavkov - formulár, ktory zasiela Hlavný prijímatel' pľíslušnému útvaru

prvostupňovej kontroly .päu s povinnými prílohami, na základe ktorého je vystavená Správa

z kontroly' Zoznamdeklarovaných výdavkov nepredkladá ten Partner, ktoý nemá finančnú účasť na projekte.

Zoznamdeklarovaných výdavkôv, kioý je doplnený o stanovisko útvaru prvostupňovej kon]r9lv a vyčíslenie

opiauÁónĺ,cn a neo[rávnóných výdavkov sa nazýva overený zoznam deklarovaných výdavkov. Hlavný

pňjňätuľ'nä 
'árl.o. 

Overóných'zoznamov deklarovaných výdavkov od Partneľa zostavĺ Žiadosť o platbu

a zostavenú Žiadosť o platbi spolu so Overenými 
-Zoznamami 

deklarovaných výdavkov predkladá

Poskytovatel'ovi;

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (alebo aj ,,Žiadosť o NFP") - dokument, ktoý pozostáva

z formulára Žiadosti a povinných prĺloh, ktoým Žiadatel'o nenávratný Íinančný príspevok (Hlavný Prijímatel')

Žiada o poskytnutie nenávratného Íinančného prĺspevku;

Žiadosť o platbu (alebo aj ,,ŽoP,,). dokument, ktoý pozostáva z formulára Žiadosti a povinných príloh, najmä

Overeného zoznamu deklarovaných výdavkov, na základe ktorého je Hlavnému prijĺmatel'ovi uhrádzaný

prĺspevok, t. j. prostriedky EU a štátneho rozpočtu na spoluÍinancovanie, resp. národného príspevku

na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu Hlavný prijímatel'eviduje v ITMS2014+;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov (alebo a1,,ŽoY")- doklad, ktory pozostáva z formulára Žiadosti

o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktoých základe má Hlavný cezhraničný partner povinnosť

vysporiadať finančné vzťahy v sÚlade s čl. 3 VZP;
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Príloha č. 1 Zmluvy o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu SR

čÉnok1 VŠEoBEcNÉ PoVlNNosTI

1. Prijímatel'sazavázqe dodžiavat'ustanovenia Zmluvy tak, aby boli Určené aktivity Projektu realizované
ľiadne, včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri realizácii Určených aktivít Projektu s odbornou
starostlivostbu.

2. Pľijímatel'zodpovedá Poskytovatel'ovizarealizáciu Uľčených aktĺvít Projektu v celom rozsahu, bez ohl'adu
na osobu, ktorá ich skutočne realizuje a je povinný zabezpečiť plnenie záväzkov z tejto Zmluvy všetkými
Partnermizo SR.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Že bez predchádzajÚceho písomného súhlasu Poskytovatel'a sa povaŽuje
akákolVek zmena týkajÚca sa Prijĺmatel'a a/alebo Partnera zo SR najmä splynutĺe, zlÚčenie, rozdelenie,
zmena právnej formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia a iné formy právneho nástupníctva,
ako aj akákolVek zmena vlastníckych pomerov Prijímatela a/alebo Partnera zo SR počas platnosti
a účinnosti 1mluvy za podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovatel'a od tejto Zmluvy odstÚpiť.

4' Prijímatel'sa zaväzuje, Že v období piatich rokov odo dňa poskytnutia záverečnej platby (tj. Finančného
ukončenia projektu) Hlavnému prijímatelbvi nedÔjde k podstatnej zmene Projektu definovanej v článku 71

ods. 1 Nariadenia EP a Rady (EU) č' 1303t2o13, pokial'Spoločný monitorovacívýbor neurčĺ inak.

5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzqÚ poskytovať si všetku potrebnú sÚčinnosť pri plnení záväzkov z tejto
Zmluvy. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, Že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnÚ
poŽadovanÚ sÚčinnosť, je povinná ju vyzvať na nápravu, ak je takáto náprava z hl'adiska ustanovení tejto
Zmluvy a platného právneho poriadku moŽná. Zmluvné strany sa zaväztiý riešiť sporné situácie, ktoré
medzi nimi vzniknú pri plnení tejto Zmluvy, primárne dohodou alebo mechanizmami, ktoré Zmluvným
stranám poskytuje táto Zmluva, platné právne predpisy a r1adiaca dokumentácia, ktorou sa riadia
vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán v zmysle ustanovení te1to Zmluvy. Ustanoveniami tohto
bodu Zmluvy nie je dotknuté právo Zmluvnej strany na odstÚpenie od zmluvy v zmysle ustanovení tejto
Zmluvy.

