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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

2.  7. 2020 

 

 

PREDMET:   

Návrh na schválenie uzatvorenia Koncesnej zmluvy o zabezpečení prevádzky, údržby  

a opráv vodohospodárskej infraštruktúry s Podtatranskou prevádzkovou vodárenskou 

spoločnosťou, a. s. 

Predkladá:   Ing. Pavol Bečarik,  primátor mesta 

Spracovala:   Ing. Darina Paveleková, Ing. Zuzana Valkoššáková  

   

     

 

Podpisy: 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 

Schvaľuje: 

 

uzatvorenie Koncesnej zmluvy o zabezpečení prevádzky, údržby a opráv vodohospodárskej 

infraštruktúry medzi mestom Spišská Nová Ves a Podtatranskou prevádzkovou vodárenskou 

spoločnosťou, a. s.. 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa: 

Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo 012/1.1 MP/2010 zo dňa 24.06.2010 

medzi Ministerstvom životného prostredia SR (ďalej len „Poskytovateľ“) a Mestom Spišská Nová Ves 

poskytol Poskytovateľ nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) na realizáciu aktivít projektu 

s názvom IS - vodovod a kanalizácia v lokalite Červený jarok v Spišskej Novej Vsi. 

 

Fyzická realizácia projektu bola ukončená v roku 2012. Prevádzkovateľom majetku nadobudnutého  

z NFP, t.j. verejnej kanalizácie a vodovodu, sa stala Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, 

a. s. uzatvorením Zmluvy o outsourcingu č. 155/2012/AZ/DV zo dňa 03.09.2012 a Zmluvy  

o outsourcingu č. 156/2012/AZ/DK zo dňa 03.09.2012. 

 

Mesto Spišská Nová Ves ako prijímateľ je povinné po ukončení realizácie projektu každoročne 

zasielať Následnú monitorovaciu správu počas obdobia udržateľnosti až do roku 2020. Na základe 

kontroly 3. Následnej monitorovacej správy bolo Mesto upozornené, že predmetné zmluvy 

o outsourcingu boli uzatvorené bez vydania Súhlasu Poskytovateľa s uzatvorením Zmluvy  

o zabezpečení odborného výkonu prevádzky. Mesto bolo vyzvané na predloženie žiadosti o tento 

súhlas.  

 

V záujme riešenia vzniknutej situácie v zmysle inštrukcií Poskytovateľa bola v júli 2018 uzatvorená 

Dohoda o ukončení zmluvy o outsourcingu reg. č. 156/2012/AZ/DK a k nej prijatých dodatkov č. 1  

a č. 2 a Dohoda o ukončení zmluvy o outsourcingu reg. č. 155/2012/AZ/DV a k nej prijatých dodatkov 

č. 1 a č. 2 medzi Prijímateľom a Podtatranskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a. s. (ďalej 

len „Prevádzkovateľ“). 

 

Až do júla 2019 prebiehala komunikácia za účelom zabezpečenia vyššie špecifikovaného súladu  

po legislatívnej, formálnej i obsahovej stránke, kedy Poskytovateľ odporučil riešiť záležitosť formou 

koncesnej zmluvy v ním navrhovanej štruktúre.   

 

V máji 2020 bola Poskytovateľom a jeho legislatívno-právnym odborom odsúhlasená definitívna 

verzia Koncesnej zmluvy o zabezpečení prevádzky, údržby a opráv vodohospodárskej infraštruktúry.  

 

V zmysle § 9 ods. 2 písm. g) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesné zmluvy na poskytnutie služby 

uzatvorené podľa osobitného predpisu (ďalej len „koncesná zmluva“), schvaľuje Mestské 

zastupiteľstvo a to trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

 

Koncesná zmluva o zabezpečení prevádzky, údržby a opráv vodohospodárskej infraštruktúry tvorí 

prílohu tejto dôvodovej správy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Spišskej Novej Vsi, 24.06.2020 
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KONCESNÁ ZMLUVA 

o zabezpečení prevádzky, údržby a opráv vodohospodárskej  

infraštruktúry  
 (ďalej len „Zmluva“) 

 

uzatvorená  

 

medzi týmito zmluvnými stranami  

 

1. POSKYTOVATEĽOM KONCESIE: 

Názov:     Mesto Spišská Nová Ves 

Štatutárny zástupca:  Ing. Pavol Bečarik 

    primátor mesta 

IČO:     00329614 

DIČ:    2020717875 

Sídlo:     Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko a. s., pobočka Spišská Nová Ves 

IBAN: SK16 5600 0000 0034 0042 2003 

 

ďalej len „Poskytovateľ koncesie“ 

 

2. KONCESIONÁROM: 

Názov:     Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 

Štatutárny zástupca:  Ing. Robert Tencer 

člen predstavenstva PVPS, a. s.a generálny riaditeľ na základe 

plnej moci zo dňa 28.11.2016 

IČO:     36 500 968 

DIČ:    2021918459 

IČ DPH:    SK2021918459 

Sídlo:     Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 

Bankové spojenie:  VUB, a.s. 

IBAN: SK26 0200 0000 0019 3076 9056 

Spoločnosť zapísaná:  v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Odd.: Sa, 

vložka č.: 10301/P 

 

ďalej len „Koncesionár“ 

 

Poskytovateľ koncesie a Koncesionár ďalej  spolu i „Zmluvné strany“. 

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA  

 

1.1 Poskytovateľ koncesie ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) na 

základe projektu s názvom IS – vodovod a kanalizácia v lokalite Červený jarok v Spišskej Novej 

Vsi, kód projektu: 24110110084 (ďalej len „projekt“), realizovaného v rámci  
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operačného programu:   Životné prostredie 

prioritná os:     1 – Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd  

operačný cieľ:  1.1 – Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných 

vodovodov 

 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd 

v zmysle záväzkov SR voči EÚ 

kód výzvy:  OPŽP-PO1-09-3 

je vlastníkom vodohospodárskej infraštruktúry, nadobudnutej v rámci projektu, nachádzajúcej 

sa na parcelách č.: KN 10041/1, 10141, 10050/1, 10050/2, 6648/1, 6595/4  

v k. ú. Spišská Nová Ves (ďalej len „vodohospodárska infraštruktúra“). Presná špecifikácia 

vodohospodárskej infraštruktúry, vrátane územnej alokácie, zoznamu majetku tvoriaceho 

vodohospodársku infraštruktúru, údaje o čase nadobudnutia, fyzickom a morálnom opotrebení, 

sú konkretizované v prílohe č. 1.  

1.2 Vodohospodárska infraštruktúra je realizovaná z príspevku poskytovaného z európskych  

štrukturálnych a investičných fondov v zmysle zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku 

poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

1.3 Koncesionár je právnickou osobou, ktorá disponuje osvedčením o živnostenskom oprávnení  na 

výkon podnikateľskej činnosti v oblasti prevádzkovania verejných vodovodov a verejných 

kanalizácii  I. až III. kategórie, pričom Koncesionár sa zaväzuje živnostenské oprávnenie udržiavať 

v platnosti počas celej doby trvania tejto Zmluvy.  

1.4 Zmluvné strany vychádzali pri uzatváraní tejto Zmluvy z predpokladu, že uzatvorenie tejto 

Zmluvy si vyžaduje zabezpečenie a udržanie cieľov projektu, v rámci ktorého Poskytovateľ 

koncesie nadobudol vodohospodársku infraštruktúru. Projekt, ciele projektu a jeho merateľné 

ukazovatele, sú špecifikované v prílohe č. 2 k tejto Zmluve.  

1.5 Koncesionár vyhlasuje, že sa detailne oboznámil so všetkými prílohami tejto Zmluvy, vrátane 

projektu, cieľov projektu, jeho merateľných ukazovateľov a Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku č. 012/1.1 MP/2010 zo dňa 14.06.2010 v platnom znení (ďalej len „Zmluvy 

o poskytnutí NFP“) a zaväzuje sa všetkými svojimi kapacitami participovať na napĺňaní 

merateľných ukazovateľov projektu, v rámci ktorého bola vodohospodárska infraštruktúra 

nadobudnutá. Koncesionár sa zaväzuje dodržať a napĺňať ciele Projektu minimálne po dobu 

piatich rokov od finančného ukončenia projektu v závislosti od cieľov a dopadových 

ukazovateľov v Predmete podpory. Koncesná zmluva nie je v rozpore s povinnosťami Prijímateľa, 

ktoré mu vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.6 Zmluvné strany berú na vedomie, že k riadnemu a kompletnému prevádzkovaniu 

vodohospodárskej infraštruktúry podľa čl. 2 odseku 2.2 tejto Zmluvy bude Koncesionár využívať 

aj majetok, ktorý nebol nadobudnutý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP.  

1.7 Ak nie je medzi Zmluvnými stranami výslovne dohodnuté inak, nasledujúce pojmy budú mať v 

tejto Zmluve nižšie uvedený význam: 

 

„Verejný vodovod“ –  je pre účely tejto Zmluvy súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej 

potrebe, umožňujúcich hromadné zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov vodou. 
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„Verejná kanalizácia“ – je pre účely tejto Zmluvy prevádzkovo samostatný súbor objektov a 

zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich 

neškodný príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd. 

 

„Údržba“ – je pre účely tejto Zmluvy súbor takých stavebno-montážnych opatrení, ktoré väzia v 

plánovitej výmene opotrebovaných častí vodohospodárskej infraštruktúry. Zmyslom týchto 

opatrení je spomaľovať fyzické opotrebenie, predchádzať znehodnoteniu alebo ohrozeniu 

vzhľadu a predĺženie užívateľnosti vodohospodárskej infraštruktúry.  

 

„Oprava“ – je pre účely tejto Zmluvy súbor takých stavebno-montážnych opatrení, v priebehu 

ktorých dochádza k obnoveniu funkcie niektorých častí vodohospodárskej infraštruktúry. 

Opravou sa odstraňujú účinky fyzického opotrebenia alebo poškodenia za účelom uvedenia do 

predchádzajúceho a prevádzkyschopného stavu. Pri oprave sa používajú i iné než pôvodné 

materiály a súčiastky, pokým tým nedôjde k zhodnoteniu vodohospodárskej infraštruktúry. 

 

„Investícia“ – je pre účely tejto Zmluvy najmä použitie finančných prostriedkov za účelom ich 

zhodnotenia – získania určitého majetku. 

 

„Rekonštrukcia“ – je pre účely tejto Zmluvy súbor stavebných úprav, ktoré pri zachovaní 

vonkajšieho pôdorysného a výškového ohraničenia objektu zasahujú do stavebných konštrukcií. 

Tieto zásahy menia technické parametre, prípadne aj účel objektu. Ide o také zásahy do 

hmotného majetku, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho 

výkonnosti alebo technických parametrov. Za zmenu technických parametrov nemožno 

považovať zámenu použitého materiálu pri dodržaní jeho porovnateľných vlastností.  

 

2. PREDMET ZMLUVY 

 

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je prevádzkovanie vodohospodárskej infraštruktúry spočívajúce v 

činnostiach v odvetví vôd, tak ako ich definuje ust. § 9 ods. 4 a 5 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní resp. ust. § 8 ods. 4 a 5 zákona č. 25/2006 Z. z.  o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v tomto zložení: 

 a) prevádzkovanie verejných vodovodov určených na poskytovanie služieb verejnosti v súvislosti 

s výrobou, dodávkou, dopravou a distribúciou pitnej vody, 

 b) zásobovanie verejných vodovodov pitnou vodou,  

 c) čistenie, odvedenie odpadovej vody a likvidácia odpadovej vody. 

2.2 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Koncesionára vo svojom mene, na svoj účet a vlastné 

nebezpečenstvo prevádzkovať vodohospodársku infraštruktúru špecifikovanú v tejto Zmluve a jej 

prílohách v zmysle zabezpečenia kompletnej prevádzky vodohospodárskej infraštruktúry, 

v súlade s právami a povinnosťami Koncesionára stanovenými v článku 4. tejto Zmluvy, v zákone 

č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch  a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona 

č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „Zákon o verejných vodovodoch  

a verejných kanalizáciách“) a ostatných všeobecné záväzných právnych predpisov platných 

a účinných na území Slovenskej republiky. 
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2.3  Zmluvné strany sa dohodli, že Koncesionár bude hradiť za vodohospodársku infraštruktúru, ktorá 

mu bola zverená do prevádzky Poskytovateľovi koncesie odplatu vo výške a spôsobom uvedeným 

v čl. 3 Zmluvy. 

2.4 Poskytovateľ koncesie sa zaväzuje  za podmienok uvedených v tejto Zmluve a počas trvania 

Zmluvy umožniť a zabezpečiť Koncesionárovi nerušenú prevádzku vodohospodárskej 

infraštruktúry a zdržať sa akýchkoľvek úkonov, ktoré by sťažovali alebo marili plnenie záväzkov 

Koncesionára podľa tejto Zmluvy.  

2.5 Koncesionár znáša všetko prevádzkové riziko spojené s predmetom tejto Zmluvy, vrátane  rizika 

na strane dopytu alebo ponuky, rizika že prevádzkové náklady nebudú v plnom rozsahu pokryté 

príjmami, ako aj rizika zodpovednosti za škodu spojenú s nesplnením si povinností podľa tejto 

Zmluvy, rizika nesolventnosti tretích osôb platiacich poplatky za poskytnuté služby a rizika  

potenciálnej straty, ktorú je plne povinný znášať Koncesionár.  

2.6 Pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany uvádzajú, že pri prevádzkovaní vodohospodárskej 

infraštruktúry vystupuje Koncesionár voči fyzickým a právnickým osobám ako samostatný právny 

subjekt s plnou zodpovednosťou za prípadné porušenie všeobecne záväzných právnych 

predpisov, alebo neplnenie záväzkov voči tretím osobám týkajúcich sa predmetu tejto Zmluvy. 

2.7 Koncesionár vynaloží všetko úsilie nevyhnutné na obstaranie všetkých potrebných rozhodnutí, 

povolení, licencií, súhlasov ktoré by mohli byť potrebné na prevádzkovanie vodohospodárskej 

infraštruktúry v zmysle tejto Zmluvy, k čomu mu Poskytovateľ Koncesie poskytne nevyhnutnú 

súčinnosť.  

 

3. ODPLATA ZA POSKYTNUTIE KONCESIE 

 

3.1  Zmluvné strany sa dohodli, že Koncesionár bude hradiť za vodohospodársku infraštruktúru, ktorá 

mu bola zverená do prevádzky bezhotovostne, prevodom na účet Poskytovateľa koncesie, 

nájomné vo výške 1 000,- € ročne (slovom: tisíc eur). Nájomné bude uhrádzané spätne za 

predchádzajúci kalendárny rok, pričom bude splatné ročne, vždy najneskôr k 15. 1.. Za rok  2020 

Koncesionár uhradí nájomné v alikvotnej výške.  

3.2  Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že výška nájomného uvedená v predchádzajúcom odseku 

tohto článku Zmluvy umožňuje reprodukciu prevádzkovaného  majetku formou  technického 

zhodnotenia v bežných cenách a primeraný zisk pre vlastníka infraštruktúry potrebný pre rozvoj 

novej infraštruktúry v súlade s § 4 ods. 1) písm. h) Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových 

odvetví č. 21/2017 Z. z. ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky 

pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou 

3.3  Výška nájomného stanovená v ods. 3.1 tohto článku sa bude meniť v závislosti od percentuálnej 

miery naplnenia merateľných ukazovateľov dopadu - Počet ekvivalentných obyvateľov 

napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť a Počet obyvateľov pripojených  

k novovybudovaným rozvodom pitnej vody (ďalej len „MUD“), ktoré sú ročne sledované 

v Následných monitorovacích správach. V súlade s uvedeným sa výška ročného nájomného za 

predchádzajúci kalendárny rok vypočíta ako výška ročného nájomného stanovená v ods. 3.1. 

tohto článku vynásobené percentom plnenia MUD v poslednom ukončenom monitorovacom 

období. Za rok 2020 sa výška nájomného vypočíta ako nájomné v alikvotnej výške stanovené 

v ods. 3.1. tohto článku vynásobené percentom plnenia MUD v 5. monitorovacom období. 

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že raz ročne k 31.12. budú prehodnocovať primeranosť výšky 

ročného nájomného tak, aby táto výška umožnila reprodukciu vodohospodárskej infraštruktúry 
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formou technického zhodnotenia v bežných cenách a primeraný zisk pre Poskytovateľa koncesie 

v súlade s § 4 ods. 1 písm. h) Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z. 

ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným 

vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou. 

 

4. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA KONCESIE A KONCESIONÁRA  

 

4.1 Koncesionár  je povinný prevádzkovať vodohospodársku infraštruktúru okrem všeobecne 

záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa k vodovodnej infraštruktúre i v súlade so 

všeobecne záväzným nariadením obce, prevádzkovým poriadkom verejného vodovodu, verejnej 

kanalizácie a podmienkami stanovenými na túto prevádzku rozhodnutiami príslušných orgánov 

verejnej správy. 

4.2 Koncesionár je povinný prevádzkovať vodohospodársku infraštruktúru s odbornou 

starostlivosťou  a v zodpovedajúcej kvalite, pričom Zmluvné strany si pre posúdenie, či sú služby 

poskytované v zodpovedajúcej kvalite dohodli ukazovatele výkonu kvality vodohospodárskych 

služieb poskytovaných Koncesionárom. Dodávaná voda musí v zmysle Vyhlášky Ministerstva 

zdravotníctva  Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite 

pitnej vody, spĺňať tieto parametre a kritériá: 

1. Dusičnany < 50,0 mg/l 
2. Amónne ióny < 0,5 mg/l  
3. CHSK Mn  < 3,0 mg/l 
4. Železo  < 0,2 mg/l 

4.3 Koncesionár nie je oprávnený užívať vodohospodársku infraštruktúru na iné účely, než na účel 

dojednaný v tejto Zmluve (čl. 2 ods. 2.1 a nasl. Zmluvy). 

4.4 Poskytovateľ koncesie má právo kontrolovať dodržiavanie kvality poskytovaných služieb. Za 

týmto účelom je Koncesionár povinný predkladať Poskytovateľovi koncesie vždy najneskôr do 15. 

októbra  každého kalendárneho roka 4 rozbory kvality pitnej vody vykonané za posledných 12 

mesiacov na území mesta Spišská Nová Ves. V prípade, ak Koncesionár  predmetné rozbory 

kvality pitnej vody nepredloží, alebo ich predloží oneskorene, je povinný zaplatiť  Poskytovateľovi 

koncesie zmluvnú pokutu vo výške 100,- € (slovom: sto eur) za každý nedodaný rozbor kvality 

pitnej vody.  Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na povinnosť Koncesionára splniť povinnosť 

predložiť rozbory kvality pitnej vody.   

4.5 Poskytovateľ koncesie je oprávnený vykonať kontrolu dodržiavania povinností a výkonu práv 

z tejto Zmluvy. Výkon kontroly bude Koncesionárovi oznámený tri pracovné dni pred jej 

vykonaním písomne. Koncesionár je povinný pripraviť k výkonu kontroly všetky potrebné doklady 

a poskytnúť Poskytovateľovi koncesie všetku potrebnú súčinnosť za účelom realizácie kontrolnej 

právomoci. V prípade, ak Poskytovateľ koncesie zistí, že Koncesionár neplní povinnosti z tejto 

Zmluvy, jej príloh a Zákona o verejnom vodovode a verejnej kanalizácii, je oprávnený požadovať 

od Koncesionára zmluvnú pokutu vo výške 100,- € (slovom: sto eur) za každé jednotlivé 

porušenie povinností. Koncesionár je zároveň povinný vytýkané nedostatky v primeranej lehote 

stanovenej Poskytovateľom koncesie odstrániť.  

4.6 Koncesionár sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi koncesie minimálne raz  ročne, do 5 dní od 

písomného požiadania Poskytovateľa koncesie, všetky doklady potrebné k správnemu a úplnému 

vypracovaniu monitorovacej správy aj s vyhodnotením plnenia jednotlivých merateľných 

ukazovateľov projektu, ktoré je Poskytovateľ koncesie povinný predkladať 
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riadiacemu/sprostredkovateľskému orgánu. Uvedený záväzok zahŕňa aj povinnosť Koncesionára 

viesť účtovníctvo na analytických účtoch alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme 

za účelom preukázania výstupov z účtovného systému o účtovaní všetkých skutočností týkajúcich 

sa prevádzkovania predmetu Zmluvy počas obdobia udržateľnosti projektu, ako je účtový rozvrh 

vytlačený z účtovného programu, obraty hlavnej knihy jednotlivých účtov, účtovné zápisy z 

denníka. Informácie v súvislosti s vedením účtovníctva podľa predchádzajúcej vety je Koncesionár 

povinný poskytnúť Poskytovateľovi koncesie do 5 dní od požiadania Poskytovateľa koncesie. 

4.7 Koncesionár sa zaväzuje o vodohospodársku infraštruktúru riadne starať a vykonávať všetku 

potrebnú starostlivosť pre zachovanie hodnoty a účelu majetku Poskytovateľa koncesie  a na 

vlastné náklady a s odbornou starostlivosťou vykonávať riadnu a pravidelnú údržbu a opravy 

vodohospodárskej  infraštruktúry tak, aby nedošlo k jej neprimeranému opotrebeniu.  

4.8 Za účelom riadneho výkonu údržby s odbornou starostlivosťou sa Koncesionár zaväzuje 

vypracovať návrh plánu údržby a opráv s výhľadom na celé obdobie trvania tejto Zmluvy. Návrh 

plánu opráv a údržby sa Koncesionár zaväzuje vypracovať a predložiť Poskytovateľovi koncesie  

na vyjadrenie do 60 dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy. V prípade ak Poskytovateľ koncesie  

vznesie k plánu opráv a údržby pripomienky, Koncesionár sa zaväzuje pripomienky Poskytovateľa 

koncesie do plánu údržby a opravy zapracovať.  Rovnopis finálneho znenia plánu údržby a opravy 

je Koncesionár povinný doručiť Poskytovateľovi koncesie poštou na adresu Poskytovateľa 

koncesie uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, prípadne na emailovú adresu Poskytovateľa koncesie 

uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.  

4.9 Koncesionár je povinný viesť majetkovú, prevádzkovú a technickú evidenciu o objektoch a 

zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a poskytnúť údaje z tejto evidencie 

Poskytovateľovi koncesie kedykoľvek počas trvania Zmluvy, a to najneskôr do 5 dní od zadania 

požiadavky Poskytovateľa koncesie. Údaje o majetkovej evidencii a prevádzkovej evidencii o 

objektoch a zariadeniach sú najmä identifikačné údaje vlastníka  verejného vodovodu a verejnej 

kanalizácie, technické a bilančné údaje verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a ekonomické 

údaje. Podrobnosti o poskytovaní údajov z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o 

objektoch a zariadeniach ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo   

životného prostredia Slovenskej republiky. 

4.10 Poskytovateľ koncesie sa zaväzuje počas doby trvania tejto Zmluvy zabezpečiť na vlastné náklady 

poistenie vodohospodárskej infraštruktúry, riadne a včas platiť poistné a udržiavať počas celej 

doby trvania tejto Zmluvy v platnosti a účinnosti poistnú zmluvu. Poskytovateľ koncesie sa ďalej 

zaväzuje, že si bude plniť svoje záväzky vyplývajúce z poistnej zmluvy a dodržiavať podmienky 

v nej uvedené.  

4.11  Koncesionár je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi koncesie vznik poistnej udalosti, 

rozsah dôsledkov poistnej udalosti a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa 

koncesie požaduje, ak je možné následky poistnej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu 

poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech poskytovateľa NFP. 

4.12  Poistenie bude zahŕňať najmä poistenie stavebných a konštrukčných vád, živelné poistenie 

vrátane poistenia pre prípad poškodenia, straty, odcudzenia a zničenia veci alebo jej častí 

a/alebo príslušenstva, poistenie poškodenia majetku vandalizmom, vrátane poistenia smrti 

alebo poranenia fyzických osôb a poistenia prerušenia prevádzky. Poistná suma musí byť 

najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia vodohospodárskej infraštruktúry 

nadobudnutej  z  NFP.  
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4.13  Koncesionár je povinný mať počas celej doby trvania tejto Zmluvy uzatvorené poistenie 

zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťou Koncesionára podľa tejto Zmluvy. 

Kópiu poistnej zmluvy predloží Koncesionár Poskytovateľovi koncesie do 5 dní odo dňa podpisu 

tejto Zmluvy. 

4.14   Koncesionár sa zaväzuje bezodplatne odovzdať Poskytovateľovi koncesie a dotknutej obci na ich 

vyžiadanie prehľad a hodnoty sledovaných ukazovateľov kvality vody najneskôr do 30 dní odo 

dňa vyžiadania. 

4.15 Koncesionár sa zaväzuje na základe rozhodnutia okresného úradu v sídle kraja prebrať 

na čas nevyhnutnej potreby správu, prevádzku alebo údržbu verejného vodovodu alebo verejnej 

kanalizácie.  

4.16  Koncesionár je povinný umožniť prístup k objektom a zariadeniam vodohospodárskej 

infraštruktúry osobám, ktoré sú na to oprávnené podľa Zákona o verejných vodovodoch 

a verejných kanalizáciách alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov a spĺňajú kritériá 

ustanovené osobitnými predpismi. 

4.17 Koncesionár na základe žiadosti písomne predloží Poskytovateľovi koncesie informáciu o 

nakladaní s finančnými prostriedkami získanými od žiadateľov o pripojenie na verejný 

vodovod/kanalizáciu a od odberateľov vrátane vodného/stočného. 

4.18  Ak vznikne počas trvania Zmluvy na základe všeobecne záväzných právnych predpisov potreba 

úhrady akýchkoľvek daní alebo poplatkov, tieto je povinný uhrádzať počas trvania Zmluvy 

Koncesionár.  

4.19  Koncesionár umožní výkon kontroly a poskytne súčinnosť osobám oprávneným a to:  

a) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,  

b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby, 

c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,  

d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi  

predpismi SR a EÚ. 

 

4.20 Koncesionár je povinný plniť všetky ostatné povinnosti prevádzkovateľa vodohospodárskej 

infraštruktúry špecifikované v Zákone o verejných vodovodoch  a verejných kanalizáciách 

a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisoch.  

 

5. ODOVZDANIE A PREVZATIE VODOHOSPODÁRSKEJ INFRAŠTRUKTÚRY 

 

5.1   Poskytovateľ koncesie sa zaväzuje odovzdať Koncesionárovi vodohospodársku infraštruktúru do 

7 dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy resp. k termínu začatia prevádzkovania vodohospodárskej 

infraštruktúry, spolu s dokumentáciou, ktorá sa k vodohospodárskej infraštruktúre vzťahuje. 

Stav vodohospodárskej infraštruktúry zaznamenajú Zmluvné strany v odovzdávacom protokole, 

v ktorom zaznamenajú aj prípadné poruchy, vady a poškodenia. Za účelom prevzatia 

vodohospodárskej infraštruktúry je Koncesionár povinný vykonať obhliadku a oboznámiť sa so 

všetkými podkladmi vzťahujúcimi sa k vodohospodárskej infraštruktúre.  

5.2 Koncesionár je po ukončení Zmluvy povinný k poslednému dňu Koncesnej lehoty (v prípade 

odstúpenia od Zmluvy, najneskôr do 30 dní odo dňa ukončenia Zmluvy) odovzdať 

Poskytovateľovi koncesie vodohospodársku infraštruktúru v stave spôsobilom na riadne užívanie 
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s prihliadnutím na bežné opotrebenie, vrátane všetkých dokumentov vzťahujúcich sa k výkonu 

činnosti podľa tejto Zmluvy a dokladov o servisovaní, vykonaní opráv a pod. O odovzdaní 

vodohospodárskej infraštruktúry spíšu Zmluvné strany protokol, ktorý bude dokumentovať 

technický stav vodohospodárskej infraštruktúry. Zmluvné strany v protokole zároveň 

zaznamenajú prípadné vady a nadmerné opotrebenie vodohospodárskej infraštruktúry 

a zoznam odovzdanej dokumentácie.  

5.3 V prípade, ak Koncesionár poruší svoju povinnosť podľa bodu 5.2 Zmluvy odovzdať 

vodohospodársku infraštruktúru riadne a včas, zaplatí Poskytovateľovi koncesie zmluvnú pokutu 

vo výške 100,- € (slovom: sto eur) za každý aj začatý deň omeškania so splnením povinnosti. 

Zmluvná pokuta je splatná v lehote stanovenej vo výzve Poskytovateľa koncesie. 

5.4  Zmluvné strany sa zaväzujú postupovať vo vzájomnej súčinnosti tak, aby ku dňu odovzdania 

vodohospodárskej infraštruktúry prešli práva a povinnosti z prevádzkovania vodohospodárskej 

infraštruktúry na čas trvania tejto Zmluvy na Koncesionára. Najmä, aby mohol Koncesionár plniť 

povinnosti z prevádzkovania vodohospodárskej infraštruktúry a poberať vodné a stočné a aby 

zmena prevádzkovateľa bezprostredne nadväzovala na ukončenie činnosti prevádzkovania 

Poskytovateľom koncesie resp. predchádzajúcim subjektom ako koncesionárom. Strany sa 

zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť, ktorá bude spočívať nielen/najmä v oznámení 

adresovanom odberateľom o zmene dodávateľa/prevádzkovateľa vodohospodárskej 

infraštruktúry spolu s povinnosťou uhrádzať poplatky za vodné a stočné na nové číslo účtu 

(oznámenie vykoná Poskytovateľ koncesie), splnení si prípadných oznamovacích povinností voči 

štátnym orgánom, uzatvorení príslušných zmlúv, ukončení zmlúv a pod.    

 

6. VLASTNÍCKE PRÁVO  

 

6.1 Zmluvné strany z dôvodu právnej istoty uvádzajú, že vodohospodárska infraštruktúra je vo 

výlučnom vlastníctve Poskytovateľa koncesie a je vedená v účtovnej evidencii Poskytovateľa 

koncesie ako vlastníka. Koncesionár nie je spôsobilý žiadnym spôsobom počas trvania tejto 

Zmluvy nadobudnúť vlastnícke právo k vodohospodárskej infraštruktúre, ani k jej časti.  

6.2 Ak by si údržba alebo oprava vodohospodárskej infraštruktúry vyžadovala investíciu alebo 

rekonštrukciu, pričom ich vykonaním vznikne nový predmet vlastníctva, Koncesionár sa zaväzuje 

pri odovzdaní vodohospodárskej infraštruktúry novovytvorené objekty (predmet vlastníctva) 

bezodplatne, do 30 dní od odovzdania, previesť na Poskytovateľa koncesie. Tým nie je dotknuté 

ustanovenie bodu 6.1 článku 6. Zmluvy. 