čÉnolĺ 2 PREVOD A PREGHOD PRAVA PoVlNNosTí

1. V prípade prechodu alebo prevodu práv a povinností Prijímatel'a alebo Partnera na iný subjekt je Prijímatel'
povinný bezodkladne, resp' s dostatočným časovým predstihom poŽiadať Poskytovatel'a o súhlas s týmto
prechodom alebo prevodom.

2' Pred prechodom alebo prevodom práv na iný subjekt je Prijímatel', resp. Partner povinný vykonať úhradu
všetkých svojich záväzkov, ktoré vyplývajÚ z implementácie projektu (záväzky voči Dodávatel'om
Projektu), ktoré vznikli pred prechodom alebo prevodom práv a povinností na iný subjekt. Následne
je Prijímatel', resp' Partner povinný predloŽiť zrealizované výdavky postupom podľa čl. 6 týchto VZP'

3. K prevodu práv a povinností Prijímatel'a na iný subjekt môŽe dôjsť aŽ po udelení písomného súhlasu
Poskytovatela s ýmto prevodom alebo prechodom a po zúčtovaní zľealizovaných výdavkov, t. j.

po predloŽení Žiadosti o platbu Poskytovatel'ovi a ich následnom schválení Certifikačným orgánom, a to
ešte pred samotným prechodom alebo prevodom práv a povinností.

4. PostÚpenie pohl'adávky Prijímatel'a na vyplatenie spoluÍinancovania na tretiu osobu nie je na základe
dohody zmluvných strán moŽné.

5. Po uskutočnení prechodu alebo prevodu práv na iný subjekt za splnenia vyššie uvedených podmienok
je moŽné pokračovať v realizácii Projektu.

čEnok 3 VYSPoRIADANIE FlNANčNÝcľlvzŤĺnov

1. Prijímatel'nie je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť, ak suma vrátenia vdanom účtovnom roku
nepresiahne bez úrokov 25o EUR (EFRR + ŠR) v zmysle Zákona č' 292t2o14 Z' z. o príspevku
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poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných Íondov a o Zmene a doplnení niektoých

zákonov, aio za podmienok uvedených v ods' 2 tohto článku.

Prij ímatel' je povinný:

äl vráíiť spolufinancovanie alebo jeho časť' alebo ak jemu, alebo inému partnerovi zo SR vznikol' 
kurzový zisk; suma podl'a ods. 1 tohto čl. sa uplatní na úhrnnú sumu kurzového zisku,

b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma podl'a ods' 1 tohto čl. sa v tomto prípade neuplatňuje

- povinnosť vrátiť celÚ sumu prostriedkov poskytnutých omylom,

c) vrätiť spolufinancovanie alebo jeho časť, ak Prijĺmatel'a/alebo Partner zo SR.poruŠil ustanovenia

všeobecne záväzných právných predpisov SR, alebo právnych akto1'EU, aloto porušenie

znamená Nezrovna'losť podla čtanku 2 odseku 36 Nariadenia EP a Rady (EU) č. 130312013 (najmä

pouŽitie spolufinancovania alebo jeho časti V rozpore s určeným účelom alebo- nad rámec

oprávnenia, čím dÔjde k vyššiemu čerpaniu spolufinancovania alebo jeho časti, porušenie zákazu

nelegálneho zamejtnávania cudzinca atd''); suma podl'a ods. 1 tohto čl. sa uplatní na úhrnnú sumu

Nezrovnalosti,

d) vrátiť spolufinancovanie alebo jeho časť, ak Prijĺmatel' a/alebo Partner porušil (a toto porušenie

malo alebo mohlo mať vplyv nä výsledok verejného obstarávania) pravidlá a postupy verejného

obstarávania vsÚlade so'všeobecne záväznými právnymi predpismi SR; výšku vrátenia určÍ

Poskytovatel'na základe Rozhodnutia Európskej komisie č' c (2019) 3452z14'5.2019, ktoým

sa uitanovuiÚ usmernenia na určovanie finančných opráv, ktoré sa majÚ uplatňovať vo výdavkoch

financovanýóh Europskou Úniou za nedodrŽiavanie platných pravidiel o verejnom obstarávaní.;

suma podľá ods. 1 tohto čl. sa uplatní na poskytnuté spolufinancovanie alebo jeho časť,

e) vrátiť spolufinancovanie alebo jeho časť v iných prípadoch, ak.to ustanovuje Zmluva alebo ak došlo' 
k zániku Zmluvy o poskytnutĺ Ňrp z trRR z dÔvodu mimoŕiadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí

NFP z EFRR; šum' po'oľa oos. 1 tohto čl. sa uplatní na poskytnuté spolufinancovanie alebo jeho

časť,
fl vrátiť

i. čistý príjem z Projektu, ak bol v obdobĺ troch rokov od Finančného ukončenia Projektu

vv1yoieňý pr'rjem'podlb článku 6'1 ods. 6 nariadenia EP a Rady (EU) č' 1303/2013

a zároveň ked'sa nepouŽijú výnimky podl'a čl' 61 ods. 7 tohto nariadenia,

ii. iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Rea'lizácie aktivít Projektu vytvorený

pŕĺ1e' io'oľá čÉnku 6'5 ods. 8 naľiadenia EP a Rady (EU) č. 1303/2013;

Suma podl'a ods, 1 tohto čl. sa v tomto prípade neuplatňuje'

g) ak to úrčí Poskytovatel', vrátiť spolufinancovanie alebo jeho časť, ak sa po ukončení realizácie

aktivít Projektu nedosiahne hodnota Meratel'ných ukazovatel'ov Projektu uvedenej v Schválenej

Žiados1 o NFP aspoň vo výške 80 % zo schválenej hodnoty, a to úmerne so zníŽenĺm hodnoty

Meratel'ných ukazovateľov Pro1ektu vo vzťahu k ým Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu

zniŽovaného Meratel'ného ukažovateľa Projektu. SpÔsob výpočtu sumy na vrátenie podl'a tohto

ustanovenia, zvere1ní Poskytovatel' na svojom webovom sídle. Suma podl'a ods. 1 tohto čl. sa

uplatní na poskytnuté spolufinancovanie alebo jeho časť.

3. Ak dôjde k odstÚpeniu od Zmluvy o poskytnutĺ NFP z EFRR, je PrijÍmatel'povinný vrátiť Poskytovatel'ovi

spolufinancovanie vyplatené do času odstúpenia od Zmluvy o poskýnutí NFP z EFRR'

4' V prípade wniku poíinnosti vrátenia čistého pr'ljmu (za účtovné obdobie) podl'a ods. 1 pĺsm. f)tohto článku

VZP sa Prij ímatel' zau äzuje:

a) vrátiť čistý prĺjem do 31' januára ľoku nasledujúceho po roku' v ktorom bola zostavená účtovná

závierka alebô, ak sa v imysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR na Prijímatel'a

vzťahuje povinnosť overenia ĺčtovne.jzávierky audítoľom, po roku, v ktorom bola Účtovná závierka

audítorom overená;

b) oznámiť Poskytovaiel'ovi príslušnú sumu čistého pr'ljmu aj cez verejnú časť ITMS2014+ najneskôr

do 16. januára roku nasledujÚceho po roku, vktororn bola zostavená účtovná závierka, resp.

v ktorom bola Účtovná závierka overená audítorom a poŽiadať Poskytovatelh o inÍormáciu

k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu (napr. lB4N] l). Poskytovatel' zašle túto informáciu

Prijímatel'ovi bezodkladne. Pri reaľžácii úhiady Prijímatel' uvädie variabilný symbol, ktoý

je äutomaticky generovaný systémom ITMS2O14+ a je dostupný vo verejnej časti |TMS2014+'

Príloha č' 1 Zmluvy o spoluÍinancovanízo štátneho rozpočtu SR
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Príloha č. '1 Zmluvy o spolufinancovanízo štátneho rozpočtu SR

Ak Prijĺmatel'čistý príjem riadne a včas nevráti, Poskytovatel'bude postupovať privysporiadaní príjmu podl'a
ods.5 aŽ 10 tohto čl' VZP.

5. Ak nieje spoluÍinancovanie alebojeho časťvrátené z dÔvodov uvedených v ods. 2 v nadváznosti na ods.
1 tohto čl. VZP iniciatívne zo strany Prijímatel'a, sumu vrátenia spolufinancovania alebo jeho časti stanoví
Poskytovatel'v Žiadosti o vrátenie, ktorú zašle Prijímatel'ovi aj elektronicky prostredníctvom |TMS2014+'
Prijímatel' je o zaslaní ŽoV do vere.1nej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou
notifikačnou elektronickou správou zo systému lTMS20'l4+ zaslanou na e-mailovÚ adresu kontaktnej
osoby. Poskytovatel' v ZoV uvedie výšku spolufinancovania, ktorÚ má Prijímatel' vrátiť a zároveň určí
čĺsla Účtov, na ktoré je Prijímatel' povinný vrátenie vykonať. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí
NFP z EFRR alebo v prípade povinnosti vrátenia na základe rozhodnutia správneho orgánu, Poskytovatel'
nie je povinný zaslať Prijímatelbvi ŽoV, kedŽe suma, ktorá sa má vrátiť, vyplýva priaňo z odstÚpenia od
Zmluvy o poskytnutí NFP z EFRR, resp. zo znenia daného rozhodnutia; lehota na vrátenie na základe
odstÚpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo správneho rozhodnutĺa je rovnaká ako na vrátenie na
základe ŽoV podl'a ods' 6 tohto čl. Poskytovateľ v ŽoV uvedie rnýšku spoiufinancovania alebo jeho časti
alebo príjmu, ktorÚ má Prijímatel'vrátiť a zároveň určí IBAN účtov, na ktoré je Prijímatel' povinný vrátenie
spolufinancovania alebo jeho časti a prĺjmu vykonať. V sÚlade s ods. 6 toho článku Poskytovateľ v ŽoV
určí aj lehotu na vrátenie spolufinancovania.