6.3 Skutočnosť, či došlo k vytvoreniu novej veci ktorá je spôsobilá byť samostatným predmetom 

vlastníctva budú Zmluvné strany vždy posudzovať s ohľadom na konkrétne okolnosti prípadu. 

Budú pritom vychádzať zo všeobecne záväzných právnych prepisov a rozhodnutí súdov. 

Všeobecne platí, že nová vec môže vzniknúť spracovaním pôvodnej veci alebo vytvorením novej  

veci. O vytvorenie novej veci pôjde v prípade, ak na začiatku ľudskej činnosti smerujúcej k 

vytvoreniu veci žiadna pôvodná vec neexistovala. O spracovanie veci pôjde v prípade, ak pri 

začatí stavebných prác už na mieste ich vykonávania určitá vec existovala a stavebné práce 

spočívali vo vykonávaní prístavby, prestavby resp. nadstavby k pôvodnej veci. Aj spracovaním 

veci už existujúcej môže v niektorých prípadoch vzniknúť nová vec, odlišná od pôvodnej. Pri 

právnom posúdení, či spracovaním veci vznikla vec nová, sa bude do úvahy brať okolnosť, či vec 

zmenila svoju hospodársku funkciu a v prípade ak ju aj nezmenila, či došlo k podstatným zmenám 

na veci. Ohľadom spracovania veci budú zmluvné strany vychádzať z predpokladu, že čo prirástlo 
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k pôvodnej veci je jej súčasťou a patrí vlastníkovi veci t.j. Poskytovateľovi Koncesie. V každom 

prípade, i v prípade vzniku novej veci sa Koncesionár zaväzuje bezodplatne previesť vlastnícke 

právo k veci na Poskytovateľa koncesie dňom odovzdania vodohospodárskej infraštruktúry. 

6.4 Koncesionár nie je oprávnený bez objektívnej potreby a súhlasu Poskytovateľa koncesie 

vykonávať investície za účelom rozširovania existujúcej vodohospodárskej infraštruktúry, 

prípadne zásahy, technické úpravy a zmeny ktoré by menili rozsah vodohospodárskej 

infraštruktúry alebo možno odôvodnene predpokladať, že by mohla vzniknúť nová vec. Za 

účelom investície alebo výraznejšej stavebnej zmeny vodohospodárskej infraštruktúry, je 

Koncesionár povinný vyžiadať si predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa koncesie. 

 V prípade udelenia súhlasu Koncesionárovi  má Koncesionár právo na náhradu 

investície/nákladov/zhodnotenia vložených do vodohospodárskej infraštruktúry po realizácii 

investície. Koncesionár má právo vyjadrovať sa k investičnému plánu Poskytovateľa koncesie ako 

vlastníka vodohospodárskej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť zásobovanie obyvateľstva vodou, 

odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v súlade s právnymi predpismi. 

6.5 Koncesionár nie je oprávnený vodohospodársku infraštruktúru dať do užívania tretej osobe, ani 

previesť novo vytvorené časti na tretiu osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti je povinný 

zaplatiť Poskytovateľovi koncesie zmluvnú pokutu vo výške 50.000,-€ a nahradiť škodu tým 

spôsobenú, a to aj nad rámec výšky zmluvnej pokuty.  

 

7. PROTIPLNENIE ZA SLUŽBY  

 

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za výkon služieb podľa tejto Zmluvy Koncesionár nemá právo na 

plnenie od Poskytovateľa koncesie. Koncesionár má  právo na protiplnenie v podobe peňažného 

plnenia na súkromnoprávnom základe od tretích osôb – právo na poberanie úhrad za odber vody 

z verejného vodovodu (ďalej len „vodné“) a za odvádzanie, prípadne zneškodňovanie 

odpadových vôd (ďalej len „stočné“), a to počas celej doby trvania Zmluvy. 

7.2  Koncesionár berie na vedomie, že poplatky za vodné a stočné podliehajú v zmysle ust. § 11 ods. 

4 cenovej regulácii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) v zmysle zákona č. 

250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších prepisov (ďalej len „Zákon o 

regulácii v sieťových odvetviach“).  

7.3 Koncesionár je ako prevádzkovateľ vodohospodárskej infraštruktúry povinný dodržiavať 

povinnosti  regulovaného subjektu v zmysle Zákona o regulácii v sieťových odvetviach 

a predkladať ÚRSO v zákonom stanovených intervaloch a zákonom stanoveným postupom návrh 

cien vodného a stočného. 

7.4 Koncesionár sa zaväzuje pred návrhom cien vodného a stočného výšku cien prerokovať prvotne 

s Poskytovateľom koncesie. 

 

8. TRVANIE KONCESNEJ ZMLUVY 

 

8.1 Koncesionár má povinnosť plniť predmet tejto Zmluvy a vykonávať práva z tejto Zmluvy počas 

doby jej trvania (ďalej len „Koncesná lehota“).  

8.2 Koncesná lehota začína plynúť odo dňa účinnosti tejto Zmluvy a končí uplynutím 6 mesiacov odo 

dňa schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy k projektu, najneskôr však uplynutím 

lehoty 10 rokov odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Poskytovateľ koncesie má povinnosť 

Koncesionárovi písomne oznámiť deň schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy 
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k projektu, najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy 

k projektu. 

 

9. UKONČENIE ZMLUVY 

 

9.1 Táto Zmluva je uzatvorená na dobu určitú a končí sa uplynutím Koncesnej lehoty uvedenej v 

článku 8 ods. 8.2 tejto Zmluvy.   

9.2 Túto Zmluvu môže Zmluvná strana ukončiť aj pred uplynutím Koncesnej lehoty písomnou 

výpoveďou bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom 

mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola Koncesionárovi písomná výpoveď doručená.  

9.3 Poskytovateľ koncesie môže odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade:  

a) ak Koncesionár nesplní niektorú z povinností stanovených v tejto Zmluve alebo Zákone 

o verejných vodovodoch a kanalizáciách,  

b)    Koncesionár stratí živnostenské oprávnenie na výkon činnosti podľa tejto Zmluvy. 

9.4 Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od Zmluvy v prípadoch, ak:  

a)  druhá Zmluvná strana podala na seba návrh na vyhlásenie konkurzu,  

b)  bol na druhú Zmluvnú stranu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu treťou stranou,  

c) bol vyhlásený konkurz na majetok druhej Zmluvnej strany,  

d)     bolo rozhodnuté o zavedení nútenej správy, 

d)  bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu druhej Zmluvnej strany,  

e) druhá Zmluvná strana vstúpila do likvidácie. 

9.5 Odstúpením od Zmluvy zanikajú práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy 

momentom, kedy je druhej strane doručené odstúpenie od Zmluvy. Zmluvné strany nie sú 

povinné si navzájom vrátiť plnenia, ktoré im boli poskytnuté pred účinnosťou odstúpenia od 

Zmluvy.  

9.6 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy. 

Odstúpenie od Zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy, 

ani zmluvných ustanovení týkajúcich voľby práva, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a 

iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať 

aj po ukončení Zmluvy. 

9.7 Vzhľadom na skutočnosti uvedené v článku 1. Zmluvy berú Zmluvné strany na vedomie,  že 

uzatvorenie tejto Zmluvy podlieha súhlasu poskytovateľa NFP. V prípade, ak by Zmluvné strany 

uzatvorili túto Zmluvu ešte pred udelením súhlasu poskytovateľa NFP a súhlas udelený nebude, 

Zmluvné strany sa dohodli že táto Zmluva stráca platnosť a účinnosť dňom, kedy bolo 

Poskytovateľovi koncesie rozhodnutie poskytovateľa NFP oznámené. Poskytovateľ koncesie je 

povinný oznámiť Koncesionárovi rozhodnutie poskytovateľa NFP podľa predchádzajúcej vety 

bezodkladne do 3 pracovných dní, odkedy mu bolo oznámené.  Poskytovateľ koncesie je zároveň  

povinný poskytnúť Koncesionárovi kópiu rozhodnutia poskytovateľa NFP. 

9.8 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Koncesionár zároveň zaväzuje v záujme plynulého 

zabezpečenia zásobovania obyvateľstva vodou, odkanalizovania a čistenia odpadových vôd 

prevádzkovať vodohospodársku infraštruktúru až do jej faktického odovzdania/prevzatia 

Poskytovateľom koncesie. 

9.9 Po ukončení tejto Zmluvy vykonajú Zmluvné strany medzi sebou zodpovedajúce finančné 

vyrovnanie, ktoré bude spočívať najmä v prípadnom vysporiadaní škôd na vodohospodárskej 

infraštruktúre (presahujúcich bežné opotrebenie), prípadne  vysporiadanie poplatkov za vodné 
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a stočné, ktoré patria Koncesionárovi za obdobie trvania Zmluvy a v prípade, ak Koncesionár 

prevádzkuje vodohospodársku infraštruktúru aj po uplynutí trvania tejto Zmluvy, patria mu 

poplatky za vodné a stočné počas obdobia skutočného prevádzkovania vodohospodárskej 

infraštruktúry. 

 

10. RIEŠENIE SPOROV 

  

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory, ktoré medzi nimi vzniknú, budú riešené prioritne 

dohodou Zmluvných strán, ktorej bude predchádzať rokovanie za účasti oprávnených zástupcov 

Zmluvných strán.  

10.2 Zmluvné strany majú povinnosť zúčastniť sa na písomnú požiadavku druhej Zmluvnej strany 

prerokovania sporu. Zmluvná strana navrhujúca stretnutie uvedie v písomnej požiadavke i návrh 

termínu stretnutia, ktorý nesmie byť kratší ako 5 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej 

požiadavky druhej Zmluvnej strane.  

10.3 V prípade ak medzi Zmluvnými stranami nedôjde k mimosúdnemu vyriešeniu sporu, príslušné na 

prejednávanie sporov sú všeobecné súdy Slovenskej republiky.  

10.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že i počas riešenia sporov medzi stranami je Koncesionár 

povinný plniť predmet tejto Zmluvy tak, aby nebolo ohrozené zásobovanie obyvateľstva vodou 

a odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd.  

 

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 

11.1 Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých Poskytovateľ koncesie dostane dve 

vyhotovenia a Koncesionár jedno vyhotovenie.  

11.2 Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy je možné robiť len vo forme písomných 

a očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve, podpísaných obidvomi zmluvnými stranami. Povinnosť 

uzavrieť dodatok k Zmluve sa nevzťahuje na zmenu kontaktných údajov Zmluvných strán. 

11.3 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia prioritne ustanoveniami 

Obchodného zákonníka, Zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a Zákona o 

regulácii v sieťových odvetviach. 

11.4 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných 

strán a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „Zákon o slobode informácií“) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 

Poskytovateľa koncesie.  

11.5 Písomnosti sa doručujú na adresu uvedenú v tejto Zmluve alebo na poslednú známu adresu 

a považujú sa za doručené dňom prevzatia, odopretia zásielku prevziať alebo uplynutím 

odbernej lehoty. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne oznámiť druhej Zmluvnej strane 

akúkoľvek zmenu svojich kontaktných údajov.  

11.6 Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to 

ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto 

prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením, 

ktoré zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia. Do 

doby dosiahnutia dohody medzi Zmluvnými stranami platí zodpovedajúca úprava všeobecne 
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záväzných právnych predpisov. 

11.7 Všetky prílohy tejto Zmluvy tvoria  jej neoddeliteľnú súčasť. 

11.8 Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, vzájomne vysvetlili, jej obsahu porozumeli a 

na znak súhlasu s ňou ju slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali a sú si plne vedomí následkov z nej 

vyplývajúcich. 

 

V ....................................., dňa ..................   V.....................................,dňa .............. 

 

POSKYTOVATEĽ KONCESIE:      KONCESIONÁR:  

 

 

 

...................................................    ................................................... 

 

Prílohy:  

Príloha č. 1:  Špecifikácia vodohospodárskej infraštruktúry 

Príloha č. 2:  Projekt, ciele projektu a jeho merateľné ukazovatele 

Príloha č. 3:  Zmluva o NFP vrátane príloh a dodatkov  

 

 



Priloha č. 1; Špecifikácia vodohospodárskej infraštruktúry

názov projektu: IS — vodovod a kanalizácia v lokalite Červený Jarek v Spišskej Novej Vsi

kód projektu: 24110110084

operačný program: Životné prostredie

prioritná os: 1—Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vád

operačný cieľ: 1.1 — Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov

1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vád v zmysle závázkov SR voči EÚ

I. Územná alokácia vodohospodárskej infraštruktúry

Vlastnikom vodohospodárskej infraštruktúry nadobudnutej v rámci projektu je Mesto Spišská Nová Ves.

Vodohospodárska infraštruktúra sa nachádza v k. ú. Spišská Nová Ves, na parcelách Č.: KN 10041/1, 10141,

10050/1, 10050/2, 6648/1, 6595/4, v lokalite Červený Jarok v Spišskej NoveJ Vsi.

II. Zoznamu majetku tvoriaceho vodohospodársku infraštruktúru

Verejný vodovod - vodovodné potrubie z plastových rúr HDPE z PE 100 RN 10 SDR 17,6, DN 100 125 mm.

Rad 1 - dĺžka 648,63 m + 5 ks hydrantov

Rad 2 - dĺžka 398,11 m + 3 ks hydrantov

Rad 2-1 - dĺžka 348,63 m + 3 ks hydrantov

Rad 3 - dĺžka 451,79 m + 3 ks hydrantov

Rad 3-1 - dížka 259,51 m + 2 ks hydrantov

Rad 3-2 - dížka 227,38 m + 2 ks hydrantov

Rad 4 - dížka 68,85 m + 1 ks hydrant

Celková dížka vodovodu: 2402,90 m

Splašková kanalizácia - kanalizačně potrubie z hrdlových rúr PVC DN 300 mm

kmeňová stoka - vetva B - dížka 672,40 m + 18 ks kanalizačných šacHet

vetva Bi - dížka 617,80 m + 14 ks kanalizačných šachiet

vetva Bi-l - dížka 562,74 m + 16 ks kanalizačných šachiet

vetva Bi-l-i - dížka 49,03 m + 1 ks kanalizačná šachta

vetva B2 - dížka 907,93 m + 24 ks kanalizačných šachiet

vetva B2-1 - dížka 521,20 m + 11 ks kanalizačných šachiet

vetva B2-1-i - dížka 76,12 m + 2 ks kanalizačných šachiet

vetva B2-1-2 - dížka 75,41 m + 2 ks kanalizačných šachiet

Celková dížka kanalizácie: 3 482,63 m

III. Údaje o čase nadobudnutia, fyzickom a morálnom opotrebenĺ

Dátum zaradenia do majetku: 30.10.2012

Obstarávacia cena: 1995028,45 Eur

V zmysle kolaudačného rozhodnutia Č.: ŠVS/20l2/459-4, vydaného Krajským úradom životného prostredia

Košice dňa 13,08.2012, bola kolaudovaná stavba BV Červený jarok - Spišská Nová Ves, Splašková kanalizácia

zrealizovaná bez vád a nedorobkov, ktoré by bránili Jej bezpečnému uživaniu. V zmysle Rozhodnutia Č.:

2012/762, vydaného Obvodným úradom životného prostredia Spišská Nová Ves dňa 22.08.2012, bola vodná

stavba IBV Červený Jarok, Spišská Nová Ves - Vodovod zhotovená v súlade so stavebným povolením

a schválenou PD, stavba je ukončená a schopná prevádzky.



Prĺioha č. 2: Projekt, cieie projektu a jeho merateľné ukazovatele

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné jnformácie o Projekte

KódrMsVt:: 2411011308d —

-_______

Qp4: Zivotr.á orosredie
I

- Koézreho fcndL a š!áreh2 rczpcčtu

- ‘- - lrte9rovaná ochrana a raťanáne využivane vád — —

o*t, -

jtéfla
Podjel pioritrej témyzce:kovch výdavkov

Fc-na Prarcovar:a

JdarenesvodoL a je bu; a
8000 Nenaratra dotaoa

( pttna voda) - —___________________________

Sprarnte vody ( odpadová voda) 2000 — Nenávratná dotácia

ľ aska cinnost Pcdiel hospodarskejcrnncstizcekovych
Uzenina obtast

Zbor, Čistenie a rozvod vody 10000 Mestské - -:

2. Miesto realizácie Projektu
‚ NUTS II :-. Východné Slovensko

Košický kraj

I Okit ?uĽ - Stará Ľubovňa

ott2L— — Sp4šska Nava Ves

úat -

. Čsi‘°‘ - -

3._CieIe_Projektu
Odvedenie spaškcvýth vád cd p-odLcelcv zoečster:a dolknutej cblasl BV daený

. arak a okoia
Ciel projektu ..

Razsiren:e vodovodu pra zabezpecene prstupu obyvateiov k p;tnej voda pra B .J Cerjerj

. arak a ckoiie

Špecifcký ceľ projektu I Eliminácia zhoršovania kvahty vád vybudovanim dažďcvej a splaškovei k3ralzáco

v agtomerác Spišská Nová Ves

Špecjck cieľ projektu 2

4. Meratetné ukazovatele Projektu

Typ Názov indikátora

D 1.a navcvybudcvancr <aral začiých se (bez
kraťzačnycn proqok)

DÍžka novovybudovaných rozvcdov pitna1 vody
(bez vodcvcdných prpook)

Počet prsšr‘kov rargnai.zovanýcn irskyoh
stoir užvajúcch výstupy :roekL

Počet ekvvalentných obyvateľov napojených na

novavybudovanú kanaHzačnú sleť

Počet obyvateiov pripojenych k navovybudovaným
razvodom pitnej vady

NáPrkj - -

Rozšírenie vodovodu za účelam zabezpečenia dodávky pilrej vcdv v dcstatočnej knrtte

O

O

I -
I C
I 0-
I O

O

•
-



J

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Horizontálna phcdta informačná spo[očnosV

Východiskcvá I I Plánovaná Rok
hodnota Rok

hodnota

Č==—

—X—X
I X X

--
X X

I X
‘ Hodzrnitáina pdoňta trvalo udržatefný rozvoj

Dížka novovybudcvaných kanatizačných sie (bez km O I 2009 3 89 2012
€ kaiazáčných Ďripcjok)

r! Džka novtvvbudovanýoh rczv:d;v p:re vtd E 2009 2 06 2:12
(bez vodovodných prpcOK)
Počet ekvvalentnýoh ooyvateov n2pcerých

‘ ;oče 0 2009 504 2015
-

novovybudovanú kanalizačnú sieU
- Počet obyvatelov pripojenýcb k novovybudovaným počet O 2009 504 2015° rozvodom pitnej vody

Hcrizontálna pdorita marginalizované rómske komunity
Počet prislušnikov marginalizovaných rómskych I počet O 2009 3 450 2012‚ skupin uživajúcich výstupy projektu

________

Horizontálna priorita rovnosť priležitosti

Proektová dokurnentáca

2 Reahzác:a stavby

3 Saveoriooz

Väzba na meratelný ukazovatel výsledku
{0g2v merateíného ukazovateFa výsledku)

Dížka novovybudov3ných kanalizačných
L seti (bez kanahzačných pripojok)

Dlžka novovybudovaných rozvadov pitnej
vody (bez vodovodných pripojok)
Dížka novovybudovaných kanalizačných
sietí (bez kanalizačných pripojok)
Dlžka novovybudovaných rozvodov pitne1
vody (bez vodovodných pripcok> ——
Dížka ncvovybudovarých kanal:začnyoh
set ibzz <arazačrých orrďok:
DIžK3 7ovc3ybLCovaryďozvod:j p,re.

i vody (bez vocovcdn9o oic

_______-

Typ Názcv indikátora
Marná

jednotka

4

4 ! A!![a príspevok aktivítk výsledkom Projektu

t

1: Ĺ

Název aktivity

Hlavně aktivity (čisto / názov)

Marná Počet -
ka Lek

km 3482

‚ km 24O6

km 3489

km 2d06

3259

k‘‘



6. Časový rámec realizácie Projektu
Názov akbvity Začiatok reaIizáce aktivky (Mt‘RRRR) Ukončenie malizácie akUvity

_______________________
(Mtvt/RRRR)

Hlavně aktivity (max. 100 znakov pra
každú aktivitu)

f Proektcvá dokumentáca 04/2010 10/2012 — -

Realizácia stavby 04/2010 1312012

‘ Podpdnié aktivity
Riadenie projektu 04/2010 10;2012 ——I

Publicita a informovanosť 04/2010 1012012

7. Rozpočet projektu

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivit

Aktivta Oprávneně výcavky (v EUR) Výdavky cekovo (v EUR)

Hlavrě_bvity (öis!o_/_rázov)

Proektová dokumentácia 29 574,45 ‘ 000 29 574

2 Realizácia stavby - — -
1 964 738,33 000 1 964 735,33

3 ‘.. Stavebný dozor 0,00 000 000

Poddiňě ákliýity
Riadeňiěrbiektu 0,00 0,00 0:00

Publicta a informovanosť 2 400.00 000 2 4CC 00

CELKOVO 0,CrO I I 997 012,78



Príloha Č. 3: Zmluva O NFP vrtane príloh a dodatkov

ZMLflA O POSK\TNUTÍ NE\Á\RATNÉH() Fr‘ANČNÉFIO PRÍSI‘EVK[

ČÍSLO 1MLUfl: 012/1.1 M /20 10

tvFo ZMIJ Y\ je uza retá medii:

L ZMLtVNÉ STR4NV

Poskvtovateľ

názo‘ \1inistersvo ŽL\ orného prostredia SR

sídlo : \ámesie Ludo fia Štú;a 1. 81255 Bratis1aa

SIoN enská repubtika

IČO : 00678678

DIČ 2020830922

konajúci : doc. Ing. JozeľMed\eď. PhD.. minisler životného prostredia SR

(ďalej lun ..Posk\to\ atcP)

l.2. Prijirnatcľ

názov : mesto Spišská Noá Ves

sidlo : Radničné námestie Č. 7. 05201 Spišská Noá Ves

Slovenská republika

zapísan \

konajfLci : PhDr. Ján VoIn. PhD.. primátor mesta

IČO :1)0329614

DIČ :2020717875

banka : Dexia banka. as.

číslo účtu (vráiwlc predčíslia) a kód banky

Meh-p1ethii 3)

predfnancovanie:2 a)3100423081 5600

reätndácíu:3 a) 3400422003/5600

(d‘alej len ..Prijírnatef)

Ak sa iich,di. prcčiarknitt
— Ak Sa richadi. prdtarknitc

Ak Sa nehodí. prečiarknilc



______

-

- . 5 77 -

3. Poskio‘ atď a PrijimateF U7a\ árJH \ /01% S 269 ids 2 zákona č. 513 99 Lb.
Uhchodn vákonntk v zneiií neskorch prCdPlSo\ . ‘ zm\sle IS ods. I zákona Č.
528 2008 Z. i. O pomoci U podpore pOSk\tO\ Line) i tofldov EuTňpskcho spoIočenst a
v zncní ncskoršich predpisn a \ zm sk 2<) od5. 2 zákona Č. 5232904 Z. z.
O rozpočun\ch praidlúch \ereine sprá a o zmene a doplneni niektohch zákono\
v zneoi neskorších predpiso medii sebou tuto im1u u o poskYtnuti nenávratného

rnančneho pnspex kit.

.4. Táto zmIu a Vráta W všelkch jej prfloh sů ďalci označuje aj ako..ZmIuva.
PoskloaieV a PrijimateF sa pre účel‘ tc)to Zmiu\\ označujú ďalej spoločne aj ako
..Zmlu ně strany.“

2. PREDMFT Á ŮČEL ZMLU\‘Y

.1. Predmetom kitu Zmlu\ je úpra\a znllu\ných podmienok. prá\ a povinnosti medii
Posk\to\ ateľom a l‘rijímateľom pri posk\iriuti nenáxratneho hnančného prispe ku
(ďalej aj ..NFP“) ze stran Posk\tc\ atefa Prijimaieľo i na realizáciu aktivit projektu.
ktm je predmetom ScInálencj žiadosl o NF R

\áLu\ projektu IS -- ‘odo‘ od a kaualizúeia ‘ [okahte ČeF\ en jarok

SpRke \(1\ ej Vsi

Kod Il\IS 241101 (108—t

\licsto realizacie projektu Spišsku \o á Ves

eb4eI-ptehnest PrijimatcFa ak4t—túto inIwiBácia rcIevantná)

Čislo V7\ \ OPŽP-P() I -09-3

(ďalej aj ..Projekt“).

2.2. Učelom tejto 7mlu je spuIuflnaneo mile scll\ áleuého Projektu PrijfmateFa. a to
posktnutim NFP z prostriedko pre:

Operačth program Ži\ utne pro tredie

Spo1uiinanco an‘ fcndom Kohézn Ibnd

Priorimá o 1 — lnteuroxana ochrana a racioná1ne \YUŽi\ anie \ ód

0PeľaČ\ ne! I .1 /ásoho\ anie oh vatekt u pilnou odou z \ eren ch

vodo odo\

L2.Od\údzanie a čistenie kornunáInch odpadových

\ ód ‘ zm\ sIc ťivázko\ SR ‘oči EU

Schéma tútnej pomoci schéma de minimis -

2.3. Poskto uteF sa zavázuje. že nu záktade tejto Zmlu\ \ posktne NF? PrijirnateVo i. ato
\ súlade s ustanoveiiiami tejto Lmiu\ \ . So ntk‘m1 dokumentmi. na ktoré ZmIti a
odkazuje a s platn‘nii a účinnými ‘ šeohccne iá‘ dzu‘mi pránvmi predpismi S[o enskej
republiky a pránvmi aktmi Europskch Spoločensue tďali aj ..právne predpk SR
a FS“.

‘ a iUi1di rrrit



.4. I‘rijímatel sa zavázulc prijať pt)iytnw\ NF)‘ a použif ho ‘ sú!ade s podmienkami
8taflo\ enmi v tejto Zmluve a Projekt reu]j/cnať riadne a včas. U\ šak najneskůr

termine ukončenia realizácie akti\ it Pľojektil. tj. do 30.01.2012.

15. NEP poskvtnut ‘ zim sIc tejto ZmIu\\ je t\ orem prostriedkarni EU a štátneho rozpočtu
S R.

3. \ŇDAVKV PROJEKTU Á NFP

3.1. Posk\io\ ateľ a Prijirnateľ sa dohodli na nas!edujúeom:

M maXimá!na \}ška ccIkovch in\ estičnch nda\ ko na realizúeiu aktivit Projektu
predsta\u)e 2 -17 I 033.06 El. ‘R (s!o\ mn d a rni1ión štvristosederndesiatjedernisic
tridsaťtri celch esť totin eur).

W celkově oprá\ nne davk\ na realizuciu ukti it Projektu predsta\ ujú sumu
2 47! 033.06 [:( ‘R (sIo om d a mi!iŮn\ štvristosedemdesiatjcdcntisic tridsaťtri
celÝch šesť stotin eur).

e) l‘oskto ateF poskytne PrijimateFo i nenávratný Hnančn príspevok do \rýšk\

2 347 48 .41 [EUR (slovom da mi]ión\ tristoštvridsaťsedemtisic
štristoosemdesiatjedcn cehch štridsafjeden stotin eur). čo predstavuje 95 %
z celko\eh oprúvnench vdavko\ na reu!izáeiu aktiít Projektu uveden‘eh v hode
3.1. písm. W iohi o článku ZmIu

d Prijimateľ zabezpečí lastně zdroje flnaneoania Projektu vo v‘ške 5 “Ü (slovoni
páť pereent) z celkov:ch oprávnen\ch v‘da\ko\ na realizáeiu aktivit Projektu
u\ edeneh v hode 31. pism. M tohto člůnku Zrnluxv a zabezpečí ďalšie vlasiné
zdroje flnanco ania Projektu na úhradu šetkch neoprá\ nenÝch Ýdavkov Projektu.
\ rátane \ ýdavkw neopranen‘eh na iinanco\ anie Zo zdrojov EU a štatneho
nzpočtu nu spoluflnaneovanie dósledku počtu iinančnej medzen

52. Poskvto\ ateF posktne PnjimateFo i konečnú sumu nena\ ratného flnančnčho prispevku
vo výške 95 % to sch álen‘ch oprá nen‘e!] ‘ýdavkov. avšak celko á výška
nenávratného tmnančného prispe ku Ll\ edenú hode 3.1. pism. ti tohto článku Zmlu\ y
nióže h Ĺ prekročená naj\ iae do \‘šk\ I EUR (sloom jedno euro) a to len
z techniekeli dčnodo na strane PosktoateFa.

3.3. Prijimatel sa zavázuje použit nenúvratn linančn5 pnspevok vý ltične na úhradu
celkov‘ch oprávnen‘ch da‘ ko\ na realiiáeiu aktivit Projektu ava splnenia
podmienok stano er‘ch Zmluvou.

3.4. Opráuienm obdobím pre výdavk je ohdohie stanovenc \O Vz\e na predkladanie
žiadostí o NEP ato od 01.01.2007 do 31.12,2015.

3.5. Prij imateF nesmie požado ať na reali,áciu opru nenÝch akti\ ji Pro jekiu dotáciu alebo
príspevok ani inú formu pomoci. ktorá h‘ umožnila d ojité Ímancovanie alebo

uflnanto unie zo zdrojo in cli rozpočIo Ych kapitol štátneho rozpočtu SR.
štátmch ibndo. 7 iii‘ch \erein\ch zdrojo aícho řdrojov ESa Recvklačného fondu.

3.6. PrijimateF bene na cdomie. že NEP. a to aj ka)dá jeho časf je flnančn‘ni prostricdkom
vvplaieným zo štútneho ro‘počtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia t:chto
flnančn‘ch prostriedko . ukladanie a ‘ máhanie sankeii za porušenie flnančnej
disciptín\ sa zi‘ahuje režim upraven\ prá nch predpisoch ES a SR (najmá zákon č.
528:2008 7.7. o pomoci a podpore poskvto anj z lhndo\ Európskeho spoločenstva
v znení ncskonšfch predprso . zákon č . 53200.1 7. o rozpočto ‘ch pra; idlách
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vereJneI správ \ zneni neskoršich predpiso\ - zákon Č. 4402000 Li. o správach
UnančnĽj kontioi zneni neskoršich predpiso . zákon
Č. 5022001 Z.z. o flnančiiej kontrole a nútornom audite v zneni neskoršich predpisov).
Prijírnateľ súčasne bene na vedomie. že podpisom tejto Zm1uv je povinn dodržiavať
S stém finančného riadenia štrukturá[nvch fondo a Kohézneho (indu na programové
ohdohie 2007 — 0 13 ‘ platnom znenf a S\ stém riadenia štrukturálnych tbndov
a Kohézneho Fondu ia prograrno é ohdohie 2007 2013 \ platnom zncní.

3.7. PrijimatcF bene na edomie. že ustano\ enfrn ods. 3.1 tohto Článku niejc dotkrnité práo
Posk\to\ ateľa v‘ konaf finančnú opravu zun sic Čl. 98 nariadenia Rady (ES)
1083 ‘2006. ktorn- sa ustano\ ujú \ šeobecné ustanovenia o Európskom Fonde
regionálnebo ľÜ/\ ojEl. Lurópskom sociálnom Fonde a Kohéznom Fonde, a ktorm sa
zrušuje nariadenie (LS) Č. 1260 1999 a v zrn\ sic 27 zákona č. 5282008 Z. z. o pomoci
a podpore posk\ lín ncj z Fondo\ Európskeiio spoiočenstva.

1. KOMINIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNĚ ÚDAJE

Zmtu‘ né stran su coliodli. že ich ‘zalomitI komunikácia suvlsiaca s touto Zmluou si
s\ oju zá\áznos( x\ žaduje I1ISOIUOÚ tormu. rámci ktorej sú Zmlu oč stran\

po‘ moč uvádzaF II MS kód Projektu a názu‘ Projektu podFa článku 2 hod 2.1, tejto
Zmlu . Zniluvnč stnahi\ sa zajizuiú. že hudú pre vzá)ornnú pisomnú komunikáciu
použi‘ ať pošto Č adres uvedené Článku . tejto ZmIuv

1.2. ZrnILI\ né stran sa ďulcj zaUzujů použí\ ať ako podpom‘ spůsoh k pisomnej
koniLuiikúeii súčasiw aj lEMS. pokiaf Posk to‘ ateF neurči nic použitie HMS prechodné
ohdohie.

1.3 Posktovatel‘ móže určiť že ‘zjomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvoti bude
prehiehaf aj elekironick prostrednictvom emailu aleho Faxom a zároveň může určif aj
podmienkv takejto komunikácie Aj rámci t‘ehto iiriern komunikácie je Prijimateľ
povinn\ u ádzaf Fl MS kód Projektu a názo‘ Projektu podfa článku 2 hod 2.1. tejto
Zrnlu . Ak Poskvu\ a;eľ urči elektronickfi Formu komunikáeie prosu‘ednictvom emailu
aleho l.ixo ú tbrmit komunikácie. zmlu oč stran Sa Z3\ ázujú vzájomne písorniie
oznámit‘ s oje emailo Č adre‘ - resp. fhxo Č čisla. kturé budú \ lamel tejto formy
komunikácie ztn äzn použi\at.

5. ŠPECIFICKÉ PO1)MIENKY

5.1 Zmlu nČ stran sa dohodli, že ‘ zhladon na průvnu ibrmu Prijimaiel‘a sa použuc
z článku 16 VZP v iučne odsek 5 a \ řhladorn na určen s stém tinancovania:
kumbino an s stem predÍnanco aula u rehtndúcie SEl 7 članku 17 VZP použije
n‘lučnc odsek 2.

5.2 Lmluuié stran) sa dohodli na zmenach \‘šcohecneh zrnluvnFch podmienok (d‘aiej len
..VZP‘j nasledo ne:
• PrtjintiteF predkladú posk\tovateFo\ i pri všetkFch svstémoch linaneovania

uedcneh ‘ či. 17 VZP žiadosť o platbu a požadoané doklad) k žiadostiam
o platbu ‘ d‘ uch vhotoeniach (2x originál. ľesp. overena kópia) v súlade
s podmienkuini L vedenými V prcdmctn cli ustanoveniaeh.

• Prijfmatel‘ je pu inný najneskór deň podania záverečncj Z iadosti o platbu
prediožif origina1 . alcbo overené kópie právoplatin‘ch rozhodnutí o užh ani stavby
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(kolaudačnvch rozhodnuti) na jej In edeiiie do trvalcj pre ádzk za ukončené časti
s[a\ In, resp. za celu konanú slavbu.

5.3 Prijímatef je povinny podá ať Žiadosii o platbu minimálne raz Št\ďročne.

5.—I PrijimateF je po inn predložiť Poskvto\ ateřo i Zá erečnú Žiadost‘ o platbu najneskór
do 3 mesiacov od termínu ukončenia realizácie aktivft Projektu podl‘a Čl. 2 hod 2.4 tejto
Zrnluv.

5.5 Prijímateř je poinný predkladať konečný rozpočet náklado stabv. aiw aj súpis
vvkonanch prác. dodaanc aiw podklad K jcdnotlivm účtovnrn dokladom pri
Ziadostiach o platbu. elektroniekej fomic (Microsoíi Excel). Pre investičné projekt) /

5.6 Prijimatcľ je povinn predkludať účtouic doklad. ako ai podklady k tnito účtovnini
dokladom. v ktor(ch jednotlivé aj sumárne [inančné čiastky budú v EUR zaokrúhicné na

c dcsatinné miesta bez centového nro nania.

6. ZÁVEREČNĚ USTÁNOVENIÁ

6.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom prijatia návrhu na jej uzavretie ziadateVom. Zm1u a
nadohúda účinnosť dňom doručenia pri jatého návrhu na jej uzareIie Poskvtovatel‘ovi.

6.2. Zmluva sa uzat\ara na dobu ttrčitú a jej plamosť a účinnost končí schválením poslednej
Následnej monitorovaccj sprúv. ktorú je Príjínmtel‘ po inn predložiť Poskvtovatefovi

súladc s ustanoerím článku 3 Ods. 4 VZP s ‘nimkou článku 11 odsek 12 VZP.
článku 13 a článku 1 8. VZP. ktorch platnosť a účinnosť konči 31.08.2020. Uvedená
doba sa predlži prípade ak nastanú skutočnosti u edené v článku 90 Nariadenia Rad\
(ES) Č. 1083/2006 o čas trvania tchto skutočností.

6.3. Neoddcliteľnou súčast‘ou tejto Zmlu sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné
podmtenk k zmluve O poskytnuti nenih ratného tnanČného príspevku. 2. Predmet
podpor NEP. 3. Podpiso é vzory. 4. ZiadosV o NEP s prilohami. 5. Podmienkv prc
prevádzkové a koncesné zmluvy rámci operačného programu Zivotné prostredic
prioritnej 051 opeiačného ciefa II. a .2. v programovom období 2007 — 2013 v
Slo enskej republike. Prijímateľ týmto vhlasuje. že sa s ohsahorn priloh Zrnluvv
ohoznámil a súhlasi. žeje týmito prílobami v eelom rozsahu viazaný.

6,‘l. Osoby oprávnené konať mene PrijimateFa (štatutárny orgán a prípade udelenia plnej
moci aj zastupca) su uvedené prílohe Č. 3 Zmluv spolu s ich podpisoÝmi vzomii
a plnmi mocami. PrijírnazcF je po‘ inn hezodkladne oznámiť Posk tovate)‘ovi zmenu
alebo doplnenic tcMo opra\ nen‘ch osók‘ a doručiť Poskyto\ atel‘ovi noé podpisové
vzory a \ prípade znten\ aleho doplncnia zástupcu aj novů plná moc. V prípade zrnen\
zástupcu je Prijima:eľ povinn doručiť aj odvolanie aleho vpoeď plncj moci na
prcdchádzajúceho zástupcu.

6.5. Prijimateľ ‘hlasuje. že mu nic sú známe žiadne okolnosti. ktoré b\ ovplvnili jeho
oprávnenost‘ aleho pránenosť Projektu na posktnutie NEP v zrny sIc pndmienok.
ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NEP pre Projekt uveden v článku 2 Zmluvv.

6.6. Pdjimawľ h1asuje. že ‘šetky vvhlásenia pripojené k žiadosti o NEP ako aj zaslané
Poskvtovateľovi pred podpisorn Zmlu‘ o posknuti NEP sú pravdivé a zostávajú
účinné pri podpise ZmlIl\ y \ nezrnenencj forme.

6.7. Ak sa akékol‘vek uslano\enie tcjto Zmluv tamw nepIatnm v dósledku jeho rozporu s
prúnmi predpismi SR a ES. nespósohi to neplatnosť celej tejto Zmluvy. Zmluvné
stran\ sa v takom pripade za äzujú bezodkladne vzájomnm rokovanírn nahradiť
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neplatné /iiiltt\ Lič U:iaiiO\ unit: flO\ ni platn ni uswiiovcniii tak. ah iostat zacho an

učul Zinkt a obsah jednotli ‘ch ustano\ ení tejto Znhlu\

6,8. Všctk spory. kmit zniknú z tejto Zmlu\ \. rátanu sporo o jej platnosť. vklad aleho

ukončenic sú ZmlLi\ ně traii ptn mně prudnostne riešiť najmä \ zm sic zákono

u eden cli hode 3.6. dalej zújocnn\nii /mIew\acím! rokoanianii a dohodami.
V pi‘ípadu. že sa ;‘ájoinnč spon Zni1uvn‘ch strán zniknuté \ su\ islosti s pinenim

za ázkov podFa ZmIu\ alebo ‘ sťn isiosti s finu ne vriešia. Zmluvné sn-any sa dohodli

a súhiasia. že šetky spor vLniknuw zo Zmiuv. ráiane snorov o jej piatnosť. vklad

aleho ukončcnie. hudú riešcnd na niiestnc a \ cenu prislušnom súde Slovenskej repuhIik

podia pra\ nelio ponadku Slovenskej rupubIik

6.9. Táto 7mlu a je hoto una \ 1 ro nopisoch. pričom po podpise Zmiuv dostane

l‘rijímateF I rovnopis a 3 FO\ nopis\ dostane Poskvio atcľ. pripadc sporu sa hude

poslupo\ aľ podia ro nopisu uloženého u Posk to aLFa.

6.1 i, 7mlti né stran‘ xvh‘asujú. že si text tejto Zrnlu\ riadne a dósiedne prečítali. jej obsahu

a prú\n\nl účinkoni ncj nplvujúcich porozunieli. ich zmiuvne prejav\ sú dostatočne

jasné. určité a zrozumiteFnd. podpisujúce osob sťi oprauicné k podpisu tejto ZmlLn\ a

na inak sůhlasuju pidpisali.

—.7
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Prjlohy:

I‘iilolti Č. 1.: Všeobecné zmluv ně podmienk k emIu e o poskytnuti nenávratného
tinančného prispe ku

Prut Č. 2.: Predmet podpon NFP

Hioba č. 3.: Podpisové on

Prfloba č. 4.: Žiadosť o NFP s prílohami

PrHoha Č Podmienky prc prevádzkové a koncesně zmluvv v rámci operačného
programu Zivotné prostrcdie pnoritneJ 051 I operačného ciel‘a 1.1. a 1.2. v
programo‘om období 2007—2(113v Slovenskej republike.
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Priloha Č. I zmluv o poskytnuti N I P

%‘ŠEOBENÉ ZMLUVNÉ POI)MIENKV K ZMLI‘VE O POSKYTN[TÍ
NENÁVR4TNÉHO Fr4ÁNčNÉHO PRÍSPEVKU

Tieto šeobecné vrniuvnt podrnienkv upraujú \zújomné práva a povinnosti zmlunch strán.
kiormi sú na strane jednej Poskioateľ NEP a na strane druhcj Prijimateľ tohto NFP.

Pre úČel tchto všeobecných ztnluných podmienok sa šeobecné zrnluvné podmienkv ďalej
označujú ako ..VZP. zmluva o poskytnutí NEP bez VZP a ostatnch príloh sa datej označuje
ako ..zmluva o posk tnuti NEP“ a zm[uva o posk tnuti NEP. VZP a ostatné prílohy sa ďalej
o/načuje akt) ..Zrnlu a“.

V/p sú neoddeliteFnou súasfoi zmluv o posk tnutí NEP. Ak by niektoré ustanovenia Vzp
holi v rozpore s ustanovcniami řrnluv\ O posktnuti NEP. platia ustanovenia zm1uy
oposk tnuti NEP.

\iájomné prá‘ a a po‘ inrosti medii Poskvtc ateľom a PrijimateFom sa nadia Zmluvou.
etk‘mi dokumcntmi. na «orc ZmIua odkazuje ‘ jeli platnom zneni a právn\mi predpismi
SR a ES. ZmIti né stran‘ sa dohodli. e práva a pm innosti zmluvných strán sa budú ďalej

spraoať pnslušnou PriruČkoLI pre žiadateľa o NEP. prislušnou Výzvou na predkladanie
žiadosti o NEP. prislušnoii schémou štátncj pomoci. Sstémom tinančného riadcnia
štrukwrálnvch fündov a Kohézncho Wndu na programové ohdohie 2007 — 2013 a Systémom
riadenia štrukturálnvch tondov a Kohú,nebo tondu na programové obdohie 2007— 2013.

LE(;ISLÁTÍVA A \iK[.Al) POJNIOV

Základný právnv rámec upravujúci zt‘ahv medii Poskvtovateľom a Prijimatel‘om
t%oria najrnä:

Práv ne predpis

- zákon Č. 528 2008 Li. o pomoci a podpore poskvtoanej z tbndo‘ Európskeho
spoloČenst a zn2ni neskoricb predpiso (ďalej aj ..zákon o pomoci a podpore“):

- zákon Č. 502 2001 ii. o Iinančnej kontrole a núwniom audite a o zmene
a doplnení niekter cli zúkono\ v zneni ineni neskonšíeb predpisov (ďalej aj
.7ákon o tinanČnej kontrole a vnútornom audite“):

- zákon Č. 523 2004 Z. z. o nvpoČto‘eIi pra idláeh \ereinei spra a o zmene
a doplneni niektor‘ch zákonov v vneni neskoršich predpiso:

- zákon Č. 252006 Z.z. o \erejnom ohstanh ani a o zmene a doplnení niektor‘ch
zůkonn ‘ platnorn zneni ďalej aj ZV(Y

- \anadenie Rad‘ (ES) Č. 1084 2006 i II júla 2006. ktonm sa iniaďuje Kohézn
tond. a ktorým sa lrušL, \ariadenie (FS) Č. 11641994:

- \ariadenie Rady Í 155) 1083 2006 z II. júla 1006. kterým sa ustano\UjLt všeobecne
ustane enia o Eurúpskom londe regionalneho roz\ oja. l-Surópskom sociálnem fonde



a koheznom tbnde. a ktonm sa ;rušuje nariadenie (ES) č. 1260.1999 \ zneni

nariadenia Rad (ES) Č. 1311 2008:

- Naridenie Európskcho parlamcnw a Rad (ES) Č. 1080:2006 z5. júla 2006

o Eurúpskom Eorde wgionálneho roivoja. a ktorÝrn sa ruší nariadenie (ES)

Č. 1783/1999:

- Nanadenie Európskeho parlamentu a Rady ES) Č.108L 2006 z5. júla 2006

o Európskom sociáinom fonde. a ktonni sa ruší nariadcnic (ES) Č. 1784!] 999:

- Nariadenie komisie (ES) Č. 18282006. ktorm sa stanovujú vvkonávacie pravidlá

Nariadenia Rad (ES) Č. 1083ĺ2006. ktorfm sa ustanov ujú všeobecné ustanovenia o

Eurúpskom fonde rcgionálneho rozoja. Európskom sociálnom fonde a Kohéznom

ťonde a Nariaden a Eur‘\pskeho parlamentu.

hjmv a skratk

Pojnn a skratk poušiané \o zťahu medii Poskvtoateľorn a PrijímateUom na účely

Zmluvy. ak nic je v Zmluve osohitne dohodnuté inak. sú najmá:

— Aktivita — súhm Činností realizovan‘ch Prijímateľorn v rámci Projektu na to

Členen5mi flnančn‘mi zdroimi. ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho

vYsledku a majť deĚinoan ‘ ‘stup. ktcr predsta uje pridanú hodnotu

pre Priiímatefa a ateho eieľoú skupinuužíatefo vsledko Projektu nezávisle

na realizácii ostatn\ch aktiit. Aktiita je jasne vmedzená časom. prostriedkami a

vYdavkami. Akti itv sa člcnia na hIané akti ity a podpurné akti ity:

- Bezodkladne — najneskůr do siedmvch dní od zniku skutočnosti rozhodne

pre počitanie leho

- Celkové oprávnené vdavkv — oprh nene vYdak Prijímaela. ktoré stiX kia

Y lučne s realizáiou atti\ ít Projektu rámci opr\ neného obdohia stano cného

\O Vze na predkladanie žiadosti o \FP ‘o formc nákladov a vYda kov

Prijimatefa a sú určené ‘ Roĺhodnuti Poskvto ateľa o selw ú]ení žiadosti o NEP:

- (:crtiflkačn orán — orgán. ktor vvkonáa certiIikáciu výkazov výdavkov

a žiadostí o pkitř‘u predi‘m. ako sa zašlú Európskej komisE. zodpovedá za

vpraeovanie 2iaJoslí o platbu na Lurópsku komisiu. príjem platieb z Európskej

komisie. ako a realineiu p]uiieh Poktovateľom. Vlohy certiflkačného orgánu plní

\1inisterst o flnaricii SR.

- Deň - dňom sa nvumic kalendárn deň. pokiaf ‘ Zmlue nic je \ ‘slovne uedene

že ide u praco n deň:

- Dokumentáeia akákohek inforniácia alebo súbor intdrmácii zaelntené

na hmotnom suhsLráte tkajúce sa Lťaleho súvísiace s Projektom:

— Dodávatel‘ Projektu — subjekt. s ktorm PrijirnateF na základe \\siedkov verejného

ohstarú aniw ereinej ohchodnj súťa)e resp. bez erejnej ohchodncj súťaže. ak je

splnená podmienka udená ‘Článku 2 ods. 2. tfchto VZP. uzatvoril zmluu

na dodá ku tovaro . uskutočnenie prát‘ a poskinutie služieh:

- Eurúpsk-y fond regionálneho rozvoja (akho aj „ERDF“) - jeden z hlavnýeh

nástrojo štrukturálncj a regionálnej politik ES. ktorého cieľom je prispievať

k rozvoju najmenej roz\ inutYeh regiono\ Európkej únie a úzcmncj spolupráce:



Európsk sociálny fond (aleho aj „ESP‘) - jeden z hIavn‘ch nástroje
štrukturálnej a redionálncj politik ES napomáhajúci dosiahnutiu cieFo. najrna
v aktív ncj politike zamestnanosli a k oFnému pohybu pracovných sf1. v boji proti
nezamestnanosti a zneýhodneniu röznvch skupin ľudi na trhu práce:

FIDIC je medzinárodná fedcrácia konzultačných inžinierov. ktorá v)pracova]a
vzon zmiuvnch podrnicnok pre jednot1ié tpv stavebných prác a sú\isiaeieh
činnosti. Pre účely tejto Zmlu je možné použiť nasledujúce tp zrniuných
podmienok:

•:• tz Čene;iú knihu. zmlu né podmienky na stavbu - na stavebné
a inžinierske diela projektované objednávatefom. rok vvdania 1999.

tz. Žitá kniha. ‚mluvné podrnienk na projektovanie a výstavbu - pre strojné
a elektrické zariadenia a pre stavebné a inžinierske práce projektované
7hoto\ iteforn.

‘ tz\ .Siňehornd knihu. zmluvné podrnienkv na projekty EPC — Engineering.
Procurement and Construction (lnžinierske práce. oFstarávanie dodávka
a sta ha) Pna M‘úč

Kohézn fond (akbo aj „KF“) - linančn‘ nástroj ES určen pre členské
krajiny. ktorch hodnota HDP na ohvatela meraná paritou kúpnej sil a vypočítaná
na základe údajo‘ ! priemere za poslednc tri kalendárne roky je menšia ako
90 % priemeru EU 25. a ktor podporuje projekty dopravnej inlřaštruktúrv a
životneho prostredia:

IT monitorovací systém (alebo aj ‚.ITMS“) — inlbrmačný s‘stčm. ktorÝ

zabezpečuje e icench. údajo o Národnom strategickom referenčnom rámci.

‘šetk‘ch operačnvch programoch. projektoch. oereniach. kontrolách a auditoch

za účelom efeklivneho a - transparentného monitoro\ania všetk‘ch procesov

spojenveh s impkmentáciou SE a KE:

Monitorovacia správa — komplexná sprá a o pokroku v realizácii aktivit Projektu

a o udržani Projektu. ktorťi posk tuje Prijírnateľ PosktuateFovi vo formáte

určenom PosktoateFom: moniKroacia správa může byť pdebežná. závcrečná a
následná:

Nenávratn{ flnančn prispeok (alebo aj ‚.NFP“) - prostriedk EL a prostriedky

tatneho roipoč SR určené na fnanco anie operačnch programo SIo enskej

repuhlik a Eurépskcj únie: nenávratn mnančný prispcok je poskvtovan

PrijimateFovi za splnenia podmienok uedeneh v Zmluve:

Okolnosti vvlučujúcc zodpovcdnosť - prekážka. ktorá nastala nezá isle od vóle

řmlu nei sLruny a bruni jej splneni jej po innosti. ak nemožno rozumne

predpokladaf. že i zmluvná strana túw prekážku aleho jej následk odvrátila alebo

prekonala. a ďalej že u ‘ čase vzniku závüzku túto prekážku predvídala. Učink

vlučujúce zodpo ednosť sú ohniedzene lha na dobu dokiaľ trvá prekážka. s ktorou

sú tieto účink spojené. Zodpovednosť zrnlu nej stran‘ neviučuje prekážka. ktorá
nastala až čase. keď bolu zmtu ná Strana \ omeškani s plnením svojej povinnosti.

aleho ‚nikla z jej hospodársk cli pomero La okolnost vlučujúcu 7odpovednost

sa považuje aj uzut\ orenie Státnej pokladnice:

()pakovanC — tski určitej identickej skutočnosti najmencj dvaknh:



Opatrcnie — prostricdok. ktorým je t pnebehu niekoľkch ťukot realizovaná

prioritná os OP. t‘. orcn skupinami tematick prfhuznch aktivit. a ktor umožňuje

Iinancovanie prnjckiot

Operačný program (alebo aj q.OP“) - dokument predložen‘. č(ensktm štátom a

prijat Eurúpskou komisiou. kton určuje stratúgiu rozvoja pomocou jednotného

súhuru prioritncti osi. ktorá sa ina rcalizovať s pomocou ŠF aleho ‘. prípade cieFa

Konvergencia s pomocou Kl a LRDF:

Orgán auditu - orgán Funkčne nezávish od Poskytotatefa a Certitikačného orgánu.

určený členským štátom pre každ operačn program. ktor je zodpovedný

za o erenie riaineho liineot ania systému riadenia a kontrol SF a KJ.

V podmienkach Slot enskcj rcpuh1ik plní úlohy Orgánu auditu N1inistersto flnancii

SR.

Prechodné obdobic pre ITMS — je obdohie stanotené na základe rozhodnutia

Posk)totateFa vzmysle podmienok dcflnovaných Svstěrnom riadenia ŠF a KF

na programoté ebdobie 2007 - 2013. počas ktorého Prijimateí nic je povinný

Ziadosti O platbu a monhtorovacie sprúv\ Projektu vpracúvať a predkladať

prostrednictvom t crejného portálu IlNlS:

Prioritná os - jeden z hlatntch zárncwt stratéwc v operačnom programe. ktorý sa

sklada to skupiny navzajom sút isiacich operácií s konkrétn\rni. rnera(eľnými

cieFrni:

Realizácia aktivit p ..jcktu — ohdohie. t rámci ktorého Prijímateľ realizuje

jednotlivé akiivit Pmjckai. ktoré začína termínom začatia realizácie aktivit Projektu

uvcdenoni prilahc Č. 2 k Zrnluve až do ukončenia všetk‘ch aktivit Projektu

uvedench t Zmliite v termine podFa článku 2 hod 2.1 zrnluv o poskytnuti NFP:

Riadnc — konanie. resp. nekonanic t súlude so Zmfuvow právnvmi predpismi SR

a LS a s prislušrou Priručkou pre žiadateľa o NEP. prislušnou Priručkou

pre Prijíniatela. ‘v ýitou na prcdkladanie ?iadostí o NEP. prislušnou schémou štátnej

pomoci. S\ stérnoii linančného riadenia štrukturálnvch lbndot a Kohézneho Fondu

na programot Č oidohic 2007 — 21)1 3 a St sternom riadenia štrukturálnch Fondot

a Kohézneho tbnc.u na proraniot Č ohdohie 2007
— 2013;

Schválená žiado‘ť o NFP — žiadosť O NEP. t rozsahu a obsahu ako hola schtálená

Posk tot ateVom a ktorá je uložená u Posk tot ateVa;

Schválené opráinené výdavk) —. skutočne vynaložené. odótodnené a riadne

preukázané tdat k Prijímateľu sek alcné PoskttovatcFom. ktoré sůvisia týlučne

s realizáciou akti\ it Projektu t rámci oprat nencho ohdobia stanoveného to Výzvc

na predkladanie ž‘adosti o NEP vo ldrmc nákladot a výdavkov Prijímateľa:

Skupina výdavko — ‘davk rot nakého charakteru zoskupené na základe

ekonomickcj klusilikácic t‘davkot upratotanej Metodick‘‘m usrncmenim MF SR

Č. \IF0 1)175 2001-42 t řneni neskorších prcdpisot . Skupin oprávnených

t ‘dat kot sú delinované prostrednictt oni Ciselníka vdatkov SE a KF

t programot oni chdohi 2007 2013. ktort tt ori prilohu S\ stému riadenia SE a Kf

na proĽramo\ é ohdohie 2007— 2013:

Stratcgick partiier — prnádzková spoločnost‘ s účasťou súkromného kapitálu,

1



Systém flnančného riadenia štrukturáln)cb fondov a Kohézneho fondu na
programové ohdohic 2007 - 2013 dokument upravujúci finančné riadenic

štrukturálneh Fordo a Kohézneho tondu schválený vládou SR:

- Systém riadenia štrukturálnvch fondov a Kohézneho fondu na programové

obdohie 2007 — 2013 - dokument upravuiúci riadenie štnikturálnvch fondo

a Kohé‘ncho Fondu sehválen vládou SR:

- Štrukturálne fondy (aleho aj .‚ŠF“) - nástroje štrukturáinej politiky ES využívané

na dosiahnutic ci•:fo politiky ES. K štrukturálnrn Ihndom patria Európsk fond

regionálneho rozoja a Európsk soiáln thnd:

- Subjekt v působnosti Prijímatel‘a — subjekt ‘ zriaďoatefskej působnosti

Prijímateľa. ktorďio sa vecne týka realizácia aktivít Projektu:

- Účtovn doklad - doklad dernuvan‘ v JO ods. I zákona č. 431‘2002 Z.7.

o účkwflíct e zriení neskoršjch predpisov:

- Ukončenie realizácie projektu - v súlade s Čt. 88 ods. I Nariadenie Rady (ES)

108312006 z II. júla 2006. ktorm sa ustanovujú šeobecné ustanovenia

o Európskorn fonde regionálneho ro/voja. Európskom soeiálnom fonde a Kohéznom

tbnde. a ktorým sa zrušuje nariadcnie (ES) Č. 1260tl999 v znení nariadenia Rady

(ES) Č. l311‘2008 sa projekt považuje za ukonČený. ak sa skutočne zrealizovali

šetk aktivit Projektu (ukončenie realizácie aktiít projektu) a všetky výdavk

boJi prijimateFom uhradeně a NEP hol prijímateEoi uhradený (tinančné ukončenie

projektu):

- Včas — konanie v súlade s časom ptnenia určenurn v Zrnluve. v prá‘ nvch predpisoch

SR a ES a v Pririičke pre uiadateľa o NEP. ‘ Priručke prc PrijimateFa. prislušnej

Výivc na predkladanie žiadosii o NFP. ‘ príslušnej schěme štátnej pomoci. Systéme

linančného riadenia štrukwrálnch tbndo a Kohézneho fondu na programové

ohdobic 2007 2013 a Systéme riadeniu štrukturálnych Íbndo a Kohézneho

ťondu na programo\ é ohdohie 2007 — 2013:

- Verejné ohstarávanie — postupY obstarávania tovarov. služieb a stavebných prác

v zmysle zákona č. 252006 72. O \erejnom ohstaráuni v ineni neskoršich

predpiso‘ sttvis:osti s nherom DodávateVa Projektu:

- Výzva na predkadanie žiadosti (alebo aj „‘ýzva“) - ‘chodiskov metodický a

odhorn‘ podklad zo strany PosktovaieEa. na základe ktorého PrijímateF vypracoval

a prediožit žiadosf o Í P Posk to auto

- Žiadosť o platbu — doklad. ktor po,ostá a z lbrrnuláru žiadosti a povinných

príloh. na Základe ktorého sít Prijímatefovi uhrúdzané prostriedk SFIKF a

spoluiinaneo ania Zn tátneho rozpočtu v prislušnorn pornere.

Článok I EOBECNÉ POVINNOSTI

Prijimawľ sa za ázuje dodržia ať ustano‘ enia Lmiu tak. ab hol Projekt realizo‘ anC

riadne. Čas a sulade s jj podmrenkami a postupo ať pri realizáeii akti ti Projektu

s odbornou starosti i ostou.

2. Prijímatef zodpovedá Poskytovateľo i za realizáciu akti ít Projektu cetom rozsahu.

bez ohFadu na osobu. klorá Projekt skutočne realizuje.



Zmluva s.i uzat ára hradne medii Posk to aÉeForn a Pdjimatefom. AkákoFvek 7mcna
rkajúca sa Prijfmatcľa n jiná splnutie. zlúčenie. rozdelenie. zmena právnej Ibrmy.
predaj podniku alebo jeho časti. translbrmácia a ině formy právneho nástupníctva. ako aj
akákofek zmena vlastníek}ch pomero Prijimatufa počas platnosti a účinnosti Zmluvy

sa považuje za podsiatnú zmenu Projektu. ktorá oprávňuie PosktoateFa od tejto

Zmlu y odstúpiť.

PrijimateF sa zaväzuje. že ohdobi piatieh roko od ukončenia realizácie aktivit

Projektu nedóde k podstatnej zmene Projektu deflnoanej v článku 57 ods. I
Nariadenia Rad (ES Č. 1083 2005.