6' Prijímatel'sa zauäzuje vrátiť spolufinancovanie alebo jeho časť alebo príjem uvede ný u ŽoV do 60 dní odo
dňa doručenia ŽoV vo verejnej časti |TMS2014+ v sÚlade s nasledovnými podmien-kami, ktoré sÚ závislé
od toho' kto neoprávnene pouŽil finančné prostriedky:

l. V prĺpade neoprávneného pouŽitia finančných prostriedkov zo strany Prijĺmateľa:

a) Ak neoprávnene pouŽil spoluÍinancovanie alebo jeÉo časť Prijĺmatel', je povinný vrátiť
spoluÍinancovanie alebo jeho časť alebo pr'ĺjem uvedený v ZoV do 60 dnĺ od dátumu doručenia
ZoV Prijímatel'ovi.

b) Ak Prijímatel'nevráti spolufinancovanie alebo jeho časť, resp. príjem riadne a včas na základeŽoV,
lzn., Že. celková lehota na vrátenĺe finančných prostriedkov presiahla 60 dní, a ani nedôjde k
uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovatel':

i. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v tejto Zmluve, za ktoých
bolo spolufinancovanie poskytnuté, príslušnému správnemu orgánu ako podnet

na začatie správneho konania (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
ii. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených vtejto Zmluve, za ktor'ých bolo

spolufinancovanie poskýnuté, Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie
pravidiel a postupov verejného obstarávanĺa) alebo

iii. postupuje podl'a $ 41 ods' 2aŽ4 alebo $ 41a ods. 2zákonao príspevku z EŠlF alebo
iv. postupuje podla osobitného pľedpisu (napr. Civilného sporového poriadku) a uplatní

pohl'adávku na vrátenie časti finančných prostriedkov uvedených v ŽoV na príslušnom
orgáne (napr' na súde).

il. V prĺpade neoprávneného použitia finančných prostriedkov zo strany Paftnera/Paftnerov zo SR:

a) Ak neoprávnene pouŽil spolufinancovanie alebo jeho časť Partner/Partneri zo SR, Poskytovatel'
sa zaväzuje vystavit' a zaslať Prijímatel'ovi ŽoV a Prijímateľ je povinný na základe ŽoV do 10
pracovných dní od jej doručenia vo verejnej časti |TMS2014+ VyZVať Partnera/Partnerov
na vrátenie spolufinancovania alebo jeho časti, resp. prĺjmu v lehote 30 pracovných dní od dátumu
odoslania ývy Prijímatel'om' Prijímatel'vyzve týmto spôsobom Partnera/Partnerov maximálne
dvakrát, pričom druhÚ výzvu zašle do 10 pracovných dnĺodo dňa uplynutia prvej lehoty' pričom

Partnerovi/Partnerom určí lehotu na vrátenie tak, aby neprekročila lehotu 60 dní od dátumu
doručenia ŽoV Pľijímateľovi Poskytovatel'om, a ktorá bude vypracovaná rovnakou formou a bude
obsahovať ľovnaké náleŽitosti ako vyzva prvá. TÚto povinnosť vrátenia spoluÍinancovania alebo
jeho časti Partnerom/Partnermi sa Hlavný prijĺmatel'zaviazal uviesť aj v Dohode o spolupráci medzi
Hlavným prijĺmatel'om, Prijímatel'om a Partnerom/Partnermi. Nesplnením povinnosti Prijímatel'a

vyzvať Partnera/Partnerov na vrátenie spolufinancovania alebo jeho časti, resp. príjrnu, nie je
dotknutá povinnosť Prijímatel'a podl'a pĺsm. d) tohto odseku. Partner/Partnerije/sÚ povinný/ívrátiť
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Príloha č. 1 Zmluvy o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu SR

spolufinancovanie alebo jeho časť, resp. príjem výlučne na č' Účtu Prijĺmatel'a, ktoré je uvedené vo
výzve na vrátenie Íinančných prostriedkov doručenej Prijĺmateľom Partnerovi/Partnerom v zmysle
tohto bodu.

b) Pokial' Partner/Partneri ani na základe tejto druhej výzvy prostriedky na účet Prijímatel'a

v stanovenej lehote nevráti/nevrátia, Prijímatel' sa zaväzuje o tom písomne infoľmovať
Poskytovatel'a najneskÔr do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty stanovenej
Partnerovi/Paľtnerom v druhej výzve a uviest'zdôvodnenie nemoŽnosti vrátenia prostriedkov.

c) V prípade, Že Prijímatel' je vo veci vyŽiadania finančných prostriedkov od Partnera/Partnerov
nečinný a nekoná v zmysle vyššie uvedeného textu, preberá za neopĺávnene pouŽité prostriedky
plnú zodpovednosť.

d) Prijímatel' je povinný vrátiť spolufĺnancovanie alebo jeho časť, resp. prĺjem uvedený v ŽoV
najneskÔr do 60 dní od dátumu doručenia ŽoV vo verejnej časti |TMS2014+.

e) Ak Prijímateľ nevráti spolufinancovanie alebo jeho časť, resp. príjem riadne a včas
za Partnera/Partnerov zo SR na základe ZoV, tj. celková lehota na vrátenie finančných
prostriedkov presiahla 60 dnĺ a ani nedÔjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o

odklade plnenia, Poskytovatel':
V. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených vtejto Zmluve, za ktoých bolo

spolufinancovanie poskytnuté, príslušnému správnemu orgánu ako podnet na začatie
správneho konania (ak ide o porušenie Íinančnej disciplíny) alebo

vi. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených vtejto Zmluve, za ktoých bolo
spoluÍinancovanie poskytnuté, Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie
pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo

vii. postupuje podl'a $ 41 ods. 2aŽ4 alebo $ 41ä ods. 2zákonao pľíspevku z EŠlF alebo
viii. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilného sporového poriadku) a uplatní

pohl'adávku na vrátenie časti finančných prostriedkov uvedených v ŽoV na príslušnom
orgáne (napr. na súde).

7 ' PrijÍmatel'ľealizuje vrátenie spoluíinancovania alebo jeho časti formou platby na účet.

8. Vrátenie spolufinancovania alebo jeho častĺ formou platby na účet je Prijĺmatel' povinný realizovat'
prostrednĺctvom prĺkazu na SEPA inkaso v rámci |TMS2O14+ s uvedením jedinečného |TMS2014+
automaticky generovaného variabilného symbolu'

9' Ak nie je moŽné vrátenie spolufinancovania alebo jeho časti formou platby na účet vykonať
pľoshedníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2O'14+ (napr. v prípade nedostupnosti systému
lTMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v lTMS2014+), Prijímatel'
vykoná vrátenie prostrednícfuom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného |TMS20'14+
automaticky generovaného variabilného symbolu.

10. Pre zabezpečenie vyuŽitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia spoluíinancovania alebo jeho

častisa Prijímatel'najneskÔr pred zadaním prvého prĺkazu na SEPA inkaso pľostredníctvom |TMS2014+
v zmysle ods. 10 tohto čl. zavázuje zabezpečiť nasledovné:

Prijímatel' udelí sÚhlas na Úhradu pohl'adávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým,

Že podpĺše Mandáty na inkaso; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímatelbvi Poskytovatel';
Prijímatel'na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej

má zriadený Účet, z ktorého chce realizovať vrátenie spolufinancovania alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímatelbm neoprávňuje Poskytovatel'a na automatické odpísanie
sumy finančných prostriedkov z účtu Prijĺmatel'a. Mandát na inkaso bude vyuŽitý aŽnazáklade
príkazu na SEPA inkaso zadaného Hlavným prijímatel'om v |TMS2O14+ a slúŽi na zjednodušenie
vysporiadania Íinančných vzt'ahov.

11. Pohl'adávku Pos(ytovatel'a voči Prijímateľovi na vrátenie spoluÍinancovania alebo jeho časti a pohl'adávku

Prijímatel'a Voči Poskytovatelbvi na poskytnutie spolufinancovania podl'a tejto Zmluvy je moŽné vzájomne
započítať (s výnimkou Prijímatel'a - štátna rozpočtová organizácia). Ak kvzájomnému započítaniu
nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovatel'a, Prijĺmatel' je povinný vrátiť sumu určenÚ v uŽ doručen q1ov
do 15 dní od doručenĺa oznámenia Poskytovateľa, Že svykonaním vzájomného započĺtania nesúhlasĺ

I
!