5. Prijimateľ je povinný počas platnosti a účinnosti tejto Zmlu;v opred informovaf
poskvtoatďa o akjkohek iamýšľancj zmene vlastnietva poiožky majetku alcho jeho
časti. o ukončeni v‘rohnej činnosti alebo o zmene v podmienkach prevádzkoania
infraštruktún. Lstanoenia ods.4 toMo článku a iároveĎ Čl. 5 ods. 2 VZP nic sú tmto

dotknutá.

6. Zmitz ně strany sa \zájornne vuvázujú posktoat si šetku potrebnú súčinnosf

na plnenic záäzko ztejto ZmIuv.

7 PrijimatcF je povinný uzat árať zmluvnč vzfah v súvislosti s realizáciou predmetu

a účelu iejto Zmluv tretAmi stranami ‘hradne ‘ pisomnej fornie. pokiaf Poskytoatef

neurči inak.

(Iánok2 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A STAVEBNÝCH PR4C

PRIJÍ MATEĽOM

PrijimateF má prá\ o zahezpečiť od tretieh osób dodávku tovaro. služieb. staebnÝch

prúc potrehn\ch pre realizáciu akti it Projektu.

Priiirnater je po‘ inn‘ posWpo ať pri zadávaní zákaziek na dodanie trn aro. sta ehných

prác a služieh potiehrncli pre reali,áeiu aktivit Projektu v súlade so ZVO

aleho ‘ súlade s ustarioeniami zákona Č. 5131991 Zb. Obchodn‘ zákonnik platnom

ineni o obchodncj erejncj súfai. ak Prijimatef nieje povinný pri ýbere Dodúvateľa

Projektu postupovať podFa ZVU. abbo vkonaf prieskurn trhu za podmienok určených

Poskytovaterom. (napr. * ZVU) Ak sa ZVU nezfahuje na obstaranie zákazky

uvedenej 1 ods. 2. Priitrnateľ je povimi( preukázať hospodárnosf obstarávaných

tcvarov. služieh. staehn‘ch prác napriklad prostredníctvorn prieskumu trhu. PrijimateF

je po inn zaslaf Posk tovateFovi dokumentáciu z verejnáho obstarávania

dokumentáciu z vkonancj obchodncj verejnej súťaže‘dokumentáciu z vykonaného

prieskurnu trhu v plnom rozsahu. ak Poskviovateľ neurči inak. Vercjn

obstará ateí‘ohstará ateí je povinn\ heiodkladne ínIbrmo ať PoskytovateFa o šetkých

skutočnostiach tkajucich sa procesu erejného obstaráania Projektu a na požiadanie

Poskvtovateľa predložiť prislušnú dokumentáciu.

3. Dokumentáciu ucdcnú v odseku 2. lolito článku VĺP je PrijimateF povinný pred]o?iť

Posk\ tovateFoi hezodkladne po ukončeni hodnoteniu ponuk predkžench

uchádvačmi a ohomnárneni uchádzučo s ‘sledkom \ hodnotenia. pred podpisom

dodatku zmluv medii prijímatefom a úspešnm uchádzačum. a šak najneskór 30 dní

pred podpisorn zmlu‘y na dodáku to\aro. složích aleho stavebných práe s úspeným

uchádzačom. aleho dodatku k takejto zmlu e.

4 Činnosfou Poskiovuteľa nic je dotknutá ‘‘ lučná a konečná zodpovednosť prijírnateľa

ako erjného ohswráateia. ohstaráateFa alebo osoh podľa 7 zákona o ercjnom

I
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ohstará ani za konanic erejného ohstarávarna pri dodržani šeohecne záväznch
právnveh predpiso R a lS. základn‘ch princípov erejného ohstarávania a mluvy o
poskytnuti NEP.

S. Poskvw‘ atď ‘ korá administratí nu kontrolu ohstarávanja to aro. s]užieb.
staehn‘ch prác a sůisiacich postupov ‚m1e zákona o pomoci a podpore.
Posktovateľ ohoznamuje PrijímatcFa so zdvermi z administratívnej kontroly do 21
pracoxnch dni od predloženia príslušnej dokumentácie z crejného obstarávaniaz
ohchodnej ‘ erejnej út‘aže / priekumu trhu PoskvtovateFo L pričom predloženim
dokumcnácie sa rozumie doručcnie tcjto dokurncntácic Posktovatefovi. Lehota
uvedená tomto odseku neplnie rnomentom odoslania vyzvaniwdožiadania

PrijímatcFo I. aleho začatim inej kontrol ‘ zrn‘ sic Čl. IS t\chto VZP. alebo pokiaF tak
ustanovuje tento članok.

6. PosktovateF móže ‘ odůvodnen‘ch pripadoch napr. veľké inlřaštrukturálne projekty.

komplexné služb apod.) predl?.iť lehoty ucdené tomto článku: pričom takéto
predlžcnie Ichot hude PriimatcFo i písomnc oznámené.

PoskvtoateF je opránen požadoať od PrijirnatcFa aj lnů dokumentáciu z verejného

ohstarúvania v súlade Článkorn 3 t chto VZP.

X. PoskvunateF má pni‘ o tučastniť sa na procese erejného ohstarávania ako nchlasujůci

člen komisie na vyhodnotenic ponúk. PrijimateU je povinný omnámiť PoskvtovateFovi

termín a miesto konaiiia hodnotenia ponúk najmcnej 7 dní vopred.

9. Ak I‘osk to ateF v rámci ntonu administrativnej kontrol idcntilikuje nedostatky.
alebo požaduje odóvodnenic ‚oleného postupu. preruši adrninistratívnu kontrolu a
%%Z%e prijímatela na leh odstránenic. ysetIenie alcbo odóvodnenic zvoleného postupu
v Iehote nic kratšuj ako 7 dni odo dua doručenia ýtv‘. Lehota u edená v odseku č. 5
tohto článku prestá;a pl nůť dňum odoslania ‘Cz ‚ Prijírnatefo i. Po doručení
odpovcdc PrijimateFzi na nivu Poskto aieľa pnic PoskvtovatcFovi nová lehota 21
praco ných dní. Poskvto ateľ \/ve Priiirnatcľa na úpra u ná rhu zrnluv na dodávku
to\ aro . služieh alebo sta ehn ch prác ‘. súlade s podmienkarni súťaže a ponukou
úspešného uehád,ača. ak počas 0% eroaniu nárhu zmluv na dodávku toarov.služieb
alebo sta ebných prúc ii:t aesúlad prcdmetu ohstarávania. jeho hodnoty. zrejrné chyb

písaní a počítaní LLIeho in nezátažný nesúlud návrhu zm1u na dodávku tovarov.
služich alebo staeBných prác oproti predmetu ohstarávania a hodnoty zákazky
navrhnutej úspcšn‘rn uchádzačom.

10 M PoskvtovateF postúpi overcnie procesu verejncho obstarávania na ‘rad pre \ erejné

ohsIaru anie. a súčanc zašle v eliote 2 I dni PrlirnateFo I oLnamentc. že postúpil

u%erenie procesu vercjnčho obtaráania na Lrad pre crcjné obstaráanie. lehota

(21 praco‘ ných dni ) prestane Poskto atd 0% I pl núť. Prijín.tcf v tomto pripade

nernóže ‘.ykonať úkon. ktor hol 0% ero\ an (podpis ‚mluv na dodávku tovarov.

služieh aleho staebrch prác). \ pripade. ak Lprlek takémuto oznameniu O postúpeni

ocrenia procesu erejného ohsiará ania na Lrad prc erené obstará‘ anie Prijímatef
ui:i ne zmIu u‘dodaok K imluve na dodá ku to\ arov. služieh aleho stavebných práe

s úspešn‘m uchád;ačom. po ažuc sa takéto konanic PrijimateFa za podstatné porušenie

tejto Zmlti v. Dňom doručenia oznámenia I. radu pre verejné ohstarávanie o výsledku

kontrol, aleho doručenia stanoviska do dispozicie Poskyto atefa. pInie

Posk tovateFo I 00% á lehota 21 praco neh dni. Poskytovateľ je povinný oboznárniť
Prijírnateľa so zá\ erml / anninktratíxnej kontrol najneskór posledný deň lehoty

1 1 l>oskvtoateľ prostrcdnict om ohoznámenia so zá‘ erml z administrativnej kontroI

3 zve PrijímateFa na \ vhlásenic no‘ ého erejného ohstaravania. ak počas

/



administratívnej kontroly erejněho obstarú unia pricskumu trhu prcd podpisem zmluvv

Prijímatefa s úspešnrn uchádzačom identitikuje mé závažné porušenia ZVO. resp.

porušenie postupov. pravidiel a princípov \erejného obstarávaniaohchodnej verejnej

súťaže. ktoré nic je možné odstrániÍ úpravou nárhu zmluvv medii Prijimateľom a

úspešným uchádzačom.

2. Poskvtoatef prostrednfctvom ohoznámenia so závermi Z administrativnej kontroly

xzve Prijimateľa na vxhlásenie nového verejného ohstarávania. ak počas overovania

návrhu dodatku k zmluve na dodávku tovarov. služieb alebo stavebných prác medzi

PrijimateFom a Dodávateľom Projektu zisti nesplnenie podmienok vymedzených

58 ods. J a 88 ods. J ZVO.

3. V pripade. ak Posktovatef neohoznárni s ‘sledkami administrathnej kontroly

Pdjimaieľa vn vvššie uvedenej lehote 21 pracovnch dní (a nedošlo

k prerušeniWzastaveniu plnutia lehoty). Prijimateľ je oprLnnený pozastaviť realizáciu

projektu do času doručenia oho,námenia so závermi z administratívnej kontroly.

Prijimatef však nic je opránený uzuhoriť zmluvu s úspešnm uchádzačom.

Vzatvorenie zmlu‘> s úspešnm uchádzačom může byť takomto pripade chápané ako

podstatné porušenie Zmluv.

14. Ak Poskytovater identifikuje porušcnie pravidielĺprincfpovpostupo\ vo verejnom

ohstarávanitobchodncj \erejnej súťaži. aleho porušenie legislatív> EU a SR. neschváli

Prijírnatero i uzatvorenie mtuv> s úspešnm uchádzačom. resp. ncpripusti výdavky

iniknuté na základe verejného obstarúvaniařohchodnej verejnej súťaž.e do

linancovania. V pripade podpisu dodatku k existujťrnej zmluve na dodávku tovarov.

služieb alebo stavehn‘eh prác medzi PrijirnateVom a DodávateFom Projektu sa

ustanovenie tkajúce sa ohumoámenia PrijimateFa uvedené v pncj vek tohto odseku

použijú ohdobne. ak došlo k identilikovaniu obdobných nedostatkov.

15. V pripade. ak RO neidentifikuje záveroeh z administraiívnej kontroly nedostatky.

oho,námi Pdjimateľa s trn. že je opráncn“ >konat‘ úkon (naprĺklad uzatvoriť

zmlu Wrárneoú dohodu s ůspešnm uchád.‘ačom. uzatoriť dodatok k zmluve.

pripustiť vdavk> v,:niknuté z obstarúvania tovarov. stužieb. stavebných prác alebo

mých postupov do finaneoania). Jeden originál každej zmluv> o dielo alebo jej
dodatku. uzatvorenej v rámci Projektu Prijimaieľ predloži po jej uzatvorení

Pos k yto v atc Fov i.

16. Prijimawľ sa za\üzujz upraiť \ zmlue s Dodávateľom Projektu povinnosť DodávateFa

Projektu strpieť ýkon kontrol auditu‘overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom.

prácami a službami kcdvkr ck počas platnosti a účinnosti Zrnluvy. a to oprávnenými

osobami ĺmy sic člúnku 15 t‘chto VZP a poskvtnúť im všetku potrcbnú súčinnosť.

17 Poskyto atef aplikuje postup> administrativnej kontroly verejného

obstará aniaiobchod,iej erejnej úťaže aj na administrativnu kontrolu verejného

ohstará aniaohchodnej u.rejnej súťaže ukončeuej pred účinnosťou Zmluvy.

Utanovenia tkajúee sa Poskyto ateľa ohFadne možnosti vvz\v na úpravu súťažnej

dokumentáeic. úpravu ruk ritu zinfu>. navrhnutia zrušenia súfaže a ďalšich kontroly

ďalšíeh postupo PrijimatcVa pred uťat‘orením zmlu\y s úspešným uchádzačom sa

nepoužij Ú.

18. V prípade nadlimi nei zákazky nas[cdo‘ne krok> Prijímatela (ercjného

ohstará au.ďa‘ohstarúx ateFa) vo ercjnom ohstará ani podliehajú predhežnérnu súhlasu

Poskvto atefa:
a) návrh oznámenia o nhlásení erejného obstaráania.

h) súťa)né podklad>.
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c) zápisnica Z Uiodnoco ania splnenia podmienok účasti — len pd užšej súťaži
d) zápisnica z yhodnotenb ponúk.
e) návrh zmluv; s úspešn(m uchádzačom pred jej podpisom druhou Zmluvnou

stranou.
flnávrh dodatku k zmlu;e pred jeho podpisom druhou Zmluvnou stranou.

8.1 K oereniu kroko; uveden‘ch v hode 18 tohto článkuje Prijimatef povinný predložiť
príslušnú dokumentáciu.

V pripade bodu 8 a) zasiela aj zverejnené Predhežné ozmmenie. ak je to pre
predmetné ;erejně obstarávanic rele; antné.

Ná;rh Oznámcnia u ;.hláseni ;erejného obstará;ania a ná;rh Súťažných podklade;
predkladá Prijimateľ súčasne a PoskvtovateF ieh tiež súčasne predbežne odsúhlasuje.

V prípade hodu 18 d). ‚asiela aj záznam z otvárania ponúk. zápisnicu
Z ;vhodnoco;ania ;pInenia podmienok účasti, jednu kópiu ;šetkých ponúk a všetkv
doplnenia iníormácii v súťažn‘ch podkladoch a ;vsvetfo;ania súťažnch podkladov
v sútadc se Zákonom o verejnom obstará‘ ani.

18.2 V pripade roko.eieho konania bez zverejnenia nasledovné kroky Prijimateľa
(verejného obstarivatefa‘ohstará;atel‘a) ve verejnom ohstarávani podliehajú
predhežnému súhla:u Vosky tovatel‘a:

a) nú;rh oznárneniu O začatí roko;acieho konania bez z;ercjncnia aj s odóvodnenirn
použitia rokovacieho konania bez i;erclnenia. ;rátane ;;z;y na rokovanie (uvedené
platí pre podlimitně postup ).

b) návrh oznámenia o zámere uzavrieť zrnIu; v zmysle * 22 jds. 7 zákona eVO.

Poskviovateľ ;ýslovne vyžaduje ; prípade rokovaeieho konania bez zverejnenia
;\pracovanie a z;erejnenlc tohto oznárnenia (uvedeně platí pre nadlimitně postupy).

c) ná;rh zmlu; ; úspešn‘m uchádzačorn pred juj podpisom druhou Zmlunou
stranou resp. návrř dodatku k zrnIti; e pred jeho podpisom druhou Zrnlu; nou stranou
;rátane zápisnice z roko; ania.

18.3 V pripade. že Prijírnateľ ;; koná úkon uvedeny hode 18 aleho 18.2 tohto článku bez
predchádiajúeeho adsúh[asenia Pusktovatel‘om. bude toto považované v zmysle
článku 10 bod 2.5 VZP Podstatně porušenie Zrnluvv.

18.4 Predhežn súhlas s krokmi ;ercjněho obstarávatel‘a!obstarávateFa uvedenými v bode
18 a v hode 18.2 tohto článku udefuje Posk;toatef pisomnc. Lehota na vjadrenie
súhlasu je naj iac: IS pracovnch dni od doručenia príslušnej dokumeniácie
Prij ímateFom Poskto ateľo; i. ak Zmlu; a nestanovuje inak. ?oskovateF rnóže v

slano;enei lehote :ehotu na ;vjadrenie súhlasu pisomne predlžiť. je však pri tom
po; inn‘ rešpekio; ať lehoty určené Prijimaterovi ako verejnému
ohstarávateľo; i obstará; atel‘o; i platnni zákonem o ereInorn obstará; ani.

19 Prijirnateľ akcepwje skutočnosť. )e ;;da; k xzniknutě na základe ;erejného

obstará;ania‘ohchodriej ;erejnej sút‘aže nernóžu byť Poskyto;ate[‘orn ;yplateně skůr
ako budú skontrolo\ ané pravidlá!pnstup princip vercjného obstarávania!obehodnej

;erenej sútaže S ponti; n ni v‘s ledkom (nebude identitkovaně porušenie legislatív

SR a El.1 apod.).
20 Prijirnater berle na edomie. že lehota určená. resp. dojednaná pre administrativnu

kontrolu Ziadosti o platbu č1. I 7 tchto VZP) nezačne p1‘ núť skčr akc bude PrijimateF

ohoznámen o po,‘itívnom ;sIedku administrativnej kontrol‘ verejného
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ohtaraaniaverejnej ohehodnej úťaže. Istunoenie predehúdzajúcej vet neplatí

v prípade. ak Liadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky zniknuté na základe

\erejneho obstará‘. ania‘obehodnej \ ercjncj súťaže.

\‘ pňpade ak PoskvtjvateF identifikuje ncdodržanie principo‘. a postupov verejného

ohstará‘.ania. resp. pirušenie pra‘.idicl stanovených v legisiative SR a EU. až počas

realizácie projektu. po úhrade oprá‘. nených ‘.‘davkov v Žiadosti o platbu. vit ahujúcou

sa k nákladom projektu. ktoré vyplýxajú z realizácie verejného obstará‘. ania. (napr. na

základe výsledkov kontroly ‘. zmsle Čl. 13 tejto Zmluvv) Poskytovatel‘ postupuje

‚. zm sic 27a zákona o pomoci a podpore.

Pri zákazke s nízkou hodnotou Poskv to‘. ateF oved. či vynaložené náklady na obstaranie

predmetu zákazkv hoi primcrané kvaiite a cenc. Z dóvodu zachovania transparentnosti.

rovnakého zaobchádzania a el‘ekti‘.nosti ‚.ýda‘.ko‘. sa pri zákazkách s nízkou hodnotou

uplatňuje pravidlo ..troeh punúk“. To znamená. že v prípade zákaziek. ktorých hodnota

bez DPH presahuje 5 000.-EUR Prijimaief musí prcdložiť aspoň Ln pisornné ponukv na

obstaranie tovarov. prác aleho služieh. Prediožené ponuk musia byť v písomnej forme

a náležite zdokumento‘.ané. Súčasťou dokurnentácie musia byť doklady pot‘ rdzujúce

kroky uehádzačov v súlade s časovým harmonogramorn uvedeného ‘.o výz‘.e na sút‘až.

Ak sa Prijímatefo‘.i potrebné ponuky nepodari zozbieraC. napriek zaslaniu výziev

minimálne 3 suhjekwrn. rnusia kť niadne zdokumentované ‚.šetkv krok ktoré holi

podniknuté na získan]e t‘ehto ponúk.

23 Pri zákazkáeh do 5 000.-EUR bez DPH. Poskto‘.ateľ nepožaduje predloženie troch

ponúk. avšak požaduje zdá‘. odnenie ‘.1heru úspešného uchádzača na základe prieskumu

trhu (napr. mi základe \\‘sledkov kontroi v iorrnou faxu, web stránky. katalógo‘..

ceno‘. ponuk. kIeflnického príeskurnu aid‘.). Iento prieskum musí h}f riadne

zdokumentovaný a musí hf / nebo hodno‘.erne vrcjm ‘.‘sledok ‚.ýberu úspešného

ucbádzača.

24 Pri zabczpečo‘. ani zákazieb. na ktoré sa ne‘. zťahuje zákon o verejnom ohstará‘.aní. resp.

v pripade. že prijímateF nic je ‚. inn sic zákona o \erejnom ohstarávani povinný pri

ttzat\ oreni zmlu‘. na ‚ahezpečenie dodá‘. ok tu‘. aro‘.. prác a služieh. potrebnch na

realizáeiu akti‘. it projektu. postupu‘. ať ‚. zrn‘. sic zákona o ‘.erejnorn obstará‘. ani, je

Pobk% to‘.ate! povinn\ postupovať ;rnsic prislun‘.‘ch ustano‘. ení zákona Č. 513 ‘199]

Zh. Obchodného zákonníka.

I. vedené sa ne‘.zťahL‘)e na zákazk. ktorch hodnotu bez DPI-I nepresahuje 30 000,-

IUR pni obstará‘. ani to‘. arov ulcho posk to‘. unia služieh. resp. r:presahuje 120 000.-

FUR bez DPH pri obstarávaní sta‘.ehn‘eh prác. keď je Prijimatef povinn postupovaf

podia ods. 23 iohw článku. pdčom pri zákazkách do 5 000.-EUR bez DPH je

Posk to‘. atc!‘ povinni postupovat podľa ods. 24 tohto Článku.

25 \‘erejn obstará‘. ateľ ohstarávatel‘ je po‘. inn zohFadniť ustano‘. enia Zmluvy pri

pripra‘. e a realizáeii ‘.ercinébo obstará‘. aniu rámci tohto Projektu. ‘.rátane príslušnej

‘.o svojich intrn‘ch predpisoeh. resp. orĽunizučnej šlruktúre.
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(lánok 3 PO‘lNNOSt POSKYTOVAt INFORMÁCIE A PREDKLAD.4t

MON[TOROVACIE SPRÁVY

Prijimateľ je ptn inný počas platnosti a účinnosti Zmluvv pravidelne predkladať

Pasky un atero i monitorovacie správy \ o íbrmáte určenom Posk to ateFom. a to

a) Priehežnú momtoroxaciu spráu počas realizácie aktivit Projekiu.

W Záerečnú monitoroaciu spráu po ukončení realizácie aktiít Projektu.

e) Následnú monitorovaciu správu po ukončení realizácie aktivit Projektu až do

ukončenia platností a účinnosti 7rnÍuv.

Prijímatef je povinr predkladať Posktovatefovi počas tnania rea]izácie aktivít

Projektu Priebežné monitoro\acle správy každých 6 mesiacov ato do 15. dňa mesiaca

nasledujúceho po sledovanom období. Prvým mesiacom. ktorÝje predmetom Priebežnej

monitorovacej správy je mesiac. v ktorom hola Zmluva podpisaná. Ak PrijimateF poruší

(úto povinnost a ak ta urči Posk.toater. Prijimaeľ je povinnÝ rátif NFP alebo jeho

časť v súlade s článkem VZP.

( 3. PrijímateF je povinri predložiť Poskvtovawrovi Záverečnú nionitorovaciu správu

spolu so Záverečnou ZiadosCou o platbu najneskór do 3 rnesiacov od ukončenia

realizáeie aktivit Projektu podFa článku 2. bod 2.4. zmluvv o poskytnuti NFP. Ak

Prijímateľ poruší túto povinnosť a ak to určí l‘osky lovakf. Prijímateľ je povinný vrátiť

NFP aleho jeho časť‘: súlude s článkorn II VZP.

PrijimateF sa za‘äzuje predkíadať Poskyto‘.atefovi Následné rnonitorovacie sprá%y

počas 5 roko odo dňa ukončenia realizácie aktivit Projektu. Následné monitorovacie

správy .ie Prijimatel‘ povinn predkladať PosktoateVo i najrnenej každých 12

mesiaco\ odo dňa uko“enia realizácic ukií Projektu. do 15. dňa mesiaca

nasledujúceho po sledovanorn období. Prvni mesiacom. ktor je predmetom Následnej

monhton)\ acc sprá je rnesiac. ktororn Hola ukončená realizácia aktivit Projektu.

PrijimateF je záro‘.cň rámci poslcdnej \ásledncj monitorovacej spráx y po inný

predlo?iť Poskto atelovi aj sprá\ u o príjmoch a \ ‘da koch plvajúcich z uživania

sledku Projektu. niiniinálnc poslednú platnú účto nú za ierku a v prípadoch. kde je

pnpra\ a ‘ročnej sprá\X po mna zo zakona. aj ročnú sprá‘ u.

5. V prípadc chh pisaní. počilani aleho in)eh zrejmych ncspnn nusti v monitorovacích

správach je Prijimateľ po‘ inn‘ lehote určenej PoskvtovateForn tieto nedostatky

monitorovacích správ odstranit. PokiaF je monitorovacia správa neúplná, je Prijímatel‘

pox inn ‘ lehote určenej Posk to ateom monitoro\ aciu správu doplniL V pripade

rozporu monitoro\ acej sprá‘ so skutko ni stavom realizácie akti U Projektu. alebo

so ĺmlu ou je Prijiniatel‘ po‘ inn‘ lehote určcnej PoskvtoateVom tento rozpor

odux odnit.

6. PrijímateF je po‘ inn na žiadosť Poskvtovateľa hezodkladne predložit‘ inibrmácie

a Dokumentáciu sút isía s charakterom a postavením Prijímateľa. s realizáciou

Projektu. účelorn Projektu. akti kami PnjímateFa sI.l\ isiacirni s účelom Projektu.

s edením úč1o nict a. a to aj mimo rnonitoro acich sprá u terminov u edench

v tomto článku VZP.

7. Prijimatef je po inn hezodkladne pisomne iníbrmovať Posktoatel‘a o začatí

a ukončeni akéhokol‘vek súdneho. exekučného. konkurzného aleho správneho konania

voči Prijirnateľo i. c stupe PriiimateFa do lik idácie a jej ukončeni. o zniku a zániku

okolností Uučujúcich zodpocdnost‘. o etkeh zisteniach oprnen‘eh osób podľa

článku 13 «chto VZP. prípadne mých kontrolných orgúno. ako aj o mých
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skutočnostiaeh. ktoré majů alebo móhi mať na realizůe,u akti it Projektu a‘aleho

na povahu a účel Projektu.

8 Prijímatef je zodpoedn za presnosť. správnosť. pradivosť a úplnosť všetkýeh

inforrnúcii poskyto antch Posk toatefoi.

(]ánok 4 PUBLICITA A INFORMOVANOSt

Prijimateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy inlbrmovať verejnosť

o pomoci. ktorú na základe ZmIuv zisku. resp. získal formou NEP prostrcdníctvom

opatreni vohlasti inlbrmoania a publicity uvedených v tomto článku Vzp.
PrijimateV Sa zav.7uje. že šetk opatrenia v oblasti inf rmoania a publicity

zamerané na verejnost hudú obsahovať nasledujúce intbrmácie:

a. odkaz na Európku úniu a znak Európskcj únie:

h. odkaz na prislušn Lbnd. kwh spolulinancuje Projekt s použitím nasledujúcich

označeni ERDF EurópNk\ lhnd reionúlneho rozvoja. ESF — Európsky sociálny

lhnd a KE — Kohézn lbnd rátane znaku Operačného programu. v rámci ktorého

sa Projekt realizuje.

c. vhlásenie určené Posktovaterom. v ktorom je zdóraznená pridaná hodnota

interx cncie ES. napríklnd vvhlásenic ..ln estíeia do Vašej budtcnosti.

3. Prijímateľje povinn od začatia fv/lekci realizácie aktiit projektu a počas celej dob\

realizácie aktivit projektu zahczpečif vv\esenie reklamnej tabule (panelu) na mieste

realizácie aktivít projektu. ktor splňn tlelo podmienkv:

— Celkoá v“ška NEP na Projekt presahuk 500 000 EURa

— Pmjeki spočivu O lnancovuní inlřnštruktúr aleho sta‘ ehn eh činnosti.

4. PrijimateF je povímť nahradif reklamnú tabuľu uvedenú odeku 3. tohto článku

VZP tnulo sveiltijúcou tabuFou. resp. urniestniť v mieste realizáeie aktivit Projektu

tn ab setfujúcu abuFu po ukončeni realizáeie akti it Projektu avšak najneskór

prcci podanim Zá\ erečiicj 2iadosti o platbu. Pokiaľ je tnulo vsvetfujůea tahuVa

oprá\ nen‘m ‘ dakom. Prij,mateľ je po inn‘ urniestnif In ab svetľujúcu tabuľu

prcci ukončením realizácie akti ít Projektu. Trvalo vvsetľujúca tabuba musí byť

iditeFnú a dostawčne eFka: a to ‘ pripade Projektu. ktor splňa tieto podmienk:

- Celková ťšku NEP na Projekt pmesahuje 5(R) 000 EURa

— Projekt spoči a ..adobudnuti dlhodobého hmotného majetku alebo ‘ o

flnanco ani inÍaštruktún aleho sta\ ebnťch činností.

5. PrijírnateF sa zavázuje u iesf na reklamnej tabuli a trvalo vvsvetľujúcej tabuli

inÍbrmáeie u eden ‘ odseku I tohto článku VZP. pripade tn ab v svetľujúcej

tabule aj druh a núzo Projektu. PrijimateE je pox inn\ iabezpečif. ah informácie

uedene predchadzajúcej \ete zaherali najmencj 25°o reklamncj tabule. resp. trvalo

n s‘ etUujúcej tahuk.

6. V prípade Pwjekto. ktoré nesplňajú pudmienk uvedené v odseku 3 a 4 tohto článku

VZP. je Prijimateľ povinnť zaistif informoanie erjnosti o tom. že Projekt je

spoluflnancoanť rámci daného operačného programu z príslušného ľondu. napr.

umiestnenim intbrrnačnej tabule (plaatu) v mieste realizáeic aktivit Projektu a to

počas rcalizaeie aktivit Projektu. Inlbrmačna tahufa (plagát) aleho iny prustriedok na
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zaistenie intbrmo aniu erejnosti O tom. že Proiekt je spo1utinancovan‘‘ v rámci

daného operačného prc.rarnu Z prislušnáho ldndu musí obsahovaf inřormácie

uvedená odseku 2. tohto článku VZP rátane druhu a názvu Projektu. Prijimateľ je

povinn‘ zahezpečiť. ab inihrrnáeie uvedené v predehádzajúeej tete zaberali najmenej

25% inřbrmačnej tabule

V pripade makch reklamnch predmeto‘ sa ustanovenie odseku 2 písm. W a c) tohto

článku VZP nepoužij ú (je potrebné postupoať v súlade s Manuálom pre publicitu.

ktor je súčasťou aktuálneho Systému riadenia ŠF a KF na programoé obdobie 2007

—2013).

$ Prijímateľ sa zavdzuje uvádzaV vo šetkeh dokumentoch a pisomnch stupoch

Projektu inforrnáei2 u\edcné v odseku 2. písm. aLb) a c) tohto článku VZP.

s ‘cnirnkou podpornci dokurnentácie súvisiacej s Projektom. kde sa PrijimateF

zaväzuje uádzať inlormacie u‘edené ‘ odseku: písm. a) toku článku VZP.