I

I

i
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Príloha č. 1 Zmluvy o spolufinancovanízo štátneho rozpočtu SR

alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podl'a toho, ktorá okolnosť nastane neskÔr.
Ustanovenia ods. 4 aŽ 9 tohto čl' VZP sa pouŽijú primerane.

12. V prĺpade vrátenia spolufinancovanĺa alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímatel'a, Prijĺmatel'
pred realizovaním Úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti
|TMS2014+. Následne pri realizácii Úhrady Prijímatel' uvedie správny variabilný symbol automaticky
generovaný systémom |TMS2O14+, ktoý je dostupný vo verejnej časti |TMS2O14+'

13' Ak Prijímatel'nevráti spolufinancovanie alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady
neuvedie správny automaticky |TMS2O14+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímatel'a
zostáva nesplnený a finančné vzt'ahy voči Poskytovateľovi sa povaŽujÚ za nevysporiadané'

14. Ak Prijĺmatel'zistí vznik nezľovnalosti sÚvisiacej s Projektom, je povinný túto nezrovnalosť bezodkladne
oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predloŽiť príslušné dokumenty ýkajÚce sa tejto nezrovnalosti
a vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podl'a ods. 5 aŽ 'l5 tohto čl.; ustanovenia ýkajÚce sa ŽoV
sa nepouŽijú. Uvedené povinnosti má Hlavný prijímatel'do 31.08.2027. Táto doba sa predĹŽi, ak nastanÚ
skutočnosti uvedené včlánku 140 Nariadenĺa EP a Rady (EU) č. 1303/2013, ato očas trvania ýchto
skutočností.

15. Proti akejkolVek pohl'adávke na poskytnutie spolufinancovania ako aj proti akýmkolVek iným pohl'adávkam
Poskytovateľa vočĺ Prijímatelbvi vzniknutých z akéhokolVek právneho dÔvodu Prijĺmatel'nie je oprávnený
jednostranne za počítať akúkoľvek svoj u pohl'adávku.

'l6' Zmluvné strany sa osobitne dohodli, Že na vrátenie spoluÍinancovania alebo jeho časti podl'a odseku 6

tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60dňovej lehoty pripadne na

obdobie krízovej situácie podl'a $ 56 ods. 1 zákona o príspevku z EŠlF, inak platí 60-dňová lehota
splatnosti na vrátenĺe spolufinancovania alebo jeho časti. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totoŽný
s dňom sprĺstupnenia ŽoV v |TMS 2014+,t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

čÉnor4 ÚčToVNícTVo,ucHoVÁVANlEÚčTovNEJDoKUMENTÁqEADoKuMENToV

1. Prijímatel' a/alebo Partner, ktoý je Účtovnou jednotkou pod|'a zákona č. 43112002 Z. z. o Účtovníctve v znení
neskorších predpisov, je povinný v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach ýkajÚcich
sa Projektu:

a' v analytickej evĺdencii a na analytických účtoch v členení podl'a jednotlirĺých projektov alebo
v analytickej evidencii vedenej v technickej forme v členení podl'a jednotlivých projektov bez vytvorenia
analytických Účtov v členení podl'a jednotlivých pľojektov ($ 31 ods. 2 pĺsm. b) zákona č.43112002Z' z
o účtovníctve v znení neskorších predpisov), ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,

b. v účtovných knihách podl'a $ 15 zákona č'43112002Z'z. o účtovnÍctve v platnom zneníso slovným
a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.

2. Pľijímatel' a/alebo Partner, ktoý nie je účtovnou jednotkou podl'a zákona č. 43112002 Z. z' o účtovníctve
v znenĺ neskoršĺch predpisov vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované
v $ 2 ods' 4 zákona č. 43112002 Z. z' o Účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu

v účtovných knihách podl'a $ 15 ods. 1zäkonač.431l2002Z. z. o účtovnĺctve v zneníneskorších predpisov
(ide o Účtovné knihy pouŽívané v sÚstave jednoduchého Účtovníctva) so slovným a číselným označením
Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob
oceňovania majetku azáväzkou sa primerane pouŽijÚ ustanovenia zákona č' 431l2002Z. z' o Účtovníctve
v znení neskoršĺch predpisov o Účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

3. Pľijímatel' a Partner je povinný uchovávať a ochraňovaľ Účtovnú dokumentáciu resp. Evidenciu podl'a tohto
článku VZP a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č,. 431l2oo2Z' z' o Účtovníctve
v znenĺ neskorších predpisov. TÚto povinnosť má Prijĺmatel' a Partneľ v lehote uvedenej v ods. 5 tohto
čl. VZP a v sÚlade s čl. 140 Nariadenia EurÓpskeho parlamentu a Rady (EU) č' 'l303/2013. Táto doba sa
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predÉi, ak nastanú skutočnosti uvedené včlánku 140 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU)
č. 1303/2013 o čas trvania ýchto skutočností'

Na účely certifikačného overovania je Prijímatel' povinný na poŽiadanie predloŽiť Certifikačnému orgánu
ním určené účtovné záznamy v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímatel'vedie účtovné záznamy
v technickej forme podl'a $ 3'l ods. 2 písm. b) zákona č.43112002 Z' z. o účtovníctve v platnom znení. Túto
povinnosť má Prijímatel' po dobu, po ktorÚ je povinný viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu alebo inú
dokumentáciu podla tohto článku VZP.

Pr1ímatel'je povinný zabezpečit', aby všetky povinnosti, ktoré sa na neho vzt'ahujÚ podl'a tohto článku, boli
určené aj ako povinnosti Partnera v Dohode o spolupráci partnerov. Prijímateľ zároveň zodpovedá
Poskytovatel'ovi za plnenie povinností uvedených v tomto článku YZP ajzo strany Partnerov.
Prijímatel' je povinný uchovávat' Dokumentáciu k Projektu do 31'12.2028 a do tejto doby strpieť výkon
kontroly/auditu/overenia na mieste zo strany oprávnených osÔb vzmysle článku 12 YZP Zmluvy
o poskytnutí NFP z EFRR. Uvedená doba sa prediŽi V prĺpade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku
140 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 1303t2013 o čas trvania týchto skutočností.
Povinnosť podl'a tohto článku VZP je Prijímateľ povinný zabezpečiť aj zo strany Partnerov.

čIánolĺ s ÚčrY PRUíMATEĽA

1' Poskytovatel' zabezpečí poskytnutie spolufinancovania zo štátneho rozpočtu SR systémom refundácie
Pľijĺmatel'ovi bezhotovostne na Účet vedený v EUR. Čĺsb Účtu Prijĺmatel'a (IBAN) je uvedené v článku 1
zmluvy. )

2. Prijímatel' je povinný udrŽiavať účet Prijímatel'a otvorený a nesmie ho zrušiť aŽ do doby Fĺnančného
ukončenia realizácie aktivít Pro1ektu. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímatel'om
podl'a tohto článku VZP.

3' Prijĺmatel' môŽe realizovať Úhrady oprávnených výdavkov aj z iných Účtov ofuorených Prijímatel'om pri

dodrŽaní podmienok existencie účtu Prijímatel'a určeného na prĺjem spolufinancovania a realizácie aktivít
Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímatel' je povinný bezodkladne písomne oznámit' Poskytovatel'ovi
identifikáciu ýchto účtov.

článot 6 PLATBY

1. Ak Prijímatel'ovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovatel' zabezpečí vyplatenie spolufinancovania
zo štátneho rozpočtu systémom refundácie na účet Prijímateľa v lehote určenej v SFR, ktorá sa počíta odo
dňa, kedy CertiÍikačný orgán poskytne Platobnejjednotke informáciu o schválení Žiadosti o platbu.

2' Platobná jednotka je oprávnená ihneď, najneskôr do 3 pracovných dnĺ po prijatí informácie o schválení
Žiadosti o platbu, zadať platobný prikazprostredníctvom Štátnej pokladnice na prevod prostriedkov štátneho
rozpočtu v národnej mene na spolufinancovanie z yýdavkového účtu Prijímatel'ovi' Prijímatel' je zodpovedný
za ich d'alší prevod svojim projektoým partnerom zo SR (v prípade ich existencie).

3' Po pľipísaní platby na účet Prijĺmatel'a (resp. po aktivácĺĺ evidenčného lĺstu úpravy rozpočtu potvrdzujúcom
Úpravu rozpočtu Prijímatel'a, ak je Prijímatel' štátna rozpočtová organizácia sR) je Prijímatel' povinný
bezodkladne previesť spolufinancovanie resp. jeho časť na Účet Partnerov zo Slovenskej republiky, ktorí
majú Íinančnú účasť na projekte podl'a ich podielu na schválenej Žiadosti o platbu (ak existujÚ).

4' Deň pripísania platby na účet Prijímatel'a sa povaŽuje za deň čerpania spolufinancovania, resp. jeho časti.
V prípade štátnych rozpočtových organizácií sa za deň čerpania spolufinancovania, resp. jeho časti
povaŽuje deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujÚci Úpravu rozpočtu Prijĺmatel'a.