Ak Poskvtoatef neurčí inak. Prijimatel‘ je povinn použiť gratkk štandard pre

opatrenia v oblasti intbrmovania a publicit ohsiahnutý v Manuáli pre publicitu. ktorý

je súčastou aktuálneho Sstému riadenia SE a KF na prouramové obdobie 2007 -

2013.

0. PrijimateFoi sa zakazuje umicstniť v miestc realizácie Projektu inú reklamnú tabufu

áčšíeh rozmero\ ako sú tabule uvedené tomto článku VZP.

Prij ímateľ súWasí. ah ho Posk)to\ ateľ zarudil do zoznamu PrijímateFov pre účely

pub1icit a informovanosti. PrijimateF záru eň súblasi so zverejnenim nasledujúcich

informácií v zoznamc PrijimateFov: náio\ a sídlo Prijirnateľa: názov. cide a stručný

opis Projektu: miesto realizácie akti ít Projektu: čas realizáce Projektu: celkové

náklady na Projekt: ška posk tnLiteho nenávratného finančného prispevku:

indikátor‘ Projekiti: ľotogratie a video ‚áher z miesta realizácie Projektu:

predpokladan konicc reafizácie akti ít Projektu. l‘rijímateF súhlasí So Z\ erejnením

ueden‘eh údajo‘4 tkž inmi spósohini. na základe rozhodnutia PoskytovateVa.

Článok 5 VLASTNÍ(TVO A POUŽITIF \tSTtPOV

Prijímateľ sa ľavázuje. že hude mať počas platnosti a účinnosti Zmluvy alebo počas

ohdobia uvedeného o e nu predkladunie žiudosti o FP. podľa toho. ktoré

obdohie bude dlhšie:

a) vlastnícke práo aleho inc práo k pozemkem a sta bám ‘. zmy sic 139 ods. I

zákona č 976 Zh. o územnorn pláno ani a sta ehnom poriadku zneni

ncskoršich predpiso (sta\chn zákon opnh ňujúce realizáciu akti it Projektu

a garantujúce jho udržateľnosť K majetku. ktor zhodnotí aleho nadohudne

/ prostriedkov \FP aleho jeho časti aleho

h) hude mať majetok. kwr zbodnuti alebo nadohudne / prosiriedkov \FP alcbo jeho

časti \ dlhodohom nájme.

podIa toho. ktorú tormu práva k maje(ku thodnoteného aleho nadobudnutému v NFP

aleho jeho časti určí Vi a nu predkladanie žiadosti O NEP.

Dlhodoh‘m nňjmom a pre üčel tcjto imlu rozumie nepretržit‘ nájomn‘ vzťah

Prijimateía rninimúlne počas rcalizácie aktivit projektu a pdť roko po ukončení

realizúcie akti it projektu . resp .3 roky pre malé a stredné podnik
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2, \laietok nadohudnut‘ a‘aleho zhodnotei« ‚ NIP aieho ijcho časti móže byť poča

platnosti a účinnosti ZmIu\) prevedený na tretiu osobu, zaťažen akýmkohek právorn

tretej osoby alebo prenajat‘ tretej osohe kn s predehádzajúcim písomnm súhlasom

Poskvtoatefa. Ak majetok nadohudnutý aa)eho zhodnoten z NEP alebo zjeho časti

bude počas platnosti a účinnosti Zmluv) preveden na tretiu osobu. zaťažený

akmkoFvek právorn tretej osoby aleho prenajah tretej osobe bez predehádzajúceho

písomného súhlasu PoskioateFa. Prijimateľ je povinný vrátiť NEP akbo jeho časť

v súlade s článkom 10 Vzp.

3 Zmluvnó ‚tran‘ sa dohodli a súhlasia. že majetok nadohudnutý walebo zhodnotený

z NFP. aleho zjeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v imysle ‘šeobecne iáázných

pránvch prcdpiso SIoenskcj republik len v prípade. ak je osobou oprávnenou

z výkonu rozhodnutia Poskvtovateľ. Ministerstvo inaneií SR. príslušná správa %nančnej

kontroly abbo banka financujúea Projekt. s ktorou má PosktovateF uzatvorenú zmluvu

o spolupráci.

PrijirnateV sa zavUZuje poskinúť Poskvtoatefovi a pris1ušnm orgánom SR a ES

šetku Dokumentácii.t ntorenú pri realizáeii aleho ‘ súvislosti s realizáciou aktivít

Projektu. ahmto zároveň udeľuje PoskvtoaieFovi a prfslušnýrn orgánom SR a ES

pni o na použitie údajov z wjto DokLzrnentácie na úče!% súvisiace s touto Zm]uvou

pri zohíadneni autorských a priernvseInch prú; PrijimateUa.

5. V pripade požiada k Poskvtovatefa je PrijímateF povinný tizavrť s Poskytovateľom

samostatnú ‚mluvu týkajúeu sa zahezpečenia závázkov voči PoskytovateFovi

súvisiaeich s realizáciou aktivit Projektu. resp. je Prijimateľ po inn preukázat‘

Poskvw atcFo i cXitenciu zahezpečenia závázko voči Poskto ateFo\ I súvisiacich

s realizáeiou akti it Projektu. Nedodržanie u edenej povinnosti sa pova2ujc

za podstané porušenie ZmIu }

6. PrijirnateF je povinn poistiť počas platnosti a účinnosti Zmbuvy pre prípad poškodenia.

zničenia.strat‘. ndcudzenia. aleho mých kňd:

a) majetok. kton zhodnot‘ “pIne aleho sčasti / NlP. alebo zjeho časti. ato hezodkladne

po podpisani Lmluvy.

h) majetok. ktorý nadohudol úplne aleho sčasti z NEP. abebo zjeho časti. a to

hczodkkidne po jeho nadohudnutí.

\edodržanie uvedent‘j po innosli sa po\ažuje iu podstatné porušenie Zmluv).

7. Prijimatel‘ je po inn\ oznámit‘ ;‚osk to‘ atel‘ovi každú poistnú udalosť na majetku

spoluflnanco anom na základe Zmluv‘. a to do 20 dní od ‚jej viniku. Prijfmatef je v

ro nakej khoie po inný inJonnoat posk1o ateFa o vvpbateni a ‘ške poistného

plnenia z poistnej udalosti U\ edenej predehádzajúeej vete.

(Iánok 6 PRE VOD A PRECHOI) PRÁV A POVINNOSTÍ

Prijimatef je oprú nei« pre iesť práa a povinnosti z tejto 7mlu na iný subjekt len

s predehúdiajLicim pisoms«ni úhlasom PosktovaleVa. Ak Prijimateľ prevedie práva

a po innosti / tejto Zmlu na in subjekt bez predehádzaiůceho pisomného súhlasu

I‘osk tovateVa, Prij,matef je povinni ‘ rótiť \EP abebo ieho časť ‘ sůlade s článkom 1

VZP.

2. Prijimateľ je po\ ini pisomne inIorrno ať l‘osktovatel‘a o skutočnosti. že dújde

b preehodu prá\ a po innosti z tcjto 7mlii a to hc,‘odkladne ako sa do7vic o možnosti

zniku tejto skutočnosU aleho zniku teito skutočnosti.
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3 Postúpeníe pohFadůt PrijímateFa na platcnie NEP na tretiu osobu nic je na základe
dohod zmluin‘eh strún možně. V prípade poslüpenia pohfadávky PrijímateFa na

\\platenie NEP na tretiu osobu. Prijimatel‘ je povinni vrátiť NFP alebo jeho časť

‘. súlude s článkom 11 VZP.

(hinok 7 ZABEZPEČENIE PREVÁDZKOVÁNIA MÁJETKJ..

L Prijimateľ je po\inný zabezpečíť preádzkoanie majetku nadohudnutého aalebo

zhodnoteného z NEP. alek zjeho časti. v rámci Prioritnej osi Č. 1. operačn cieľ 1.1

a 1.2. V pripade prevádzkovania tohto majaku na základe prevádzkovej alebo

konccsnej zrnIuv w‘avretej so strategick‘m partncrom. musí byť taká prevádzková

aleho koncesná zmluva v sůlade s Podmienkami prč prevád;koé a koncesně zmluvy v

rámci operačněho prorarnu Ziotné prostredie prioritnej asi I operačného cieFa 1.1. a

1.2. ‘ programoom období 2007-2013 Sloenskej republike. ktorě tvoria prilohuč.5

k Zmluve.

V pripade ak priiirniteľ vžiadosti o NEP nhiúsil. že plánuje na prevádzkovanie

majetku nadohudnutého uaieho zhodnotenčho z NEP alcho zjeho časti uzatvoriť novú

zmluvu o pre ádzko ani. a]ebo novů koncesnú imIuu atakúto zmluvu počas platnosti

a účinnosti zejto Zmlti uzatvori so strateuický m partnerorn. je poinn uzatvorif takú

preadzkoú aleho koncesnů zmluu. ktorá hude v súlade s Podmienkami pre

prevádzkoe a kone.2sně zmluvy v rámci operačného programu Zivotné prostredie

prioritnej asi I operačněho cieLa 1.1. a 1.2. v programo om období 2007 - 2013 v

Sloenskej repuhlike. ktorě t oria pr(lohu č.5 k Zrnlu;e.

3. V prípade. aR dójd putas platnosti a účinnosti tejto ZmIu R zmene spósohu

zaheřpečenia pre ádzko ania majetku nadohudnutého a‘alebo zhodnoteného z NEP

alebo zjeho časti. ktor‘ PrijimateF dcklannal 2iadosti o NEP. je Prijimateľ povinn

O (ejto skutočnosti intomio\ ať Poskvto ateEa a požiadať o písomn súhlas

Posktoateía s takouto zmenou. Ak půjde o zmenu v spósohe zabezpečenia

preádzkoania ioht majetku na základe ktorej Prijímateľ bude uzatvárať novú

prevádikovú alebo koncesnů zmIu ti so stratcgick‘m pannerom. je povinný uzatvoriť

takú pre ádzkovú aleho koncesnú zmIu ti. ktorá je súlade s Podmienkami pre

preádzko ě a koncesně zmlu Y rámci operačného prorarnu Ziotné prostredie

prioritnej osi I operčněho cieľa 1.]. a 1.2. v programoom období 2007 — 2013 ‘

Sloenskej repuhlike. ktorě huna prílohu č.5 k Zmluve.

1. Majetok nadohudnuh a‘aleho zhodnoten z NEP. alebo zjeho časti múže hf počas

platnosti a účinnosti tejto Zmluvx odu zdan do pre ádzko ania strategickému

partneroi na základe preádzko‘tci aleho koneesncj zmluv len s predehádzajúcim

pisomnm úhiasom Poskto awFa. PrijímateF je po inn spolu so žiadosťou o súhlas

zaslať Posk}to\ateFcvi aj nárh preádzkovcj aieho koncesnej zmluvy. ktorú plánuje

uzatvoriť 50 strategick‘rn partnerom. Poskyto\ atc]‘ súhlas podFa tohto odseku udelí

v pripade. ak preácLzkoanie takého majetku. resp. predložen nárh preádzkovej

aleho koncesncj zmlu je súlade s Podmienkami pw prevádzkové a koncesně zmIuv

rámci operačného proĽramu Li otne prostredie prioritnej asi I operačněho cieľa 1.1. a

1.2. ‘ programo‘om ahdohi 2007 - 2013 Sloenskcj repuhiike. ktoré tvoria prilohu č.5

R 7inlue.

5. Prijimatel‘ je povinný najneskór do začiatku preádzkovania majetku nadobudnutčho

aaleho zhodnoteného řNEP. aleho z jeho časti. resp. do predloženia zůverečnej žiadosti
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o platbu. prcdloht Po‘kvtoatcľo uzatvorenú pre ádzkovú alebo koncesnú zm]uvu. na

ktorú Posktovateľ udelil PrijímateFoi súhlas podľa odseku 4 tohto článku VZP.

(lánok S REALIZÁCIA ANTI VÍT PROJEKTU

PrijimateF je po‘ inny zreizo ať seb‘ álen Projekt v súlade so Zmluvou a dodržať

termín ukončenia realizácic akri h Projektu in edcn ‘. dánku 2 hod 2.4. zm?uvv

o poskytnuti NFP.

Prijfmateľ je opránen pozastaiť realiiáciu aktivit Projektu. ak realizůcii aktivit

Projektu bráni okohosť vvlučujúca zodpovednosť. ato po dobu tnania týchto

okolností. Doba realizácie aktiít Projektu sa tým automaticky predlži o čas tnania

okolností vvlučujúcieh zodpovednosť. O ‘znjku okolnosti vylučujúeich zodpovednosť

ako aj o ich zániku je PrijimateF povinný PoskvtoareUa bczodkladne pisomne

informovať.

3. Prijirnateľ je opránen pozastaiť realizáciu aktivit Projektu aj v pripade. ak sa

PoskvtovateF dostane do omeškania s platbou NEP o viac ako 30 dni. a to po dobu

omeškania Posktovateľa. Ĺ vedené neplatí. ak boto omeškanie Posk toatefa zavinené

Prljimatt‘Forn. V pripade. že Poskimateľ >piari onieškanú platbu Prijimateľovi. dňorn

vyplatenia platby je PrijímareF po\ inn pokračovaťv realizácii aktivit Projektu. Doba

realizácie aktivit Proektu sa tým automatiek predlži o čas omeškania PoskvtovateFa

s platbou NFP.

Prijírnatef pisomne oznarni PoskvLovawFo I pozastavenie realizácie aktivit Projektu.

Doručením tohto ozrámenia Poskvtovateľo I nastúvajú účinky pořastaena Projektu.

pokiaF boll splncné podmicnk podľa odseku 2 aleho 3 tohto článku VZP.

5. Poskvtovateľje oprá nen pozastaviť poskvto anie NFP v pripade:

a nepodstatného porušenia ĺmlu PrijímateVom. a to až do doh odstrúnenia tohto

porušcnia Zo strany PrijírnateFa:

b) podstatného porušenia řrnlu‘ PriiimateFom. pokiaľ Poskvto ateľ neodstúpil od

Zrnlu . a to až do doh odstránenia Lohlo porušenia zo strany Prijímatefa:

e) existencie okolnosti mnemožňujúcieh preplácanic žiadostí o platbu v súvislosti

s i.,končením rořpočto Iio roka. a to LI) do zániku t ehm okolnosti:

d) ak posk tnutiu N lP bráni okoinosť vlučujúea zodpo ednosť. a to až do doby

záni ku tejto okHnost i:

c) začatia trestného stíhinia priimateVa. aleho osób konajúcich \ mene prijimateFa za

trestný čin sú\isiaci s realizáciou aktiít Projektu.

6. Posk to awF oznárni PrijimateFo i pozasta cnie posk tounia NEP. pokiaľ hudú

splnené podmienk podFa ods.5. tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia

PrijirnawFo i nastávaju účink‘ pozastLl\enia poskyto ania NEP.

7. Ak PrijimareF odstráni zistenc porušenia Znilu ‚mysle ods. 5. Lohto článku VZP. je

pounn hezodkladne doručiť Poskyto\a;eľo\i oznámenie o odstránení zistenýeh

porušení imIuv. P,skvto aleF o en. či došlo k odstráneniu predrnetných porušeni

Lrnlu a v pripade. že nedosratk‘ holi PrijirnateFom odstránené. obnoví posklovanie

N FP Prij ímateľo i.

8. V pripade zániku ok lnostt ‘ lučujúcich zodpoednosť zm sic ods. 5. tohto článku

VZP sa PoskvtoateF za äzuje ohno h poskxto anie NEP PrijímateFo I.
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(iánok 9 ZMENA ZMLU‘Y Á PROJEKTU

Zmluvu je možné rneniť alel-is dopÍňai len na základe vzájomnej dohody ohoeh

zmiuvnch strán. pričom akékoFvek zrnen\ a dopinky rnusia b« vykonané vo forme

písomného a očíslovaného dodatku k tejto Zmluve. pokiaľ vZmluve nic je uvedené

muk.

PrijimateF je povinný oznámiť PoskytovateFovi všetkv zmcnv a skutočnosti. ktoré majú

pI alebo súvisia s plnenírn tejto Zmluy aleho sa akmkoľvek spósobom tejto

Zmluvy tkajú alehi móžu t(kať. a to aj pripade. ak má PrijímateF čo i len

pochbnosť O dodržaani svojieh vaäzkov pkvajúcich z tejto Zmluvv. ato

bezodkladne od leh ‘zniku.

3. Zmluvné strany sa dohodli a súhhtsia. že ‘. pripade. ak dojde k zmene Systému

flnančného riadenia štrukturálnych fhndov a Kohé>‘neho Fondu na programové obdobie

2007 — 2013. k zmene Systému riadenia štrukturálneh fondo a Kohézneho fondu na

programové obdohie 2007 — 2013. R zmene Priručkv pre žiadateľa o NEP a Priručk

pre PríjímateFa a toulo zmenou nedójde k zmene textu Zmiutv. PoskvtovateF uverejni

nové znenie hchto dokun:entov na svojich internetových stránkaeh. Za vyjadrenie

súhlasu so zmenou uvedeneh dokumentov sa považuje najmä konkludentný prejav vóIe

Prijímatefa spočk-ajúci vo konaní íhkückch alebo právriveh úkonov. ktorými

pokračuje v zmlu tmm vztahu s PoskvtovateFom. Ide najmä o zasielanie

monitoro‘acích správ Posk% toate1ovj. zaslanie Žiadosti o platbu. prijatie platby NEP

od PoskvtoateFa a rod. Od tohto okamihu sa zmlun vzFah medzi Poskytovatelom

a Prijímateľom spratuje takto zmenenými dokumentmi.

4. Zm(uvné strany sa dohodli u súhlasia. že pripade. ak dojde k zmene Sstému

Íinančného riadenia štrukturálnch (hndo a Kohézneho Fondu na programové obdobie

2007 —2013. k zmene Sstému riadenia štrukturálnych fondo a Kohézneho Fondu na

programo\é ohdohie 2007 — 2013. R zmene Príručky pre žiadateUa o NEP a touto

zmenou dojde R zmene textu Zmluvy . Poskytoawľ oznámi Prijímateľo i nové znenie

zmenenveh článko Znilu‘. Za jadrenie súhlasu so zmenou Zmluvv sa poažuje

najmä konkIudcntn‘ prejav óle PrijimatcFa spoCíajúci ‘o ‘konani faktiekch aiebo

právnch úkonov. ktnrrni pokračuje zmluvnom zfahu s Poskytoxatefom. Ide najmá

o zasielanie monitoro\ acíeh správ Poskyto ateFovi. z.asianic Ziadosti o platbu. prijatie

platby NEP oJ PoskvtovateFa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný zfah medzi

Poskvto ateľom a PnjímateFom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.

5. Zmena Zmlu niejc potrehna pripade. ak ideo zmenu identitikačneh a kontaktnch

údajov Zmlu n‘ cli strán. ktora nemá n následok zmenu subjekte Poskytc ateľa. resp.

PrijímateFa a touto ;menou nedčijde R porušeniu podmienok defnoaných v prislušnej

Výzve na predkladanie žiadosti o NEP: ‘ takomto pripade postačuje bezodkladné

pisomné oznámenie o zmene údajox doručené druhej zmluvncj strane formou

doporučeného listu.

2. Zmena Projektu

2.1 PrijimateF je po innF podaF žiadosť o zmenu projektu najneskór 30 dní pred

uplynutím termínu ukončenia realizácie aktivit Projektu uedenom v článku 2 bod 2.4.

‚m1u o posk\tnutl NFP tik sa dostal do onieškanja s ukončením realizácic aktivít

Projektu oproti tenviinu ukončenia realizáeie akti it projektu podľa článku 2 bod 2.4.

zmIuv o poskvtnun NEP. aleho možno rozumne predpokladaf. že k takémuto

orneškaniu dňjde. Dohrou možno predlžiť lehotu na ukončenie realizácie aktivit
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Projektu najviac O IS rnesiaco opwtt poodnérnu dohodnutému terminu ukončenia

realizácie akti it Pr:ijektu. PrijímateE je oprá nený po).iadať o zmenu projektu podfa

tohto odseku rnaxirnálnc dva krát počas realizácie aktiít Projektu.

2.2 Ak zniknú akékoľek mé. najmä technické /rnenv Projektu. kzoré sú nenhnutné a

které X7nikll aleho možno rozumne predpokladať. že vzniknú počas realizácie aktivit

Projektu a zároveň nejde o zmenu podVa odseku 2.1 tohto článku. Prijimateľ móže

počas realizácie projektu maximálne dva krát pisomne podať žiadosť o zmenu

projektu Poskvtoateroi. Ziadosť o zmenu projektu móže žiadatcľ podať kedykoFvek

počas realizácie aktiít projektu. najneskör šak 30 dní pred uplynutím termínu

ukončenia rea[izácie aktivit projektu podľa článku 2 bod 2.4 Zmiuv) o poskytnutí

NFP. Pdjimatef je oprávnern ‘ jednej žiadosti o zmenu požiadať PoskytoateI‘a o

schválenie iacerých zmien projektu. Ziadosť o zmenu projektu musí byť riadne

odóxodnená. inakju Poskytovatel‘ bez ďalšieho posudzoania zamietne.

2.3 Výška NFP uvedená v cianku 3 bod 3.1 písm. h Zmlu O poskytnuti NFP nesmie

byť ustanovením odseku 2.2 tohto článku VZP dotknutá.

2.1 PosktoateF sa ;‘aäzuje poskvtnúť Pdjimatel‘ovi štandardn lhrrnulár Žiadosti

o zmenu Projektu.

2.5 PoskvtovateF nic 1C povinni navrhovanej žiadosti PrijímateFa na zmenu projektu

podl‘a bore ucdenho ci‘.

2.6 Zmlu né stran sa dohodli a sůhlasiu. že v pripade kladného rozhodnutia

Poskvw ateía O ziiene projektu sa takéto rozhodnuie siá a prílohou tejto zmluvy

a zrnluvný vzťah sa od okamihu oznámenia o kladnorn rozhodnuti Poskyiovateľa

PrijimateFovi spravuje takto zmenenou Zmluou.

(Iánok 10 [kONČEIE ZNILtVY

Riadnc ukončcnie zjnluného viťahu

1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu vo Zmiuvv nastane splnenim závázko

zmIunch stnn a súčasne uplynutím doby, na ktorú hola Zinluva uatorená

podl‘a článku 6 hod 6.2. imluy O posktnutí NFP.

2. Mimoriadne ukončnic zmluv núho vzt‘ahu

2.1 Mimoriadne ukončcniu zmlu nuho zťahu zo Zmluv nastáva dohodou

zmIu n‘‘ch strái a)eho odsiúpenim od /mluvv.

2.2 od Zmluv‘ móže PrijímateF atcl‘o Posktoateľ odstúpiť v pripadoch podstatného

porušenia Lmlu\\, nepodsiatneho poruenia Zmluv a ďalej v prípadoch. které

ustanovujú právnc predpis SR a IS.

2.3 Porušenic Zrnlti je podstatné. ak strana porušujuca Zmluvu edela v čase

u,ax retia Zmluvv aleho tomto čase holo ro/umné pred ídať s prihliadnutím na

účel Lmlux . lor pl\ nul z jej obsahu alebo / okolností, za ktor ch hola

Zmlua uzavrctá. že druhá zmluná strana nebude mat‘ záujem na plnení

povinností pri takom porušení Zmluv alebo prípade. aR tak ustano uje Zmluva.

2.4 Na účel Zm!uv sa za podstatnc porušenie Zmluvv zo strany Prijimatel‘a

pin ažuje najm.:

Is



a) ‚niL nepredvídanch okolnosti na .strane Prijímatera. ktorč zásadne zmenja
podmienk) plnenia Zmluvy a Projektu a súčasne nejde o okolnosti vylučujůe
iodpovednost:

b) opakoaně nárokovanie ncoprávnein‘ch výdavko Projektu:

c) preukázaré porušenie pránvch predpisov SR nES v rámci rea]izácie aktivit
Proiektu sú‘ isiacich s činnosťou PrijímateFa:

d) porušenie záväzko vvphajúcich z ‘ecnej alebo časoej realizácie aktivit
Projektu a‘aleho nesplnenic podmienok a povinnosti. ktoré Prijimatefovi
p1ývajú zo 7rnlu\} (najrnä nezabezpečenie verejného obstarávania.
respekthe obchodnej verejncj súťaže alebo ině závažně porušenie zmluvnch
povinností):

e) zastavenie realizácie aktivit Projektu z dóvodov na strane PrijírnateFa a toto
zastavenie rcalizúcie aktivit Projektu sa netka d6 oduv uvedených v článku 8.
t‘ehw VZP:

fl ak sa práviplatn‘rn rozsudkom súdu preukáže spáchanic trestněho činu
‘ sÚ\ islosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov. alebo ak bude ako
opodstatnená vhodnotcná sťažnosť smerujúea k ovphvňovaniu hodnotiteUov
aleho k zaujatosti. prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie

skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávneně kontrolně orgány:

) v pripade porušenia Iinančncj disciplín v znnsle * 31 ods. I zákona Č.
523‘20()4 Z z. o rozpočtových pravidlácb erejnej správ ‘. zneni neskorších
predpisov: resp. ak sa zistí porušenic pravidiel a zmIuvnch podmienok. za
ktoreh boli prostriedk NEP poskytnutě.

h posktnutie nepra\di\ ‘ch a zavádzajůcich inlhrmácií. resp. neposkvtovanie

inIormácií súlade s podmienkami Zmluvy zo strany Prijírnateľa:

1) ak Prijirnaieí svojím zat incním nezačne verejné obstarávanieĺobchodnCt

verejnú súťaž na výher DodáateFo Projektu do 3 rnesiacov od nadobudnutia

platnosti a účinnosti Zmlti: uvedeně neplatí pripade. ak sa Zmluva podľa

podmienok poskviovania NEP uzat úra až po začati. resp. vykonaní ercjného
obstarávania‘ohchodnej \Crejnej súťa)c na výher Dodá atzľo Projektu:

j) porušenie. ktoré je po ažo aně za nL‘zrovnalost ‚mysle Článku 2 ods. 7

\ariadenia Rud (ES) Č. 1083 2006 a Posktovatef stanoví, že takáto
ne,ronaIost‘ Sa po\ažuje za podstatne porušenie Zmluvy:

y hlásenie konkurzu alebo reštruktLtralizácie na majetok PrijimateFa. resp.

zastaenie onkurzněho konania pre nedostatok iimjetku. stup Prijírnateľa
do Iikvidácie aleho začatie exekučněho konania \OČi PrijimateEoi;

l porušcnie Článku 3 bod 3.5 a článku 6 hod 6.5. a 6.6. zmIuv o poskyrnutí

NF R

rn) ak dčjde ku skutočnosti uvedenci článku I odsek 3. porušenie článku I odsek

4. článku 3 odsek 7. článku 5 ods. 5. článku 6 odsek I. článku 10 odsek7 ods.
I. 2. 3 a 4. článku I odsek I. Článku 13 odsek I. článku 13 odsek 6 Nehtu
VZP.

n) porušenie p3 innosti ut edenej ‘ Článku 5 hod 5.3 zrnIuv o posk tnutí NEP
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2.5 Podstatným porušením Zrnluv je aj v; konanie takého úkonu zo stran;
Prijírnateľa. na ktorý je potrebný predehádzajúci písornný súhlas Posk;tovateľa

pripade. ak súhlas nebol ude1en aleho ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo
strany Prijímateľa bez žiadosti o takýw súhlas.

2.6 Porušcnie ďalších po‘.inností stanovenych ‘i Zmluve aieho ‘ prh nveh predpisoeh
SR a ES okrem pripado. ktoré sa podfa Zmlu; považuiú za podstatné ponišenia.
sú nepodstatnrn porušením Zmluvv.

2.7 V pripade podstatného porušenia Zmlu\; je zmluvná strana oprávncná od Zmluvy
odstúpif okamžite. len čo su o tomto porušeni dozvedela. V prípade nepodstatného
porušenia Zmluvy je zmIuná strana oprávnená odstúpiť. ak strana. ktorá je
‘ omeškaní. nesplní svoju povinnosť ani ‘ dodawčnej primeranej lehote. ktorá jej
nu to bula poskytnutá. Právo na odstúpenic od zrnluy vzniká až mám\m
uplnutím primeranej dodatočnej lehoty na plnenie. V prípadc. že Zmluvná strana.
ktorá je v omeškaní. vhlási. že s\oj zá%äzok nesplní. móže druhá Strana od
zmluvv odstúpiC bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na plnenie alebo
pred jej uplynutím. Aj ‘ pripade podstatného porušenia Zmlu‘y je řmluvná Strana
oprá nená postupovať ako pri nepodstatnorn porušení Zmluvy. V tomto prípade sa
lakélo porušenk Zmluv; hude považtnať za nepodstatné porušenie Zmluvy.

2.8 Odstúpenic od Zmluvy je účinné dňom doručenia pisomného oznámenia
o odstúpeni od Zmlu‘‘ druhej zmlu nei strane.

2.9 Ak splneniu povinnosti zmluncj stran; hráni okotnosť vlučujúea zodpovednosť.
je druhá zmluná strana oprávnená od Zmluy odstúpiť len vtedy. ak od vzniku
okolnosti uplru1 aspoň jeden rok. V pripade objekti‘.nej nemožnosti plnenia
(nciratnÝ zánik predrnetu Zmluy apod.) sa ustanovcnie predchúdzajúeej Vet;
neuptatní a zmluvné stran; sú oprávnené od Zmluv; odstúpi( okamžite.

2.10 V pripade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované tie ilráva PoskyiovateFa.
ktore podVa svc jej povahy majú plat« aj po skončení Zmluvy. a to najmä právo
požadovať vrátenie posk;tnutej čiastk; NEP. práo na náhradu škody. ktorá
znikla porušením Zmluv;.

2.11 Ak sa PrijímateF dostane do orneškaniu s plnením tcjto Zmluvy v dósledku
porušcnia. resp. nesplncnia povinnosti zo stran; PoskvtoaieFa. zmluvné strany
súhlasia. že nejde o porušcníe Zrnluy Prij írnu(eVom.

Článok 11 \‘YSPORIADAN!E FINANČNÝCH VZtAHOV Á ZN1LUVNÁ POKt‘TA

PrijírnateFjc po inn‘:

a> rátiť NEP alebo jeho časť. ak ho nc ;čerpal ‘ oprávnenom období pre ýdavky
podľa tcjto Zmluv:

h) rátiť NEP alebo jeho časť pripade platby poskvtnutej omvlom.

vrátiť NEP aleho jeho časť. ak porušil poinnosti uedené v Zmlue a porušenie
po‘ innosti znamená porušenie Íinančnej disciplíny podfa * 31 ods. písmena
a). M. ti. d) zákona č. 5232001 Z. z. o rozpočtoeh pravidlách erejnej správy a o
zmene a doplneni niektorch zákono vzncni neskoršíeh prcdpisov.

d) ak to urči Posk;to ateF. ráliť NEP aleho jeho časť ak PdjimateF porušil povinnosti
uvedené ‘. lmluve aleho ustanovenia prá n‘.ch predpisov SR alebo ES. a toto
porušenie po innosti aleho prá n; ch prcdpiso znamená nezni nalosť podfa článku

2 O



2 odseku 7 Naradenia Rady (ES) Č. 1083t2006 a nejde o porušenie finančnej
disciplínY podľa odsek‘ I písm. c) tohto článku VZP aleho o zmluvnú pokutu podfa
odseku 13 tohto dánku VZP: vzhFadom k skutočnosti, že spásobenie nezsovnalosti
zo strany prijímatera sa považuje za také porušenie podmienok posktnutia NF?.
s ktorým sa spája po\ innosť rátenia NEP uleho jeho časti. v pripade. a Prijimater
takýto NEP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 1 až 11 tohto
článku VZP. bud sa nu tok porušenie podrnienok Zmluvv ap?ikovať ustanovenie
druhej vet} 31 ods. 7 zákona Č. 5232004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správ a o zmene a doplneni niektorch zákonov v zneni neskoršich predpiso‘.

e) vrátit NEP alebo jeho časť. ak porušil zákaz nelegálneho zarnestnávania cudzinca
podfa 24 ods. 2 zákona č ..528 2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej
z ibndo Európskho spo1očensta v zneni neskoršich predpisov.

O ak to urči Posk :oxateF. vrátiť NEP alebo jeho časť v pdpade. ak sa dosiahnutá
hodnota rnerateFných ukuzovateľov v‘kledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti
páv odne dohodnutej hodnote mcratcEn‘ch ukazovateFo výsledku Projektu v zmysle
Prilohy Č. 2.

g) vrátiť NEP aleho jeho Cť v mých pripadoch, aik to ustanovuje táto Zmluva.

h) vrátiť prijem ‘ Projektu ‘ prípade. ak počas realizácie aktivit Projektu alebo
v období uedenom v článku I ods. 4 VZP od ukončenia realizácie aktivit Projektu
došlo k vtvoreniu prUmu podfa článku 55 Nariadenia Rady (ES) Č. 1083 2006.

i) odiesť výnos prostriedko NEP podľa 7 ods. I písm. m) zákona
Č. 523‘2004 L ť, o rozpočtoveh pravidlách erejnej správy v znení neskorších
predpiso vzniknuti na základe úročenia poskytnutého NEP ďalej Jen ..ýnos“):
u edené platí len pripade poskvtnutia NEP svstémom zálohovei platby alebo
predflnanco ania.

Ak db jde k odstúpen ti od Zmlu ‘. je PrijimateF povinný ‘ rátiť PosktovateFovi NFP
vplatenÝ do časti odstúpenia od Zmlu

V pripade vzniku povinnosti ‘rátenia prijmu aleho odvodu výnosu podfa ods. I písm. h)
a i) tohto článku VZP je PrijímateF ptn inn ráuť prijem alebo odviesť vynos do 31.
januára roku nasledujúceho po roku. ‘ ktorom boř príjem vtvorern. alebo v ktorom
vznikol výnos, PrijiinateF ie povinn bezodkladne (od ked sa o tejto skutočnosti
dozedel) požiadať Pusktoxateľa o oznúmenie. akým spásobom má tento prijem alebo
výnos vrátiť. resp. odviesť. V pripade. že Prijirnateľ prijem alebo výnos riadne a včas
nevráti. resp. neodedie. Posk\to\ateľ hude postupovat‘ rovnako ako v pripade
poinnosti vrátenia NFP aleho jeho časti zniknutej podía ods. I písm. a) až g) tohto
článku VZP.

4. Povinnosť vrátenia NEP aleho jeho časti aleho prijrnu (podía ods. I písm. a) až h) a ods.
2 tohto článku VZP aleho po innosti ochodu ‘nosu (podFa ods. I písm. i) tohto
článku VZP). ako aj ‘ prípade postupu podFa poslednej vet ods. 3 tohto článku VZP
jeho rozsah stano í Pisk lo‘ ateF .Ýiadoti o vrátenie ÍinančnÝch prostricdkov (ďalci
len ..ZoV“. ktorú zašle Prijimateľo Ĺ

5. Posk-to atel‘ ŽoV uvedie šku NEP. prijmu aleho nosu. ktorú má PrijimateF
rátiť. resp. odviesť a zároveň určí čisla účiov. na ktoré je PrijímateF povinni vrátenie.
resp. odvedenie vkonať.

6. PrijimateF te povinrn odviesť Xýnos. resp. vrátil‘ NEP alebo jeho časť alebo príjem
uveden‘ v ZoV do 50 (slom päťdesiatieh dni) odo dňa dowčenia Lov. V pripade. že
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PrijimateF túto povinnosf nesplní. Poskvto ateF o/námi porušenie finančnej diseiplfn
príslušnej spráe hnančne; kontrol\.

PrijímateF je povinn‘« v lehote do desia;ich dni od uskutočnenia vrátenia. NEP atebo
jeho časti alebo príjmu. resp. ododu n‘nosu. ktoré sa uskutočnilo formou platby na
účet. resp. formou upravx rozpočtu prostrednfctvom rozpočtového opatreaia
‘ Rozpočtoom inFormačnom systéme (ďalej a ..RIS“) oznámif Poskvtovatefovi toto
vrátenie. resp. odvedenie na tIačie ..Oznárnenie o vysporiadani tinančnýeh vzťahov‘.
Prilohou ..Oznámenhi o nsporiadaní tinančneh vzťahov je v‘pis z bankového účtu.
resp. v1lačen‘ e idtnčn flsz úpra rozpočtu (ďaiej aj ..E1tR1 po1 rd,uůci úpravu
rozpočtu Projektu.

PdjimateF je povirmÝ vrátif NEP aleho jeho časf alebo prijem. resp. odviesf ýnos
s vyznačením identiflkácie platieb ‘ súlade s ..Usmemenim Ministerstva ínancií SR
k identifikáeii platieF na účely jednoznačného určenia typu Gnančného vsporiadania
nenávratného tinančného prispeku zo štrukwrálnch thndo a Kohézneho fondu pre
konečných pnhimatelDvpríjemco\ púmociprijímateEov.

Q. l‘ohfadávku Poskyto‘;ateFa ‘oči Prijirnatefovi na vrátenie NEP atebo jeho časti aiebo
prijmu a pohFadávku Prijímateía \oči PoskvtovateEovi na posktnutie NEP podfa
Zmluv je možné vzájomnc započitaf: to neplatí. ak je prUímateFom štárne rozpočtová
oruanizáeia.

HL Započitanic podFa ods. 9 tohto článku VZP může konaf Posktovateľ na základe
podnetu ohoch zrnlunÝch strán. Podnetom na vzájomné započítanic zo strany
Prijimateľa je predloženie ZoP s priloženrn ..Oznámenim o ysporiadaní finančných
t zťaho‘ Poskvtovat2fovi. a to t Iehow splatnosti vrátenia NFP alebo jeho časti alcbo
prijmu podFa ods. 6. Poskvtoateľ ykoná započítunie z vlastnáho podnetu na základe
LoP predložencj PrijímateFom a túto skutočnosť oznárni hezodkladne PrijírnateFovi.

II. V pripade. ak Poskyto ateF so vzájornn m započítaním (navrhnutým zo strany
PrijimateFa spósohom podFa ods. 10) nesúhlasí. zájomne započitanie nevykoná
a oznámi túto skutočnosť bezodkladne Prijímatefoi. V takomto pripade je Prijímateľ
pnvinn vrátif NEP aleho jeho čLlsf alcho prijem určený v ZuV už doručencj
PrijirnateEovi podľa ods. 4 až 6 tohto článku VZP do 30 (tridsiatieh) dni od domčenia
teko onámenia. Ustanoenia ods. 4 až S tohto článku VZP sa použijú primerane.

2. Ak Prijímutel zisti nezro nalosť sÚ\ isiacu s Projektom. je po\ inn5 túto nezro nalosV
hezodkladne oznámif Poskvto ateFovi a záro eň mu predložiť príslušné dokumenty
tÝkajúce sa tejto nezrovnalosti. Túto po‘ innosf má Prijimateľ do 31.8.2020. lvedená
doba sa predlži v pripadc ak nastanú skutočnosti ucdené ‘ článku 90 Nariadenia Rad)
(ES) Č. 1083 2006 o čas tnania tehto skutočnosti.

3. Ak sat PrijimateE dostane do omeškania s plnením s ojej po\ innosti zo Zmluvv. a to:

a) oinamo\ acej pcvinnosti:

b klorejkof\ ek po innosti spoIencj S intorrno anim a publicitou:

e) po‘ innosti posk‘tnúf súčinnosľ Posk to atclovi:

Poskto ateF je oprá‘ nen upiatnif \oči l‘rijímateFo i zmlunú pokutu maximálne do
0.1 ze sum NEP edenu ‘ článku 3 bod 1 písm. 2) zmlu o poskytnutí NFP

za každ aj začah den omeškania.
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12 É(‘TOVNÍCTVO A UCHOVÁV\NIE ((TOVNEJ DOKUMENTÁCIE

I. Prijímatef. ktorý je účwvnou jednotkou podFa zákona č. 431 ‘2002 Z. z. o účtovníctve
v zneni neskorších predpiso sa zavüzuje v rámci svojho účtovníctva účtovat O

skutočnostiach týkajúeich sa projektu v
a) analvtickej evidencii a na analiickch účtoch ‘ členení podFa jednotlivých

projektov. ak účtujú ‘ ústae podvojného účtovnĺctva.
b) účtovnýeh knihách podFa * 15 zákona č. 43 1:2002 Z. z o ůčtovnictve

v znení neskorších predpiso so slonm a čiselnvm označením projektu v
účtovných zápisoch. ak účtuje v sústae jednoduchého účtovnictva.

2. PrijímateF. ktor nie je ůčtovnou jednotkou. vedie evidenciu majetku. závázkov.
príjmov a výdavko (pojrn definoané ‘

2 ods. 4 zákona č. 431:2002 Z. z.
o učtovnict\e v znení neskoršich predpiso) tvkajúcich sa projektu v účtovneh knihách
použivantch ‘ jednoduchom účwtniete so slonýrn a číselnm označením projektu pd
zápisoch v nich. pričom na vedenie tejto eidencie. preukazoanie zápisov a spůsob
oceňovania majetku a záazko sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 43 1/2002
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších prcdpisov o účtovnýeh zápisoch. účtovnej
dokurnentácii a spósobe oceňovania.

3. Záznamy v účtovnicte musia zahezpečif údaje na účely monitorovania pokroku
dosiahnutého pri realizácii akti ít Projektu. vtvorif základ pt-e nárokovanie platieh
a uFahčif proces o%erovania a kontrol) v‘‘dLn kov zo strany príslušných orgánov.

1. Prijímateľ sa zavUzuj: uchovávaf a ochraňoat‘ podporné dokumenty a ostatnú účtonú
dokurnentáciu. aiebo iokumentáciu k evidencii podFa odseku 1. eidenciu podfa odseku
2 tohto článku VZP ‘bi.íahujúcu sa na Projekt a lnů dokumentáciu tkajúcu sa Projektu v
súlade so zákonom 131 ‘2002 Z.,. o účto\nict\c v zneni neskorších predpiso a
v lehote uedenej \ článku IX. VZP.

5. Na účely certiflkačného overoania je prijímateľ povinn na požiadanie predložiť
Certiflkačnému orgánu ním určené učtovne iáznann aleho evidenciu podía odseku 2
tohto článku VZP ‘ písomncj lbrme a ‘ technickej Íhnne. ak prijímateľ vedle účtovně
záznam alebo e idenciu podfa odseku 2 tohto článku VZP ‘ teehnickej fot-me podFa *
3) ods. 2 písm. b) zákona č. 431:2002 Z. z. o ůčto\ nictve i zneni neskorších predpisoi.
Túto po innost má prijimawF dobu, po ktorú je povinny viesť a ucho á\ ať účtovnú
dokurnentáeiu. eiderciu aleho inú dokumentáciu podľa odseku 4 tchto článku VZP.

(Iánok 13 KONTROLA! AUDIT

Oprávnenú osoby na ýkon kontrol) auditu sú najmä:

— Posk to ateľ a ním poverené osoby.

— Hvar následnej flnančnej kontrolva nimi poverené osoby:

— Najv ší kontroln< úrad SR. pnslušná Sprá a bnančncj kontroly.
Ceniú ačný orgán a nimi po erene ooh -

- Orgán auditu. jeho spolupracujúce orgán‘ a nimi povcrené osob.

- Splnoriocnení 7astupcovia Furápskizj Komisie a Európskeho dora
auditoi 0% -

- Osoby prizané orgánmi uedenmi ‘ písm. a) až d) súlade s
prislušn‘mi prá‘nvmi predpismi SR a LS.
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Prijimateľ sa za äzuje. že umožní kon kontroly;audiw zo strany opráneneh osób na
výkon kontroly auditu v zm sic príslušnch právnvch predpisov SR a EU. najmä zákona
o pomoci a podpore a zákona o tinančnej kontrole a ‘nútornom audite a tejto zmluvy.

3. Prijirnateľ je počas konu kontrol ‘auditu povinni najmá preukázať oprávnenosť
vynaložených vdavkov a dodržanie podmienok puskvtnutia NEP v zmysle Zmluvv.

Prijimatef je povinny zabezpečíť prítoinnosť osób iodpovedných za realizáciu aktivít
Projektu. vyivoriť prirncrané podmienk na riadne a časné nkonanie kontroly‘auditu a
zdržať sa konania. ktoré h mohlo ohrozíť začatie a riadny priebeh výkonu
kontrol‘ šauditu

5 Oprávnené osoby na výkon kontrol‘ ‘auditu móžu vykonať kontrolwaudit u PrijimateFa
kedvkofek od podpisu lejlo Zmlij‘. až do 31.08.2020. Ĺ‘edená doba sa pred]ži
v pripade ak nastanú skutočnosti uvedené \ článku 90 Nariadcnia Rady (ES) Č.
10832006 o čas tnania kehto skutočnosti. Začatie kontrol‘ opránenou osobou
spósohi prerušenie plynutia lehňt urČen‘ch. resp. dojednaných touto Zmluvou
PoskvtoateFoi na vplatenie prispevku (pod začatírn kontroly majú zrnluvně strany na
msli. moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijimateľoi). Ustanovenie
uvedené predchádzajúcej vete sa nevřťahuje na ýkon administrativnej kontroly.
pokiaf táto Zmluva neustanovuje inak: to neplatí ak Prijímatef porušil po innosti
stanovené zákonom o pomoci a podpore pri výkone administratinej kontroly
Poskvtovateforn.

Ď ()právnené osoliv na ‘Ckon kontrol ‘atjditti sú oprávnené najrnä:

ul stupovať do ohjektov. ‚ariadení. preádzok. dopravného prostriedku alebo na
pozemky a do in‘ch priestom‘ Prijímateľa. ak to sú jsi s predmetom
kontrolv‘auditu a je to nevhnutné na kon kontrolv:audiw.

h požadoať od Pijimateľa. aby predložil originálne doklady. záznamy dát na
pamhovch médiáuh prostriedkov počtovej technik‘. ich v‘pisov. vviadreni.
stupo projektu a osiatnch inirmácii a dokumento ..v zorky vrohkov alebo

mé doklad‘ potrebnt pre v‘ kon kontrol‘ auditu a ďalšie doklady súvisiace s
Projektom zni‘sle požiada jek oprá ncnch osůb na ýkon kontroly/auditu.

Cl odoherať aj mimo priestoro\ prijírnateVa originály doklado. záznamy dát na
pamüťovch médiách prostriedkov počtovej techniky. ieh Ýpis a ostatně
inlormácje. ktorch vydanie nic je všeobecne záázným právnm predpisom
zakázané a ktoré sú potrebné na iahezpečenie dókazov. vrátane mých materiálov
nevyhnutn ch na ďalšie úkon súvisiace s kontrolou/aud itom.

d) v žudo ať od prijirnatel a prepracovaniu opatrení na nápra u nedostatko zistených
kontrolouĺuuditoni a na odstránenie príčin ich vzniku. ak oprůvnená osoba
odö odnene prcdpokladá ‘.7hľadom na zňvažnosť nedostatko zistených
kontrolou auditom. že tieto opatrenia huclů neúčinné. a prcdloženie pisomného
zoznamu t‘ehto oiatreni lehote určencj opránenou osobou.

e) oho,namoat sa s ťLdujmi a dokladmi. ak sú‘ isia s predmetom kontroly auditu.

fl vvhotovovať kópi údaio a dokIado. ak sú kia s predmetom kontrol auditu.

Pniírnateí je po\ inn bezodkladne priiať opatrenia na nápra u nedostatko. zistených
konirolowaudiwm \ zm% ;ie správ‘ i kontrok auditu lehote stano enej oprá nenÝmi
osobami na ‘kon kontrol auditu. Priiimatel‘ je /áro eň po inn\ zaslať osobám oprávnenm
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ha ‘kon kontroly auditu písoninú sprá u o splneni opatrení prijat‘ch na núpra u zistench

dostatkov bezodkladne pi jeli splnení a taktiež o odstránení pričin ich zniku.

(Iánok 14 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÓT

I Zmlutné sÉran sa dchodli. že leh zájomna kotnunikácia súvisiaea s touto Zmluvou si
pre s‘.oiu záväznosf v\žaduje písomnú formu. Zmluv né strany sa ďalej dohodli
použivať ako podporni spósob k pisomnej kornunikácii sůčasne aj ITMS. Podmienky a
spósob komunikácie zmlunch strán prostrcdnictom ITMS upraví PoskvtovateF
PoskvtovateF je oprátnenY určit‘ prechodnt obdobie počas ktorého komunikácia
prostrednictvom ITMS prebiehať nebude.

. Zmluxné strany sa dohodli, že pisomná lbmia kornunikácie sa bude uskutočňovať
prostrednictvorn doporučencj zásielk. V pripade. že si zm)uvná strana ncprevezme
zásiclku. zasielanú doporučenou poštou a uloženú nu pošte. piat deň od uloženia
na pošte sa bude považovat‘ za deň doručenia zásielkv. aj kecY sa adresát o obsahu
uloženej zásielk) nedoztedel. Poldal‘ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka
nebola uložená na pošte. zásielka sa poažuje za doručenú momentom jej vrátenia
odosielateFovi.

3. Zniluvné strany si zároven dohodli aRo mimoriadnv spósob doručovania pisomných
zásielok doručoanie osobme aleho prostrcdníetom kuriéra: takéto doručenie
Poskytovateľovi je nožnč vY lučne ‘ únidn cli hodinách podateFne Poskytovatera
zx erejnených erejnc prístupnYm spósohom.

4. PrijírnateF je iodpovcdnY za riadne označeme poštovei schránky na účely písomnej
kornunikácie zrnlu ovci strún.

5. Posktoateľ rnóže určif. že iájoniná komunikácia súvisiaca swuto Zmluvou mčže
prehiehať aj elektroni;k prostredníctvom emailu aaleho faxom.

( .\k Poskvtovateľ urči elektronickú lbrmu komunikácie prostrednict oni emailu alebo
Faxovú Ibrrnu komunikúcie. zrnIuné stran Sa zavüzujú ‘zájomne pisonine oznámit‘
s oe emailo é adres;. resp. faxové čísla. ktort hudú ‘ rámci tejto form komunikáeie
Z\ ázne použi ať. lXo\ Y prenos bude dodawčne potvrden listovou zásie(kou alebo
doporučenou zásielkou. v pripadoch ak je požiadavka. že doklady musia byť opatrené
odtlačkom pečiatk} a podpísom.

7. ZmIu\né strany sa zavazu1Lí, že \zajomná komunikácia bude prebiehaC v sloenskom
jazyku

8. Pre počítanie lehót určenYch podľa dni platí. že do plnutia lehot sa nezapočíta\a deň.
kecY došlo K skutočnoti určujúccj začiatok lehot

Q. Lehoty určené podl‘a tYždňo. mesiaco‘b aleho rokov končia sa uplynutím toho dňa.
ktor sa svojirn onnčením zhoduje s dňom. keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok
lehot. a ak ho ‘ mcsiaci nid. poskdnYm dňom mesiaca. Ak ko1iiec lehot pripadne
na sobotu. nedeFu alebo s‘ iatok. je poskdnYrn dňom lehot najbližši nasledujúci
praco\n deň,

10. Lehota je zachoaná ak sa posledn dei lehot‘ podanie odovzdá orgánu. ktorý má
pox innosť ho doručit‘ aleho sa odošle emailom aleho laxom.
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lánok 15 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Ĺ Opránenmi výdavbarni sú \šetk\ dak‘. ktorě sú nevhnutné na realizáciu aktiít
Projektu tak ako je uvedeny článku 2 zrnluv o poskytnuti NEP a kwré splňajú
nasledujúee podmienk:

a) znikli v čase realizácie aktiít Projektu a súvislosti s Projektom pred zniluvne
stanoveným wmiinom ukončenia realizáeie aktivit Projekw a boji uhradené
prijímateľom maimálne do rnesiaea po termíne ukončenia realizáeie Projektu;

h patria do skupiny výduvko odsůhlaseného rozpočtu Projektu:

ej spÍňajú podmierLk} opni nenosi týdauko v zmvsle príslušnej Výzvy na
predkladanie žiadosti o NEP. resp. mého dokumentu Poskytova(eľa. ktorm sa
určujú podmienkv opni‘ nenosti vdavkot:

d) zodpovedajú cenám bežnSrn na trhu čase jeli zniku a v mieste leh vzniku:

e} sú podložené faktúrami aleho účtovnými dokladmi rov nocennej dókaznej hodnot.
ktoré sú riadne eidované účtoníctve prijimateVa v súlade s platnými všeobecne
záäznrni právnymi predpismi (\ zmvsle zákona č. 431 ‘2002 Z.z.
O účtO\nietve x zneni neskoršíeh predpiso a boli riadne zaúčtované. Za účtovn
doklad sa poa1uje aj doklad. ktor slúži na interně preúčtovanie osohných
da ko. nepriannch vídavkov a odpiso ‚niknutch PrijímateFo I v súvislosti

s realizáciou akti it Projektu:

fl navzájom Sa čisovo a vccne neprekrajú a neprekn.jú sa aj s mými
prostriedkarni z erein‘eh zdrojo

g) vznikli v uprávnenom období podľa článku 3 bod 3.4. zrnlu o poskytnutí NEP:

Ii) v pripade práe. Iovaro a služieh od tretich subjekto holi obstarané ‘ súlade
s ustanoeniami Zrnluvv a všeobecne závázn‘rni právnmi predpismi SR a ES:

1) v prípade vdavkov na dodatočná staehné práce aleho služby. ktoré vznikli na
základe dodatku zrnluv medii Prijímatcľom a úspešn\m uchádzačom za
predpokladu že:

súhmná hodn,ta iákaiiek na dodatečné (doplňujúce) sta ebná práce.
alebo slt.žb neprekročila 50‘o p6odnci hodnoty zmluy.

2. dodatoůné (doplňujúce) staehne práce. aleho lužhy holi nnútené
nepredvidaieľn‘rni okolnosťami a

3. dodatočnč‘ (doplňujúce) swvebné práce. aleho s)u2b nic sú zechnick)
alebo ekonomick oddeliteFné od púodnčho plnenia zmlun bez toho. ab}

to verejncmu ohswrá ateľovi nespósohilo neprimerané ťažkosti. alebo sú

technicky aleho ekonomiek oddeliteľné od póodného plnenia zmluv.
ale sú neyhnutné na ďalšie plnenie podľa póvodnej zmluvv:

j) holi >naložené súladc so ZmIuou. pránmi predpismi SR a LS.

2. Vda k PrijirnateFa deklaro anč Žiadosti o platbu sú zaokrúhlenč na d e desatinné
miesta (I euroeent).
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(lánok 16 ÚČTY PRI.JÍMÁTEĽA

L [Čtv štátnej rozpoČtovej organizácie

I .1 Posktovateľ zabezpečí posktnutie NFP (ďalej aj ..plathr) Prijímatefovi
bezhotovostne formou rozpočtového opatrenia v súlade so zákonem č. 5232004 Z.
Z. o rozpočtov‘ch pravidldch verejnej spráy a o zmene a doplnení niektorých
zákono v ‚není rteskorších predpiso.

12 V súvislosti s realizáeiou aktivit Projektu je PrijirnateF povinn prijimať platby na
v‘davkový účet Prijimateľa. ktor má otvurený v Státnej pokladnici (ďalej len .účet
PrUimateFr). a k:orÝ je eden EUR. Učet PrijimateFa slůži na posktnutie NEP
Ihrmou rozpočtového upatrenia. Oslo účtu Prijímaiefa (vrátane predčíslia) a kód
banky je uedené v článku 1. bod 1.2. pisrn. a)zmluvv o poskytnuti NEP.

13 PriiírnateF je povinn udržiavať účet Priiirnateľa otvoren a nesmie ho zrušit‘ až do
prijatia poslednej platb NEP od PoskvtovateFa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na
ostarné účt otvorené Prijírnatcľom pudla tohto článku VZP.

1.4 V prípade vužitia syslérnu refundácie je PrUírnatef po\inný otvoriť si ako účet
Priiimatcl‘a samostatný ýda kov‘ účet pre pmstriedk‘ NFP. pričorn tento účet
móže slúžif aj na príjem platich rámci sstému zálohových platieb. Cislo tohto
účtu (rátane prcdčislia) a kód hank je uvedené ‘ článku 1. hod 1.2. pism. b)
zmluv o poskytnutí NFP.

1.5 V pripade vužiLia systému rcl‘undácie rnóže Prijímatef realizovať úhrady
oprávnench ýdavkov aj z inch účtuv otvorených Prijímatefom pri dodržaní
podmienk existencie účtu PrijiniateVa určeného na prijem NEP. Prijímatel‘ je
povinn bezodklidne po reali,ácii vdako z týchto účtov pisomnc oznámif
Poskvtovatefo i iientitikáciu takýchto účtov.

I .6 V prípade. ak je samostatn\ ‘ da ko účet pre prostriedkv NEP podFa odseku 1.4
tohto článku VZP vužívan‘ aj na úhradu výdavkov spojených s realizáciou
Projektu z poskytnutej zálohovĽj plath. móžu byť špecifleké výdavky realizované
aj z mého Šdavkoxého účtu otvoreného Prijimatel‘om. Tieto výdavk; nesmú byť
hradené z účtu zriadenóho na reali,áciu mých programov zahraničnej pomoci (napr.
projekto‘ Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Nórskeho
flnančného mech3nízmu aleho ineh projekto Ijnaneovanýth zo štnikturálnych
Ihndo a Kohézneho löndu. V tomto pripade Prijímatef po pripísani zálohovej
platb prcvádza prostriedk; NEP na úhradu špecitickeh ýdako jednm
z nasledovnveh spčsoho

- zo samostatrn5ho výdavko ého účtu prc prostriedkv NFP podľa odseku .4 tohto
článku VZP pre\ edic alikvótny podjel špecit5ckého ýdavku na iný výdavkový
Ůčet on orený Prijimatefom a následne. najneskór do siedm ch dní realizuje
z tohto účtu platbu Dodá atel‘o I Projektu. PrijimateF predtoži Posktovatefovi
‘pis z tohto účtu potvrdiujťici úhradu ‘ýda ku Dodávatefo i Projektu a ‘výpis

/ samostatnéha ‘da kového účw prc prostriedk NEP podľa odseku 1.1 tuhto
článku VZP pon rd,ujúci použitie prostriedkov ‚ poskvtnutej záloho ej platby:

- v rámci kalendárncho mcsiaei ( decemhri najncskór do 30,12. daného
ruipočtocho roka) preedtc pn)stnedk\ NE P io samostatncho vdavkového
úč(u prc prostricdk NEP podfa odseku 1.4 lohLo článku V7P na iný ýdavkoý
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účet otvoren Prijírnateľom. z ktorého priehežne danom kalendámorn mesiaci
realizuje úhrady špeciÍickch vdavko\

Prijirnateľ je po inn bezodkladne pisomne oznámit Posktovawľo I identiflkáciu
mého \vda\ko\eho účtu otoreného Prijímateľom. z ktorého realizuje špeciflcké
typy ýdavkov. Zoznam špeciflekých tpov v‘davkov uedie PoskiovateF
‘ Príručkc pre žiadateUa o NEP. resp. Príručke pre Prijímaela.

2. (Čtv štátnej prispevkovej organizácie

21 Posktovateí zabezpečí posktnutie NEP Prijímatefovi bezhotovostne na účet. ktorý
má otvorený v Státnej pokladnici (ďalej len ..účet PrijimateFr). a ktorý je vedený v
EUR. Clslo účtu rWmaIeFa (vrátane prcdčís]ia) a kód hank je uedené v článku 1.
hod Li písm. a‘mlu\\ o posk tnuti NEP.

2.2 Prijímater je povnn udržiaať účet Prijirnateľa otvoren a nesmie ho zrušit‘ až do
prijatia zá\erečnej plaÉb NEP od Poskvto\atefa. ‘Váto povinnosť sa zťahuje aj na
ostatné účtY ott orené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.

2.3 V prípade vvužitia systému refundácie může PrijímatcF realizovať úhrady
oprávnench výdavkov aj z in‘ch účtot otvorených Prijímatefom pri dodržaní
podmienok eXistencie ŮčtLl Prijirnatcľa určeného na prijern NFP a realizácie aktivit
Projektu prostrizčníctvom rozpočtu. Prij ímLlteF je povinnÝ hezodkladne pisomne
oznámit Poskvto ateFovi identifikáciu tchto účtov.

2.4 V prĺpade posktnutia NEP svstémorn refundáeie sú výnosy na účte Prijimateľa
priimom Prijimatcľa,

2.5 V pripade. akjc NEP poskvtnut svstérnorn prediinancovania alcho zálohovej platby
a takto posk tnuté prostriedk‘ sú úročené. Prijímater je povinný ott ort si ako účet
PrijimateFa osohitn rozpočtot ‘ účel na Projekt. Prijfmatel‘ je povinn v‘flOs%
z tohto účtu sporiadat podFa článku ID tchto VZP.