5. V prípade štátnych rozpočtových organizácií presun prostriedkov v zmysle odseku 1. tohto článku realizuje
Poskytovatel'zabezpečením Úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijĺmatel'a ľozpočtovym opatrením.

6' Ak Prijímatel7Partner uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné Účtovne doklady vystavené
Dodávatel'om v tejto mene sú Prijímatelbvi preplácané v EUR. Do Žiadosti o platbu je povinne zahrnúť
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Príloha č. 'ĺ Zmluvy o spolufinancovanízo štátneho rozpočtu SR

oprávnené výdavky prepočítané na EUR mesačným kurzom Európskej komisie platným v tom mesiaci,
v ktorom je zostavený Zoznam deklarovaných výdavkov. Tento kurz zverejňuje Európška komisia kaŽdý
mesiac na webovom sÍdle www.ec.europa.eu./budget azároveň je zverejňovaný ei1 na webovom sídle
Programu. Prípadné rozdiely z dôvodu pouŽitia rÔznych mien znáša Prijímaiel'/Partneŕ.

članor 7 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvu je moŽné meniť alebo dopíňat len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán, pričom
akékolVek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku k tejto
Zmluve, pokial'v Zmluve nie je uvedené ĺnak.

2. Prijímatel' je povinný oznámiť Poskytovatelbvi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majÚ vplyv alebo súvisia
s plnením tejto Zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom te1to Zmluvy týkajú alebo mÔŽu týkať, a to aj
v prípade, ak má Prijĺmatel' čo ĺ len pochybnosť o dodrŽiavaní svojich záväzkov vyplýruajÚcich z tejto
Zmluvy azáväzkov Partnerov, a to bezodkladne od ich vznĺku.

3. Poskytovatel' je povinný bezodkladne oznámiť na svojom webovom sídle všetky zmeny a skutočnosti,
ktoľé majÚ vplyv alebo súvisia s plnením tejto Zmluvy, najmä zmenu sídla Poskytovatel'a a pod.

4. ZmenaZmluvy nie je potrebná v prípade, ak ide o zmenu identifikačných a kontaktných údajov zmluvných
strán, ktorá nemá za následok zmenu v subjekte Poskytovatel'a, ľesp. Prijímatela a/alebo Partnera a touto
zmenou nedÔjde kporušeniu podmienok deÍinovaných vZmluve, vpríslušnej Výzve na predkladanie
Žiadostí o NFP a programovej dokumentácii, odstránenia chýb v písaní, počítaní a iných zrejmých
nesprávností; v ýchto prípadoch postačuje bezodkladné písomné oznámenie o Zmene údajov doručené
druhejzmluvnej strane formou doporučeného listu. )

5. Zmluvné stľany sa dohodli a súhlasia, Že v prípade, ak dôjde k zmene Programu, Manuálu prípravy
a implementácie projektu alebo programovej a rĺadiacej dokumentácie sa riadia touto zmenou:
a) ak dôjde k zmene textu Zmluvy, Poskytovatel' bezodkladne oznámi Prijímateľovi nové znenie

zmenených článkov Zmluvy' Za vyjadrenie súhlasu so zmenou uvedených dokumentov sa povaŽuje
najmä konkludentný pľejav vÔle Prĺjímatel'a spočívajÚci vo vykonaní faktických a/alebo právnych
úkonov, ktoými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. |de najmä o pokračovanie
v realizácii aktivít Projektu, zasielanie Monitorovacích správ, pr1atie spoluÍinancovania
od Poskytovatel'a a pod. 0d tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovatel'om a Prijímatel'om
spravuje takto zmenenými dokumentmi.

b) ak nedÔjde k zmene textu Zmluvy, Poskytovatel' bezodkladne uverejní nové znenie týchto
dokumentov na svojom webovom sídle a oznámi Prijímateľovi nové znenie zmenených ustanovení'
Za vyjadrenie súhlasu so zmenou uvedených dokumentov sa povaŽuje najmä konkludentný prejav
vÔle Prijímatel'a spočívajúci vo vykonaní íaktických a/alebo právnych úkonov, ktoými pokračuje
v zmluvnom vzt'ahu s Poskytovatel'om. lde najmä o pokračovanie v realizácii aktivĺt Projektu,
zasielanie Monitorovacích správ, prijatie spoluÍinancovania od Poskytovatel'a a pod. od tohto
okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovatelbm a Prijímatel'om spravuje takto zmenenými
dokumentmi.
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