2.6 V pripadc ott orenia osobitného roipočtového účtu podľa predehádzajúceho odseku
a poskvtovania N EP s stémom predlinanco ania alebo zálohovcj platby. tlastné
zdroje PrijimateFa na ieali,áeiu aktitit Projektu můžu prechádzať cet tento osobitný
rozpočtot účet. V takomto pripade je Prijimateľ pot inn vložiť vlastné zdroje
PrijímateFa na osobitný rozpočtový účet a hezodkladne predložiť Poskvtovateľoti
výpis z osobitného rozpočtotého účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov.
V prípade. ak [astné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cev osobitný rozpočtový
účet. PrijímateF je po‘ inný ku každému uhradenému týdatku doložiť
Poskt tot atefot i ‘ý-pis z mého účtu ott orcného Prijimateľom o úhrade vlastných
zdrojov Prijímatcľa.

2.7 V pripade užitia s stému predlinancot aniu aleho záloho‘ cj platby může
Prijímateľ realiin ať špeci lické ltp dav kot aj z mého účtu otvoreného
PrijímatcVorn. iktu týdat k‘ nesmú h ť hradené z osobitného účtu zriadeného na
realizáciu mých proramot iahraničitei pomoci (napr. projektot Finančného
mechanizmu Etirůpskeho hospodárskchu priestoru. Nórskeho flnančného
mechanizmu aIdin mých pn‘jektot Iinancotaných to štrukturálnveh fondot
a Kohézncho k-ndu. PriiírnateV po pripísani zálohotej platbv‘predflnancotania
pretádza prosiriedkx NEP na úhradu špeciflckch tvdavkot jednm z nasledovnch
sp6 so bo v:
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- z osobitného účtu pre edic alikótn podiel peciIiekého výdavku na in účet
otvoren Pri imateforn a následne realizuje platbu DodávateFovi Projektu.
Prijímateľje povinnÝ hezodkladne predložiť Poskvtovatefovi vvpis z mého účtu
otoreného Pijimateľom potrdzujúei úhradu výdavku Dodávatefovi Projektu
a v‘pis z osobitného účw potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej
zálohovej p1aib@predflnanco ania:

- rninirnálne raz rnesačne prevedie prostriedkv z osobitného účtu na iný účet
otvorený Priímateľom. z ktorého priehežne realizuje úhrady špeci1kkch
vdavkov. Príjimateí preedie sumu o ške opránen‘eh \Ýdavkov
xzniknutch počas predchádzajúeeho kakndárneho mesiaca naineskór do
siedmvch dni od ukončenia predmetného kalendámeho mesiaea.

PrijimateF je povinrnH bezodkladne pisumne oznámit‘ Poskio atefovi identifikáciu
mého účtu otvortného Prijírnateľom. z kwrého realizuje špecifleké typy výdavkov
Zoznam špeeitiekých typo ‘davko u‘edie Poskytovatel‘ \ Príručke pre žiadateFa
o NEP. resp. PriR.čke pre PrijimateFa.

2.6 Oprúvnen daok za podrnienok deIinoaneh v predchádzajúcom odseku vzniká
prevodom prfslušnej časti NEP z účtu PrijimateFa na in účet otvoren‘
Prijímateľom. deflno aný v predehúdřajúcorn odseku a prevodom t‘ehto
prostriedkov Dodivatefo i Projektu.

3. (čtv mých subjektov ‚cktora vercjncj spráii

3.1 Poskytoateľ zabezpečí poskvtnutie NEP Prijimateľovi bezhotov ostne na nĺm
určen‘ účet. (ďalej len ..účet PrijiinateFa). a ktorý je edený v EUR. (lslo účtu
Prijímatefa (vrátane pr“lčíslia) a kód hank je uvedené v článku I. bod 1.2. písm. a)

zmluvy o poskytnutí NEP.

3.2 Prijimatel‘ je po‘ nn udržiavať účet PrijimateFa otvorený a nesmie ho zrušit‘ až do
prijatia záverečnej pIath NEP od Posktoateľa. Táto povinnost‘ sa vzfahuje aj na
ostatné účty ot orenú PrijirnateFom podľa tohto článku VZP.

3.3 Ak má Prijímate[‘ posktnut úver na linancovanie Projektu. zmena účtu Prijímateľa
je možná a/ po pisornnom súhlase banky. ktorá úer posktIa. Písomn súhlas
hank podfa predchádzajúcej ‘etv musí Prijimateľ doručit‘ Poskvtovateío i.

3.4 V prípade n užitia s> stému retindáeie möže Prijímateľ realizoať úhrady
oprdvnen\ch \ \ca\ kO\ aj v mÝch účto\ o(\ orench Prijirnateľom pri dodržaní
podmienok cxistencie účtu PrijímateFa určeného na prijern NFP a realizácie aktivit
Projektu prostredniet nin rozpočtu Projektu. PrijímateF je poinný bezodkladne
písomne oznámit‘ Poskvtoateľo i identilikáeiu tchto účto.

3.5 V prípade ‘b\užiťa sstému reWndáeie sú ‘Ýnosy vzniknuté na účte PrijímateFa
príjmorn Prijirnateľa.

3.6 V pripade. ak je NEP posk tnut s sténiom predflnancovania alebo zálohovcj platby
a takto poskytnuté prostriedkv sú úročené. PrijímateF je povinný otvoriť si uko účet
Prijimatefa osobitn rozpočto\ účet na Projekt. Prijimatel‘ je po‘ innÝ výnos
z tohto účtu vsporiadať podľa článku Ii t‘ehto V7P.

3.7 V pripade o orenia osobitného rozpočto eho účtu podľa predehádzajúceho odseku
a poskiovania NEP s‘stčrnom predflnancoania alebo zálohoej platb. vlastné
zdroje Prijimatefa na realizáciu akti it Projektu rnóžu preehádzať eez tento osobitný
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rozpočtov účet. V takornto prípade je Prijimateľ po inný vložiť vlastné zdroje
PrijimateEa na osobitný rozpočto} účet u hcřodkladne predložif Poskytovateľovi
v‘pis z osobitnéh3 rozpočtoého účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov.
V prípade. ak vlastné zdroje Prijímatefa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový
účet. Priiimateľ je po‘inný ku každému uhradenérnu výdaku doložíť
Poskvtoatefovi pis mého účtu otoreného Prijimateľom o úhrade vlastných
zdrojo PdjimateFa.

3.8 V pripade vužitia sstému predfinaneoania aleho zálohovej platby móže
Prijimateľ rcaliz•ivať špeeitkké typy ‘davkov aj z mého účtu otvoreného
Prijimaterom. Ticto dakx nesmú kÝ hradené z osobitného účtu zdadeného na
realizáciu mých programu‘ zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného
mechanizmu Ettrópskeho hospodárskeho priestoru. Nórskeho finančného
mechanizmu alebo mých projektov financovaných zo štrukturálnych fondov
a Kohézneho tbndu). PrijimateF po pripísaní zálohoej ptatbv‘predflnancovania
prevúdia prostriedky NEP na úhradu špeci[iek(ch výdavkov jcdnm z nasledovných
spčsoho

- z osobitného účtu prevedie alikvótn podiel špecilického výdavku na iný účet
otorený Prijirnateľom a následne realizuje platbu DodávateFovi Projektu.
PrijímateF je povinný hczodkladne predložiť Poskyto awEo i vÝpis z mého účtu
otoreného PrijimateEom potrdzujťici úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu
a pis zosob mého účtu potrdzujúci použitie prostriedkov z poskvtnutcj
zálohovei platbv/precUnanco ania:
rninimálnc raz mcsačne prevedie prostricdkv z osobitného účtu na iný účet

otvorcný PrijírnateFom. z kturého prichežne realizuje úhrady špeeiIických
ýdavko. PrijímateF pre edic sumu o v‘škc opráncnch davkov vzniknutých
počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskór do siedmvch dní od
ukončenia predrnetného kalendámeho mesiaca.

PrijíinateF je pounný hezodkladne pisomne oenámi( PoskytoateEo i identilikáciu
mého účtu otvorcného Prijímaterom. z ktorého realizuje špeciiieké typy výda‘kov
Zoznam špeeilickýeh typo ýdavko uedie Poskvtovateľ ‘. Priručke pre žiadateFa
o NEP. resp. Priručke pre PrijimateFa.

.Q Oprávnen výdavok za podmienok delinoaných v predchádzajúcom odseku vzniká
pre odom prislušnej čisti NEP / účtu PrijimateEa na iný účet otvorenÝ
PrijimateFom. clelinoaný predehád7ajueom odseku a prevodom týchto
prostriedknv Dodá\ awľo i Projektu.

-I. Účty vit
41 Poskyto atef zabezpeči posk\tnutie NEP PrijimateEovi bezhotoostne na ním

určený účet edený ‘ Státnej pokiadniei (ďalej len ..účet PrijimateEir L ktorý je
vedený v EUR. (‘íslo účtu PrijímateFa (rátane predčislia) a kód hank je uvedené
v článku ] hod 1.2. písm. a) řmluvy o posk tnutí NEP.

4.2 Prijimateľ je povinn udržia at‘ účet Prijimawľa otorený a nesmie ho zrušiť až do
prijatia zd crečnci platk NEP od Poskto a(eFa. lato povinnosť sa zťahuje aj na
ostatné účt\ otvorené Priiiniatefom podľa tohtu článku \:7
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4.4 V pripade ‘uži1ia systému relündácie může
oprávnench v‘dax kov aj z in‘eh účto\ otvoren
podmienok existencie účtu Pdjirnateía určeného
Projektu prostredníctom rozpočtu. PrijimateF
oznámiť Poskvtovaterox I identifikáciu tak‘chto účto.

4.5 V pri pade. ak sa Projekt realizuje prostredníctvorn subjektu v zriaďovateľskej
působnosti PdjimateFa. úhrada oprúnen‘eh výdavkov Projektu může byť
realizovaná aj z ŮčIo tohto subjektu pri dodržaní podmienk existencie účtu
PrijimateFa určeného na prijem \FP a realizácie aktivit Projektu prostrednictxom
rozpočtu. PrijimuteF je poinn heiodkladnc pisomne oznámíť PoskytovaeFovi
identiflkáciu účtu subjektu podFa predchádzajúccj vety. Ĺ‘hrada oprávnených
výdavkov spósohom podľa tohto odseku sa pre šetky ustanovenia Zmlun poažuje
za rovonocennú. L.ko kehv ju realizoval sám PrijimateF.

4.6 V prípade vvužitia systému refundácie sú vnos ‘zniknuté na účte Prijímateľa
príjmom Prijímateľa.

4.7 V prípade. akje NEP poskinuk sstémorn predflnancoania aleho zálohovej platb
a takto posk‘. tnuté prostriedk sú úročené. PrijímateF je povinn otvoriť si ako účet
Prijímateľa osobiin\ rozpočtov‘ účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy
z tohto účtu vspriadať podía článku 1 I hchto VZP.

4. V prípade otvorenia osohitncho roipočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku
a poskvw ania I P s stémom preWinancovania aleho zálohovej platby. vlastně
zdroje PrijimateFL na realizáciu akti it Projektu můžu prechádať cez tento osobitný
rozpočtový účet. V takomto pripadc je Prijimatef povinn‘ vložiť vlastné zdroje
Prijimateľa na osoh,tn rozpočto ý účet a he,odkladne predložiť Poskvto ateFo i
x pIS z osohitnéh rozpočtového účtu ako pot rdenie o prevode lastných zdrojov.
V pripade. ak vlastně zdroje PrijirnateFa neprechádiajú cez osobitný rozpočtov7
účet. PrijimateF je po‘ inn ku každému uhradenému ‘davku dolož«

z mého účtu otoreného PrijímatcForn o uhrade vlastnýchPosktovatelo i ‘.‘pis
zdrojo Prij imateľa.

4.9 V prípade ‘yužitia stému predflnancovania alebo zálohovej platby může
PrijimateF realiznať špeeitieké tvp ‘«davkov aj z mého účtu otvoreného
PrijímateVom. Tieto ida k nesmú b V hradené z osobitného účtu zriadeného na
realizáeiu mých programo\ zahraničnj pomoci (napr. projekto Finančného
mechanizmu Eurúpskeho hospodárskeho priestoru. Nórskeho fnančného
mechanizmu alebo ini;ch projekto hnancovanch zo štrukturálnvch fondov
a Kohézneho lhnduL PrijímawF po pripisani čáloho ej plath ‘predflnaneovania
preádza prostriedkv NEP na úhradu špecil5cki;ch ýda ko jedni;m z nasledovnýeh

- z osobitného úctu preedie alikótn podle‘ špecilického davku na in účet
otoren PrijímateUom a náslcdne realizuje platbu DodúvateFoi Projektu.
Prijfmatef je pcvinn hezodkladnc predtožiť PoskvtovateFo I \vpis Z mého účtu
ot\ oreného Priiimateľom notvrdiujuci úhradu Ýda ku Dodávateľovi Projektu
a %i;pis ‚ osobitného účtu poivrdzujúci pouhtie prostriedkov z poskytnutcj
‚dlohoci plath řpretlÍjnanco\lniu

4.3 Ak má Prijimateľ
je možná až po
banky podFa pred

poskytnut}
pi5oflflOifl
;hádzajúeej

úxer na linancoanie Projektu. zmena účtu Prijimatefa
súhlase bank‘.. ktorá úver poskUa. Písomn súblas
‚.et musí PrijímateF doručiť Poskvto‘.ateFovi.

Prijimatef realizovať úhradu
ýeh Prijímatefom pri dodržaní

na prüem NEP a realizácie aktivit
je povinni; bezodkladne písomne

sp6soho
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- minimálne raz mesačne prC\ edic prostriedk z osobitného účtu na iný účet
otvoren‘ PdjírnateForn. z ktorého priehežne realizuie úhrady špeeiflekýeh

Prijímateľ prevedie stirnu vo ýke oprávnench výdavkov zniknutých
počas predchádzajúceho kalendárneho rnesiaca najneskůr do siedrn}ch dni od
ukončenia predinetného kalendárneho mesiaca.

PrijimateF je povinný bezodkladne pisomne uznám« Poskvtovatefo i identiHkáciu
mého účtu otvoreného Prijímateľom. z ktorého realizuje špeci!kké typy výdav kov
Zoznam špeciflckých tpov davkov uvedie Poskvtoateľ ‘ Prfmčke pre žiadateFa
o NIt. resp. Príručke pre Prijírnateľa.

4.10 Oprávnen vdaok za podrnienok deflnovanýeh v predchádzajúcom odseku vzniká
prevodom prísIunej časti NEP z účtu Prijirnawľa na in účet otvorený
Prijimateíom. detinovaný ‘ predchádiaiúcorn odseku a prevodom týehto
prostnedko DodavawFu i Projektu.

Účty obce

5.1 Poskytoateľ zabezpeči poskvtnutie NFP Prijírnatefoi bezhotovostne na ním určený
účet (ďalej Jen ..účet Prijímatefr). ktorý je vedený v EUR. PrijímateF realizuje úhradu
oprávnen)ch výdavko z účtu PrijímateFa. a to prostredníetvom svojho rozpočtu.
(.lslo účtu PrijimateFa (vrátane predčislía) a kód hankvje ucdené ‘ článku 1. bod 1.2.
písm. a) zrnlu y o posk tnutí NEP.

5.2 Prijímatef je povinný udržiavať účet Prijimateľa otvorený a nesrnie ho zrušiť až do
prijatia záverečncj ilath) NIt od I>osktoawIa. Táto poinnosť sa zťahuje aj na
ostatné účtY ot%Orettc Prijimateľom pudLi tohw článku V/P.

5.5 Ak má Prijirnateľ posk tnut Ú\ er na hnancovanie Projektu. zmenu účtu PrijimateFa
je možná až po píst‘rnnorn síihlase hank. ktorá ú‘ er posk tla. Písomný súhlas banky
podla predchádzajú:ei et‘ musí Prijirnatei doručiť Posk tovateľovi.

5.4 V prípade užitiu systému refundácie může Priiimateľ realizovať úhradu
oprávnen‘eh výda‘ ko aj z inch účto otvoreneh Prijimateíorn pri dodržani
podrnienkv eXistencie úč‘.: PnjimateFa určeného nu príjem NIt. Prijímateí je povinný
bezodkladne písornne oznámit‘ Posk‘toateľo‘ i tinančnú identiíikáciu takýchto účtov.

5.5 V pripade. ak sa Projekt realizuje prostrednktom subjektu v zriaďovateFskej
působnosti Prijimateľa. úhradu oprá nen%ch da‘ kov Projektu může hť realizovaná
aj z účto tohto suh ektu pri dodržani podmienk existencie účtu PrijimateFa určeného
na príjem NEP a rcalizúcie aktivit Projektu prostredníetom rozpočtu. PrijimateF je
povinin hezodkladne pisomnc oznámit‘ Poskvtovateľoi identitkáeiu účtu subjektu
podFa predchádzajúcej Uhradu opránen‘ch v‘davko spósobom podfa tohto
odseku sa pre tšetk ustano\enla /mlu považuje fl rovnoeennú. ako keby ju
reulizo\ ul sám Prijimateľ.

5.6 V pripade >užitia sstému relundácie sú ‘ \noS\ ‚niknuté na účte Prijímatefa
príjmom PrijimateR..

5.7 V pripade. ak je NF-P posktnut s\stenwm pred1inancoania aleho ;áIohoej platb
a takto posktnuté prostriedk sú úročenc. Priiímateľ je O\ inn ot orW si ako účet
PrijimateFa osohitn učet na Projekt. Prijirnater je povinný vnos z tohto účtu
sporiadať podFa článku i I hehto VZP.
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5.8 V pripade otvorenia osobitného ruípočtoého účtu podFa predchádzajúceho odseku

a poskytovania NEP svstémom predRnaneovania alebo zálohovej platb, vlastně

zdroje Prijimateľa ra realizáciu akiivít Projektu móžu prechádzať cez tento osobitný

rozpočtový účet. V rakomto prípade je Priiímatef povinny Uožiť vlastně zdroje

PrijimateFa na osobitn rozpoč1o účet a hezodkladnc predložiť PoskvtovateFovi

\\pis z osobitného rozpočtoého účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov.

V prípade. ak viastré zdroje PrijímateFa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet.

Prijimatel‘ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi

pis z mého účtu otvoreného Prijimateľom o úhrade vlastnýeh zdrojov Prijímateľa.

5.9 V pňpade vvužitia systému prcdíinancovania aleho zálohoej platby móže Prijímateľ

rea]izoať špeciflcké tpv v‘dako aj 7 mého účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto

vdavkv nesmú h.ť hradené / osobitného účtu zriadeného na realizáciu mých

programov zahraničnej pomoci (napr. pro jektov Finančného mechanizmu Európskeho

hospodárskeho priestoru. Nórskeho linančného mechanizmu alebo mých projektov

tinancovaných zo š‘rukturálnvch fondo a Kohézneho fondu). PrijimateF po pripisani

zálohovci plath‘prcdtinancovania prevádza prostriedk NFP na úhradu špecitkkýeh

ýdavko jednm z nasledonch spósobo:

- z osobitného účtu prevedie alikvótn podiel špeciflckěho Sdavku na iný účet

otvoren5 Prijínatefom a následne realizuje platbu DodávateFovi Projektu.

PrijímateF je pcvinn bezodkladne predložiť PoskytoateFovi ýpis z mého účtu

otvoreného PrijímateForn potrdzujúci úhradu ydavku DodúvateFovi Projektu

a výpis Z osobitného účtu pot‘ rdzujúci použitie prostriedkov z poskyinut

zúlohovei plaibv!predlnancovania:
- minimálne raz rncsačne precdie prostriedkv z osobitného účtu na iný účet

otvorený Prijírnateforn. z ktorého priehežne realizuje úhrady špeciiických

vdavko. Prijírnateľ prevedie sumu vo výške opránených ýdavkov vzniknutých

počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca nancsk6r do sicdmch dní od

ukončenia predrnetného kalendúrneho mesiaca,

Prijimateľ je po inn bczodkladne pisornne oznámif PoskytovateFovi identitikáciu

mého účtu otvoreného PrijímawUom. Z ktorého realizuje špecifické typ) ýdavkov

Zoznarn špeciflckch tpov ýdavko uvedie Poskytoateľ v Priručke pre žiadateľa

o NFP. resp. Priručke pre PrijímateFa.

5.10 Opránen vdavok za podmienok deflnovan‘ch v predehádzajúcom odseku vzniká

preodorn prislušnei časti NEP z účtu PrijímateFa na iný účet otvorený

PrijimateForn. deinovan predchádzajúcom odseku a prcvodom týchto

prostnedko DodávateEovi Projektu.

6. Čtv rozpočtovej organizácic Vlt. resp. obce

6.1 PoskvtoxateF zahcípeči posktnutie NEP PrijimateFo‘i bezhotovostne na nim

určený mimorozpočto účet (ďalej len ..rnimorozpočtov účeUi. ktorý je edený v

FUR. Pred použitím tchto prostriedkov je ich Prijímater povinný previesf do

rozpočtu svojho zriaďovutefa. a tu do piutich dni od pripísania týchto prostriedko

na mimorozpočtov účet. LriaďovateV násiedne preedie prostricdk NEP na

Prijímateľom určen účet ďulej len ..ťičet PrijimateEr). z ktorého PdjímateF

realizuje úhradu oprá\nen‘ch ‘dako. ato prostredníctvom svojho rozpočtu.

Cislo mimorozpočtového účtu (vrátune predčislia) akód banky je uvedené v článku

bod 1.2. písm. a) zmlu o posk tnuti NF P. Císlo účtu PrijimateFa (vrátane

.3)





predčíslia) a kéd hank} je uedené v článku L hod 1.2. písm. M zmluvv
o Poskytnuti NFP.

6.2 Prijímateľ je povinný uržia\ať účet PrijímateFa otvorený a nesmie ho znišif až do
prijatia záverečne platby NEP od Poskytoatefa. Táto povinnost‘ sa vzťahuje aj na
ostatně účty otvormé PrijimateFom podľa tohto článku VZP.

6.3 Ak má PrijimateF posktnut uer na flnancovanie Projektu. zmena účtu Pdjimatefa
je možná až po pisomnom súhlase banky. ktorá úver poskvtla Pisomný súhlas
baiikv podľa predchád7aiúeej vety musí Prijimateľ doručiť PoskytovateFovi.

6.4 V pripade vu2i‘ia systému reťundácie móže Prijimate]‘ realizovať úhradu
oprávnench v‘davkov aj z inch účto‘ otvorených Prijímateľom pri dodržani
podmienky existcncie účtu Prijimateľa. Prijimatef je povinn bezodkiadne písomne
oznámiť Poskyto ateFovi identiflkáciu tak‘ chto účtov.

6.5 V prípadc využitia systému reWndácie sú rnos\ vzniknuté na účte PrijimateFa
prijmom Prijírnateľa.

6.6 V prípade. akje NEP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby
a takto poskvtnut prostriedk sú úročené. PrijimateF je povinny otvoriť si ako účet
Prijímateľa osobitn‘ ĹCt na Projekt. Prijirnateľ je povinný výnosy z tohto účtu
vvsporiadať podľa článku II tchto VZP.

6.7 V prípade otoreriia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku
a poskytovania NEP systémom predflnancoania alebo zálohoej platby, vlastně
zdroje Prijímateh na realizáciu aktiit Projektu rnöžu preehádzať cez tento osobitný
rozpočto účet. V takomto pripade je Prijimater povinný vložiť vlastně zdroje
Prijímatcl‘a naisohitn‘ rozpočto účet a predložiť Poskvtovatcľovi výpis
z osobitného rozočtcvého účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov.
V prípade. ak vlastně zdroje PrijímateFa nepreehádzajú cez osobitní rozpočtový
účet. Prijimateľ je po inn‘ ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z mého
účtu otoreného FrijirnateFom o úhradc Iastn‘ch zdrojov PrijimateFa.

6.X V pripade \\u?itia s‘stému prcdfinancoanin aleho zálohovej platby móže
Prij imatef realu jvat špeci flekč t\ py da\ ktn aj z mého účtu otvoreného
Prijímatel‘orn. Tkto výdakv nestriú bť hradeně z osobitného účtu zriadeného na
realizáciu mých programo\ zahraničnej pomoci (napr. projektov Einančného
mechanizmu Etirúp!. 2ho hospodárskcho priestoru. Nórskeho Í5nančného
mechanizmu alebo mých projekto Iinunco\aných zo štrukturálnvch fondov
a Kohézneho ťondu). Prijimatef po pripisani záIohocj platby/predfnancovania
prevádza prostriedk\ NEP na úhradu špecilick‘ch davkovjednm z nasledovných
spósobo

- z osobitného účtu prevedie aIikvótn podiel špeci[kkého ‘ ýdavku na iný účet
otorený Prijiinateľom a následne realizuje platbu Dodávateľoi Projektu.
Prijímateí je puvinn bezodkladne prcdložiť Poskytovateľovi ýpis z mého účtu
ot\ oreného Prijímatefom pot rdzujúci úhradu ‘‘da‘ ku DodúateFo i Projektu
a ‘pis z osob tného účtu pot rdzujúci použitie prostriedkov z posktnutej
z.úloho ej platb ‘predíinancovania:

- minirnálne raz mesačne preedie prostriedk z osobitného účtu na iný účet
ot\oren\ PrijimateFom. z ktorého priehežue realizuje úhrady špeciflckch
‘ ‘dako Prijimateľ pre edic sumu o ‘.‘ške opránench v‘davkov vzniknutých
počas predchádiajúceho kalendárneho niesiaca najneskňr do siedmch dni od
ukončenia predmetného kalenddrneho mcsiaca.
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[‘rijítnateF je povinny hciodkladne pisolTne oznámiť Poskytovatelovi identifikáciu
mého Ůčtu otvoreného Prijímatcfom. z ktorěho realiiuje špeeitkké t‘p výdavko
Zoznam špeeifkkch tpov vůlavko‘. uvedie Poskvtovateľ v Prímčke pre žiadatera
o NEP. resp. Priručke pre Prijírnateľa.

6.V Opránen ýdaok za podmienok deiinoaných v predehádzajúcom odseku vzniká
preodom prislušnej časti NEP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený

PrijímatcEom. cleflno un‘ v predehádzajúcom odseku a prevodom týehto
prostriedkov Dodá atefo i Projektu.

7. ČtV príspevkovej organizácie V‘C, resp. obce:

7.1 a) V pripade, ak prispevková organizácia nepožaduje príspevok na realizáciu

aktivit Projektu od zriad‘ovateľa:

PoskvtovateF zabezpečí poskvtnutie NEP PrijirnateFovi hezhotovostnc na nim
určeni účet (ďalej len ..ůčet PrUimateľa) vedený v EUR. Prijimatef realizuje
úhradu oprávneneb vvdavkox z účtu PrijimateFa. a to prostrednietvom svojho

rozpočtu. Čislo účtu Prijimateľa (vrátane predčisiia) a kód banky je uvedené

v článku I. bod 1.2. písm. a) zmluvv O posktnutí NEP.

b) V pripade, ak príspevková organizácia požaduje príspevok na realizáciu

aktivit Projektu od zriad‘ova(el‘a:

Poskvtovateľ zabezpečí posktnutie NEP PrijírnateFovi bezhotovostne na ním

určen rnimorozpočtov‘ účet (ďalej len ..mirnorozpočtov účeľi. ktor je vedený v

EUR. Pred použitím tchto prostriedko je ich PrijímateF povinný previesť do

rozpočtu svojho niaďo%ateľa. ato do piatieh dni od pripísania hehto prostriedkov

na minmwzpočtn.% účet. ZriaďouteV následne prevedie prostriedk NEP na

PrijímateFom LIrCen\ účet (ďalcj lun ..účet Prijímateľr). z ktorého PrijímateF

realizuje úhradu oprá neneh ‘duvko‘. - a tu prostredníctom s ojho rozpočtu.

Cislu mimorozpotového účtu (vrátane predčislia) a kód banky je uvedená v článku

1. bod 1.2. písm. a) zmluv o posknutí NEP. Číslo účtu Prijímatefa (vrátane

predčislia) akód bank‘ je uedené včlánku I. bod 1.2. písm. b) zmluvy

o poskytnutí NEP.

7.2 PrijímateF je poinn udržiavuť účet Prijínwtefa ot\orcnv a nesmie ho zrušiť až do

prijatia zá‘erečnej plutb NEP od Poskvwatela. Táto povinnosf sa zťahuje aj na

ostatně účty otvorená Prijimateľom podfa tohto článku \‘ZP.

7.3 Ak má Prijímateľ posktnut úver na flnanco unie Projektu. zmena účtu PrijimateFa

je možná až po písomnom súhlase hank. ktorá úver poskytla. Pisomn‘ súhlas

bank) podFa predchádzGjúcej \ety musí Prijimateľ dowčiť Poskvtovateľoxi.

7.1 V pr[pade v‘ u?iüa systému retbndúeie může Prijirnatef reaIizo ať úhradu

opni ncnCch vÝdavko aj z in‘ch účto ut‘ oren‘ch Prijimateforn pri dodržaní

podrnienk eXisteneic ťičtu Prijimatela. Prijímutef je povinn bezodkladne písomne

oznámit Poskvto\ ateVo I identilikáciu tak‘ehto účto.

7.5 V pnpade vvužit:a systému relundáeie sú %\flos\ zniknuté na účte Prijirnatcľa

Prijmom Prijimatcra.

7.6 V pripade. akje NEP poskytnut‘ sstémom predflnancoania alebo zálohovej platb

a takto poskytnuté prostriedk sú močenu, PrijímateF je povinný otvoriť si ako účet



Prijfmatefa osohitn účet na Projekt. PrijimuteF je po inn ýnos z tohto účtu
\\sporiadať podľa článku II tchto VZP.

7.7 V pripade ot\ orenia osobitného účtu podFa predehádzajúceho odseku a poskvtovania
NFP svstérnom pvedtinaneovania aleho zážohovej plath‘. vlastné zdroje Prijimatera
na realizáciu aktivit Projektu můžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto
pripade je Pňjímater povinn) xložiť ‘.lastné zdroje PrijírnateFa na osobitný účet
a predložiť Poskvtovateľoi pis z osobitného účtu ako potvrdenie o pre ode
lastuých zdrojo‘ V pripade. ak vlastné zdroje Prijimateľa neprechádzajú cez
osohitn účet. Pďimateľje povinný ku každému uhradenému ýdavku doložiť výpis
z mého účtu ot oreného PrijimateFom o ůhradc vtastných zdrojo Prijímatefa.

7.8 V pripade využitia t stému predtinancovania alebo zálohovej platby móže
Prijimateľ reaIizvať špeciflcké typy výdavkov aj z mého účtu otvoreného
PrijimateFom. Tieto výdavk nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na
realizáciu inch programo zahraničncj pomoci (napr, projektov Finančného
mechanizmu Európskeho hospodárskeho priesroru. )orskeho fnančného
mechanizmu aleo in‘ch projektov financoaných zo štrukturálnvch fondov
a Kohézneho ihndu). PrijimateF po pripisani zálohoej platb)predfinancovania
prevádza prostricdk NFP na úhradu špeciflck‘ch výdavkov jedn‘m Z nasledovných
spůsobov:

- z osobitného účtu prccdie alikótn podiel špecifického výdavku na iný ůčet
ot\orcný PrijimateForn a následnc realizuje platbu DodávateFovi Projektu.
Prijímatef je povinn hezodkladne predložiť Poskvtovatefovi v\plS Z mého účtu
otvoreného PriiimateFom pot‘ rdzujůci úhradu výdavku DodávateFovi Projektu

a vÝpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostricdko Z poskytnutej
zálohovej plath‘;ĺpred tinanco ania:

- mmnimálne raz rnesačnc prcvcdie prostricdk z osobitného účtu na iný účet
otvoren Prijimateic‘m. z ktorého priehežnc realizuje úhrad) špecitických

vdavko. PrijimateE preedie sumu o v‘‘škc oprávnench davkov vzniknutých

počas predchádzajúcelw kalendárneho mcsiaca najneskór do siedmych dni od

ukončenia predmcrného kalendárncho rnesiaca.

Prijimatef je po nnÝ hczodkladnc pisomne oznámíť Poskytovatefovi identifikáciu

mého účtu otortného Prijímatcľom. z ktorého realizuje špeciFcké typy výdavkov

Zoznarn špecitick‘ch tpov vda kov uvedie PoskytoateF v Príručke pre žiadateľa

o NFP. resp. Priručke pre Prijímatcra.

7.9 Opránen v‘datok za podmicnok deflnouncli predehádzajúcom odseku vzniká

preodom prislušncj časti NEP z účtu PrijimateVa na iný účet otvoren

PriiimateEorn. dehno any ‘ predchádzajúcom odseku a prevodom tychto

prostriedko Dod.hateFo i Projektu.

8. Ĺčh subjektov zo súkromného sektoru vrútane mimovlá(inych orgunizácii

81 Posktovatcľ zihezpečí poskvtnutie NEP PrijfmateEoi hezhotovostne na
Prijimateľom stanoeny účet (ďalej kn .‚účet PrijímateEa) vedený v EUR. Oslo
účtu (vrátane predčíslia) a kód hank je uvedené v článktt I. bod .2. písm. a)
zmiut o poskytnutí NEP.
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8.2 Pnjirnatcl je poinnÝ udržiaať účet l‘rijimateľa otorenS a ncsrnic ho zrušit‘ až do

prijatia záverečne platby NEP od Poskyto ateľa. Táto po innost sa vzťahuje aj na
ostatné účty ot\orené Prijimatefom podfa tohto článku VZP.

8.3 Ak má PrijimateF poskvtnut‘ úer na flnancovanie Projektu. zrnena účtu Prijímateľa

je možná ai po písomnom súhlase banky. ktorá úer poskytla. Pisomný súhlas

banky podl‘a predchádzaiúcci vety musí Prijimatef doručiť Poskvtoatefovi.

8.4 V prípade vvužilía svstcmu reťundácie móže Prijimater realizovať úhradu

oprávnench ýdakov aj I inch účtov otorenyeh Prijímatefom pri dodržani

podrnienky existencie účtu Prijimateľa určeny na prijem NEP. Prijimatefje povinný

hezodkladne pisornne oznámiť PoskytovateFovi identifikáciu takýchto účtov.

8.5 V pripade užitia sstěmu rehindácie sú ‘nosv vzniknuté na účte PrijímateFa

Príjmom PrijimawFa.

8.6 V pripade. akje MP poskytnutý systémom predflnancoania alebo zálohovej platby

a takto poskinuw prostriedk sú úročené. PrijimateF je povinný otorit‘ si ako účet

Prijímateľa osobitn účet na Projekt. PrUímatef je po\innÝ výnosy z tohto účtu

sporiadať podľa článku 11 tchto VZP.

8.7 V prípade otvorenia osobitného účtu podFa predchádzajúccho odseku a poskyiovania

NFP svstérnom prcdÍinancoania alebo zálohovej platb. vlastně zdroje Prijímateľa

na reali,áciu akü‘ it Projektu můžu prechádzať cez terno osohitn účet. V takomw

prípade je PrijimateF povinn ‘Iožiť vlastné zdroje PrijírnateFa na osobitný účet

a hezodkladne predložiť Poskvtovatefoi \‘pIs z osobitného účtu ako potvrdenie

o prevode lastný:h zďrjov. V prípade. ak vlastně zdroje Prijímatefa neprechádzajú

eez osohitn‘C účet, Prijirnatcl‘ je povinný ku každému uhradenérnu výdaku doložit‘

\ pis z mého učtL otvoreného Priiirnatcľom ti úhrade vlastných zdrojov Prijímatefa.

8.8 V pripade ‘užitia sstému predtinaneovania alebo zálohovej pIatb může

Prijirnatcľ realiiouť špeeilické (ypy ‘dakov aj jiného účtu ot‘oreného

PrijimateForn. Titto výdavky nesrnú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na

realizáciu inych programo\ zahraničnej pomoci (napr. projekto Finančného

mechanizmu Eurúpskeho hospodúrskeho priestoru. Nórskeho tinančného

mechanizmu alebo mých projekto Inanco aných zo štnikturálnvch fondov

a Kohézneho Fondu). Prijimatel‘ po pripísani zálohoej plathy‘predfinancovania

preádza prostnedk NEP na úhradu špeciflckeh ýdavko jcdn‘rn z nasledovných

spósoho

- z osobitného účtu precdie alikútn podiel špccifického výdavku na iný účet

olvoren Prijírnaieřom a následne realizuie platbu Dodá atcfovi Projektu.

PrijimateF je púvmnn‘ hezodkladnc predložiť PoskvtovateFovi vÝpis z mého účtu

ctvoreného Prijímateľnm potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu

a výpis z osohtného účtu potvrdzujúci pou?itie prostriedko z poskvtnutej

záloho cj plath‘ ‘predlinanco ania:
- minimálne raz nwsačnc prccdic prostriedkv z osobitného účtu na iný účet

ot\oren PrijimaieFom. z ktorého prichcžnc realizuje úhrady špeciflckých

ko . PrijírnateF prc\ edic sumu o vškc opnh nenh davko zniknutých

počas prcdchádzajúceho kalendárncho rncsiaca najncskór do siedmvch dni od

ukončenia predmetného kalendárneho mcsiaea.

Prijimatel‘ je pov nn hezodkladnc písornne oziiámiť Posktovatcľo i identil‘ikáciu

mého účtu otvorcného Prijímaterom, z ktorého realizuje špeciiické typy výdavkov
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Zo/mim špecitiekýeh tpo t1a ko u edic Poskytovatel‘ Príručke pre žiadateľa
o NFP. resp. Príruke pre Prijírnatcľa.

8.9 Oprávnen ‘‘dajk za podmicnok detinoaných v predchádzajúcom odseku vzniká
prevodorn príslušnej “asti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvoren
PrijirnateFom. deflntnaný v predchádzajúeom odseku a prexodom týcbto
prosiriedko DoduvateFovi Projektu.

(lánok 17 PLATBY

ľlatbv pri všetkýeh prijimatel‘och okrem štátnvch rozpočto«ch organizácii - ERDF a
KF

I. Ak ide výlučne a systém predflnancovania

II. Svstěmom predlinancovania sa NF?. resp. jeho čast‘ (ďalej aj ..ptatha‘i poskytuje na
oprátnené výdavk Projektu na základe Prijímateforn predložených neuhradených
účtovných dokladov Dodá atcľo Projektu.

1.2. Poskytoateí zabcpečí poskvtnutic platby vIučne na základe Žiadosti o platbu.
predloženej Prijirnte!‘om v [tIR na lbrmulári. ktorý PoskvtovateF poskytne
PrijimatcFovi. Ziadosť o platbu musí hť ‘ súladc s rozpočtom Projektu a Prijímateľ
ju vyhotovuje v doeh origináloch. pričom jeden originál zostáva u PrijimateFa
a druh originál Prijimatel‘ predkladá Poskvtoateíovi. Prijimatel‘ v rámci tbrmulára
Ziadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podFa skupiny výdavkov
u edcnej priloht‘ Č. 2 tejto Zmluvy.

1.3. Spolu so 2iadosťcu o platbu predkladá Prijirnateľ aj neuhradeně účtovně doklady
DodávateFov Projktu. Učtoné doklad Dodávateľov Projektu predkladá Prijimatel‘
Poskvtovatelo i v lchote splatnosti zá áiku oči DodávateFovi Projektu minimálne
‘ jednom originál. ax šak Poskvto atul‘ si může yžiadať v šši počet rov nopisov
originálo Jeden wiginál účto nch dokladov od Dodáateľa Projektu si poneeháa
Prijimateľ. \ prijadc. ak súčasťou ‘davko Prijimateľa sú aj hotovostně úhrad}.
fleW ‘da k} zalirnic do Ziadosti o platbu a predloži rovnopis originálov. alebo
kópie prisIušneh účtovn‘ch doklado overené pečiatkou a podpisom štatutámeho
orgánu Prijimateľt. ktorě potrdzujú hotoostnú úhradu (napr. pokladničn5 blok).

1.4. Prijímateľ je poinn uhradiť DodáateVorn Projektu účtovně doklady súvisiace
s realizáciou aktiít Projektu do siedmch dni od pripísania prislušnej platby na účet
Prijimatcfa. V prípadc projektov. ktoré ohsahujú aj v‘daky neoprávnené na
[inancoanie nad rámec flnančnej medzcn. je tieto prijimatef povinny uhrádzať
Dodávatcľom Projektu pomernc z každého účtov něho dokladu podľa pomeru
stanoveného článku 3 zmlu\% o posktnutí NFP.

I .. Po poskytnuti každej platb svstémom prcdflnancovania je Prijímatel‘ povinný celú
jej všku zúčtoa(. a to do 21 dni od pripisania tchto prostriedkov na účet
PrijimateFa. Prijírnuteľ je náslcdnc pm inn predložiť PoskytoateFovi Ziadosť o
platbu (zúčto\anic predflnancoania) spolu s pisom z účtu (originál alebo kópiu
ovcrenú pečiatkoL a podpisom .tatutárncho orgánu prijímateVa) potvrdzujúeom
prijem NFP ako aj v‘pis z účtu (originál aleho kópiu oerenu pečiatkou a podpisom
štatutámeho orgánu prijimateVa) poirdřujúci skutočné uhradenie účtovnch
doklado Dodái. atcľo‘ i Projektw V rámci Ziadosti o platbu (zúčtovanie
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prcdlnancoania) PrijiiriateF uvedie aj davkv iažuce sa na pripadné hotovostné
úhrady. ktoré boll zahrnuté do Ziadosti o platbu. pričom nic je povinný opätovne
predkladať tle isw originály rovnopiso\. resp. overené kópie prislušných účtovných
doklado potvrdzujúce hotovostnú úhradu.

.6. Poskytovatel‘ po uhradení maximálne 95 % celkových oprávnench výdavkov na
Projekt systémom predtmnaneovania. zabezpečí poskylnutie zostávajúcieh minimálne
5 % ce1koých oprávnench ýdavko sstérnom refundácie na základe záverečnej
Ziadosti o platbu a predložení účto ných doklado‘. preukazujúcich Prijimateľom
skutočne vynaložené opránené výdavky, Prijimarel‘ je povinný zostavajúcich
minimálne 5% z cetkovýeh opránen‘ch výdavkov na projekt uhradiť najskór
z ‘ lastn‘ch zdroj‘. a to aj za podiel prostriedkov EU a štátneho rozpočtu SR
určených na spolLňnanco\anic. Až po preukázani tejto úhrady a ukončeni realizácie
akti it Projektu je prijímatcF oprá nen‘ požiadať PoskvtovateFa o záverečnú platbu
zostatku z NEP. Prijimatcf predkladá PoskvtovateFovi záverečnú Ziadosť o platbu
spolu s účtovnými dokladrni vrátane výpisu z hankového účtu (originál aleho kňpiu
o\erenú pečiatkoi. a podnisom štatutámuho orgánu prijímatefa).

1.7. PrijímateFovi vznikne nárok na vvplatenie prislušnej platby iba v pripade. ak podá
úplnú a správnu Žiadosť o platbu. a to až v momente schválenia Ziadosti o platbu zo
strany PoskyiovateFa. Pri iá‘ erečnej Ž.iadosli o platbu vznikne Prijímaieľovi nárok
na platenie prísušnej platby pripude podania úplnej a správnej Žiadosti o platbu.
a to až ‘ momente schválenia súhrnnj iadosti o platbu Certiĺikačným orgánom.
Nárok Prijimatek na platenk platby vzniká len rozsahu. v akom Poskytovatel‘
rozhodne o oprávnenosti výdavko Projektu.

1.8. Prijímateľ je povinn vo všetk‘ch prcdkladanch Žiadostiach o platbu uvádzať
výlučne výdavky ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 15 Vzp.
Prijírnater zodpovedá za praost‘. správnost‘ a kompletnosť údajov uvedených
v Ziadosti o platba. V pripade. že na základe nepravých alebo nesprávnch údajov
uvedenťeh v hamsu o platbu dójde k ‘vplateniu platby. pájde o porušenie
Íinančnej diseiplin t zmvsle * 31 zákona č. 523.2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách vercjncj správy a o zmene a doplncní niektorých zákonov zneni
neskoršich predpiso

1.9. l‘osktoatel‘ je pot inný t konat‘ kontrolu projektu podl‘a 24b a násl. zákona č.
528‘OOS Z. z. o pomoci a podpore posktovanej z fondov ES \zneni neskoršich
predpisot. článku 60 Nariadcnia Rady (ES) Č. 1083/2006 a článku fl Narjadenia
Komisie (FS) Č. 18282006. Kontrola projektu ‚ahřňa administrativnu kontrolu a
v pripade potreh kontrolu na mieste . Adminisuatkna kontrola Ziadosti o platbu
pozostava z kontroly jej (ormalncj a ecncj správnosti. V rámci kontroly Yormálnej
spra\‘nosti je PokytovateF po inn o\ent pratdivosť. komoletnosť a správnost‘
plnenia Liados[i o platbu. \‘ pripade zistenia forrnálnych nedostatkot \yzve
Poskytovatel‘ PrljírnateFa. aby do 14 dni Žiadosť o platbu doplnil. V pripade zistenia
‚at ažných nedostatko. aleho nedoplncnia požadovan‘ch údajov \ stanovcnej
lchote. Posk‘ to mel‘ hiadosť o platbu earnietne.

1 .10. \ ramci kontroly \ ecnej sprá nosil je Poskytovateľ pot inn oterot ať reálnost‘.
oprávnenosť. spnit nost‘, aktuálnosť a neprekr vanie sa nárokot aných výdavkov.
Posk tot atc]‘ je taktiež pot inn ot erit‘. či požado‘ aná suma t kiadosii o platbu
zodpotedá údajo ii utcdenm pnložench dokladoch a či áw suma zároveň
zodpot edú rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej sprát nosti sa overujc
sprátnosť údajov o dodanych wtaroch. službách a prácach vo vzťahu k množstvu
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alebo objemu ajednotkovej cene. súčet jednotlivých položiek uvedených na
predloženej ťaktúre aleho mom releantnom učto‘.nom doklade. Overuje Sa aj súlad
s právnmi predpismi SR a ES (verejné obstaráanie. ochrana životného prostredia.
rovnost príležitosn. publicita atďi. V prípade potreb) vykoná Posktovateľ kontrolu
na rnieste podEa článku 13 VZP.

1.11. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vvplatenie platby. Poskvto‘ atef zabezpečí
vyplatenie NFP. resp. eho časti na účet Prijímatefa v lehote určenej v Systéme
flnančného riadenia pre SE a KF. ktorá sa počila odo dňa. kedy bola Poskvtovateľovi
doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanmi dokumentmi. Za
deň dowčenia Zadosti o platbu sa poažuje deň registrácie úplnej a spráxnej
Ziadosti o platbu u PoskvtoateFa.

1.12. Deň pripisania platb oi účet Prijímateľa sa považuje za deň čcrpania NEP. resp.
jeho časti. Za deň zúčto‘ania predUinancoania sa považuje deň zaslania Ziadosti
o platbu (zúčto anie predtinancovania) Posk to ateEovi.

1.13. PrijímateF je povi:rn realizoať opránené ýdavkv DodávateFom Projektu výlučne
v EUR.

2.Ak jde o kombinovaní systém predflnancovania a refundácie

2.1 PoskvtoateF zabezpečí posktnutíe NEP. resp. jeho časti (ďalcj aj ..platba)
kombinovanrn svstémom predlinanco ania a systémom reWndácie. V rámci
systému predflnancovania sa posktujú platby na oprávnené výdavky Projektu na
základe Prij ímatc Fom prcdložench a neuhradených účtovných dokladov
DodávateFo Projektu. V rámci systému reíundácie sa poskytujú platb na základe
skutočne vvnaložen‘ch ýdavkov zo strany PrijímateFa. V rámci systému refundácie
PrijímateF uhradí výdavk DodávateFo i Projektu najskór z vlastných zdrojov.

2.2 PoskvtoateF iuhzpei posktnutie plath vUučne na základe Žiadosti o platbu
predloženej PrijimateFom ‘ EUR na íhrmulári. ktorý PoskytovateF poskytne
PrijímateFo i. Žiadosf o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímater
ju vhotovuje ‘ koch originálocli. pričom jeden originál zostáva u PrijímateFa
a druh originál PrijímateF predkladá Posktoatefovi. PrijímateF v rámci lbmwlára
Ziadosii o platbu uvedie čerpanie w/počtu projektu podfa skupin‘ ýdavkov
uvedencj v prf lobe č. 2 tejto Zmluv.

PPeIItmanLo 1‘flhÍL‘

2.3 Systémom predtnancovania sa postupie maximálne do dosiatrnutia 95 %
celkoch oprávtench dako na Projekt. Spolu so Ziadosťou o platbu
predkladá Prijima:eF aj neuhradené účtovné doklad‘ DodávateFo Projektu. Učtovné
doklad DodáateFov Projektu predkladá PrijímateF lehote splatnosti záväzku voči
Dodá‘ ateFo i Projektu minimálne jednom oriuinálv. avšak Poskvto ateF si může

‘y žiadať vyšši počet ro nopiso originálov ‚ Jeden oriĽinál účtovných dokladov od
Dodá ateFa Projektu si poneeháva PrijimateF. V pdpade. ak súčasťou ýdako
PrijimateFa sú aj hot astné úhrad. tieto ‘davk zahrnie do Ziadosti o platbu

rámci systému rcňindácic. V takom pripade predlo?i PrijímateF spolu so /iadosťou
o platbu ronopis‘. oriwnálov. aleho kúpie príslušneh ůčtoných dokladov overené
pečiatkou a podpisom šta(uLnieho orgánu Prijímatefa. kcoré potvrdiuju hotovostnú
úhradu (napr. pokadničn hlok.
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1.4 Prijímateľ je povinn uhradiť DodávateFom Projektu účto%né doklady súvisiace

s reahzáciou akti it Projektu do siedmych dni od pripisania prislušnej platby na účet
Prijímateľa. V pripade projekto. ktoré ohsahujú aj výdavky neoprávneně na
Rnancovanie nad rámec tinančnej medzer. je tieto prijímateF povinný uhrádzať

DodávateFom Projektu pomerne z ka2dého účtovného dokladu podľa pornem
stanoveného‘ článku 3 zmltn} o poskytnutí NEP.

2.5 Po poskytnuti každej platby svstěmom predhnancoania je Prijímatef poiimý celú

jej ýškti zúčtovaL a to do 21 dni od pripisania týchto prostriedkov na účet
PrijímateFa. Pdjirnazef je následne potinn predložiť Poskytovatefoti Ziadosť o
platbu (zúčtovaníc predRnancovania) spolu s vpisom z účtu (originál alebo kópiu
cnerenú pečiatkou a podpisom štatutámeho orgánu prijímateFa) potvrdzujúcorn

prijem NEP ako aj %‘pis z účtu (originál aleho kópiu overenú pečiatkou a podpisom
tatutámeho orgánu prijirnateľa potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných
doklado Dodáva ďo i Projektu.

2.6 V prípade. ak poskdná platba s‘stémom predtinancoanhi bota PrijimateUovi
poskytnutá do ýšk maximálne 95 % 7 celkových oprávnench výdavkov na
Projekt. zvšn‘ch minimátne 5 % hude Prijimateľovi poskvtnutch svstémom
reFundácie.

2.7 V rámci systému refundácie prcdkladá PrijimateF spolu so Žiadosťou o platbu aj
rninimálne jeden ro nopis originálu alebo kópiu faktúrv. prípadne dokladu

rovnoecnnci důkazncj hodnoty a vpís z hankového účtu (originál alebo kópiu
overenú pečiatkuu a nodpisorn štatutámneho orgánu Prijirnatefa) pot%rdzujúci
uhradenie ‘da ko deklaro‘. anýeh v ĺiadosti o platbu. PoskvtovateF je oprávnen

vžiadať od Prijímateľu aj vši počet prislušneh dokladov. Jeden rovnopis

originálu faktún. prípadne dokladu ro nocenncj dókaznej hodnot. si ponecháva

Prijimatef. V pripadc predloženia kópie účtoných dokladov. musí byť kúpia

overená pečiatkou a podpisom štatuámeho orgánu PrijimateFa.

2.8 V pripade projektov. ktoré ohsahtijú aj výdavky neopránené na tinancovanie nad

rámce flnančnej rnedzerv. je tieto prijimatef povinn uhiádzať Dodávateľom

Projektu pomerne z každého účwného dokladu podVa pomeni stanoenébo

v článku 3 zmluv o poskytnutí NIt.

‘y)OJoOřli‘ u vlwzoic tnu pře 0ht .J v[ct)J1 po vhi imcnhrcr phuieh

2.9 PrijimateFovi ‚niknc nárok na platenie prislušnej platby pri systéme

predIinancoania iba v pripade. ak podá úplnú a spránu /iadosť oplathu. ato až v

momente scli álenia Žiadosti o platbu zo stran PoskvtovateFa. Pri Ziadosti o platbu

svstémom refundície ‘vnikne Prijimateľo i nárok na vyplatenie prislušncj platby
v pripade predloženia Ĺ:lnej a sprá nej Ziadosti o platbu a v momente schválenia

súhmncj Ziadosti o platbu CertiIikačnm oránom. Nárok l‘rijimateFa na vplatenie

prfslušnei plath‘; zniká len ‘. rozsahu. akom Poskvtovateľ rozhodne

O oprá\ nenosti \ Ýda\ ko‘ Projektu.

2.10 Prijímate[ je po inný vo šctkycli predkladanch 1.iadostiach o platbu uvádzať

výlučne vdavk. ktorú zodpovcdajú podmienkam uvedeným v článku 15 Vzp.

PrijimateF zodpoedá za pravosť. spránosľ a kompternosť údajo‘ uedených

v ziadosti o platbu. V pripade. že na základe nepraých alebo nespránvch údajo

uedench v Ziaiosti o platbu dňjde k plateniu platby. pójde o porušenie
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Inančnej discipliny v zmysle 31 zákona č. 5232001 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej spra a o imcnc a doplnení niektorých zákono v znení

2.]! Poskvtovateľ je jo inn ‘ vkonať kontrolu projektu podfa 24h a násl. zákona Č.
528 2008 Z. z. o pomoci a podpore poskvtovanej z fondov ES v zneni neskorších
predpiso. článku 60 \ariadenia Rady (ES) Č. 10632006 a článku 13 Nariadcnia
Kornisie (ES) Č. 1828 2006. Kontrola projektu zahřňa administratívnu kontrolu a
v prípade potreb kontrolu na mieste . Adrninistrativna kontrota Žiadosti o platbu
pozostáva i kontroh jej ťormátncj a vecnci správnosti. V rámci kontrol) formálnej
správnosti je Poskvto ateF povinn overiť pra divosť. kompletnosť a správnosť
yp1nenia Ziadosti o platbu. V pripadc zistenia formálnvch nedostatkov vyzve
Poskvtovateľ PrijimateFa. aby do 14 dni Žiadosť o platbu doplnil. V pripade zistenia
závažnch nedostatko. alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej
lehote. Poskytova:eí tiadosť o platbu zamictne.

2.12 V rámci kontrnl\ vecncj správnosti je Puskytovater povinnÝ overovať reálnosť.
oprávncnosť. správnosť. aktuálnosť a ncprekrvanie sa nárokoanch vdavko.
Poskvtovateľ je aktiež povinn overiť. či požadovaná suma v Ziadosti o platbu
zodpocdá údajom uvedenm v prilo)cnch dokladoch a či táto suma zároveň
zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickcj správnosti sa overuje
sprá\ nosť údajo o dodaných tovaroch. službách a práeaeh vo vzťahu k množstvu
alebo objemu a jednotkocj cene. súčet jednotli‘ch položiek uvedených na
predloženej faktúic alebo mom releantnom účtovnom doklade. Ovcruje sa aj súlad
s právn\mi predp:smi SR a ES (vercjné ohstarávanie. ochrana životného prostredia.
rovnos( príležitostí. publicita atď.). V pripade potrehv vykoná Poskvtoateľ kontrolu
na rnieste podFa č!únku 13 VZP.

2.13 Ak Prijimatefovi ‘,nikol nárok na vplatenie p!atb. Posktovateľ zabezpečí
yplatenie NEP. resp. jeho časti na účet Prijirnateľa lehote určenej v Systéme
flnančného riadcnia pre ŠFa KE. ktorá sa počita odo dňa. ked bula Poskytovateľovi
doručená úplná a správna Ziadosť o platbu spolu s požadovanmi dokumentmi. Za
deň doručenia Ziadosti o platbu sa po%ažuje deň registrácie úplnej a správnei
Ziadosti o platbu u Posk\ to‘ ateUa.

2.14 Deň pripisania plath na účet PrijímateFa sa považuje za deň čcrpania NEP. resp.
jeho časti. Za dei zúčtoania predrnancoania sa považuje deň ‚aslania Ziadosti
o platbu (zúčtovanie predlinanco ania) Poskvto ateíovi.

2.15 V pripade. že PnjimateF uhrádza výdak spojené s Projektom v inej mene ako
EUR. prislušné ůCton Joklad vxstaené DodávateFom Projektu v cudzej mene sú
PoskytoateFom preplúcané lbmou refundácie v EUR. PrijímateF zahmie do
Ziadosti o platbu daok prepočítun na EUR kurzom banky ( pripade prevodu
peňažnch prostriedko ‘ cudzcj mcne účtu zriadeného PrijimateFom v EUR na
účet Dodáateľa Proiektu .‘riadeného cudvcj menc) alebo kurzom Európskej
eentrálnej hank (pri preode peňa?n‘ch prostriedko ‘ cudzej mene z účtu
zriadeného PrijimateUorn cud,ej rnene nu účet Dodávatefa Proektu zriadenébo v
cudzcj mene) platrÝm ‘ deň odpisania prostriedkov z účtu značeného Prijimateľom.
Pripadné kuriovc ro,diel máša PnijimatcF. pnčom účto n ro,dicl ‘ účtovníctve
PrijímateFa medzi sumou ‘ dei ĺaúčto\ania jaä,ku voči DodávateFovi Projektu a
sumou deň úhrad závä,ku Dodávateľovi Projektu je považo\ an za oprávnenÝ

da ok.
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latbv pri všetkch prijímateľach okrem štátnvch rozpočtových organizácii — ESF

ĹAK ide výlučne o systém zálohových platieb

3.1 Poskyioateľ zabezpečí poskvtnutie NFP. resp. jeho časti (ďalej aj ..platba“)
sstémom zá1ohoých platieb na základe Ziadosu o platbu (posktnuIie zálohovej
platby) a Liadosii o platbu (zúčtovania zálohovej plath). Žiadosti o platbu
predkladá Prijírnateľ ‘ [{LR na Forrnulári. ktorý PoskvtovateF poskytne
PrijimateFoi. Ziadosť o platbu musí byť v súladc s rozpočtom Projektu a Prijímater
ju vyhotovuje v doch rovnopisoch. pričom jeden rovnopis zostáva u Prijirnateľa
a dmh Pdjímateľ predkladá Poskvtoatel‘ovi.

3.2 Prijimateľ predkladá spolu s prvou Žiadost‘ou o platbu aj hlásenie o začati
realizácie aktivit Projektu s uedením dátumu začatia realizácie aktivit Projektu.

3.3 PrijírnateF po začati realizácie aktiit Projektu predkladá Posktoatefovi Žiadosť
o platbu (poskvtnutie zálohoej platby) maxirnálne do výšky 40 % opránených
výdavko z pn‘ch 2 rnesiaco realizáeie Projektu z prostriedkov zodpoedajúeich
podielu prostriedkov EI. a štátneho rozpočtu SR na spolufnancovLinie.

Výška rnaximálnej záIohoej platby sa odija od nasledovného:

a) Pt« ročný rozpočet projektuje známy

- ‘ pripade. ak pIáno and dÍžku rcali,deie akti ít Projektu nepresahuje 12
rnesiacov. výška zálohocj platby predstauje maximálnc 40 % oprávnenýeh
v‘davkov z rozpočtu Projektu zodpovedajůcich podielu EL‘ a štátneho rozpočtu
SR na spoluíiriancovanie:

- pripade. ak plátwaná dÍžka realizácie aktiví Projektu presahuje 12 mesiaco
a projekt začiia ‘ mesiaci január kalendúrneho roka, výška zálohovej p1atb‘
predstavuje iraximálne 10 % z oprávnencli vdakov rozpočtu prvého roka
Projektu zodpovedajťicich podiehi EU a štátneho rozpočtu SR na
spolti flnancovmie;

- pripude. ak pIáno anů dÍžka reali,ácie aktivit Projektu presahuje 12 mesiaco
Li realivacia aktivit Projektu začina v priehehu kalendárneho roka okrem rnesiaca
anuůr. rnaxirnálna ‘ ška zulobovei plath sa vpočíta na ‚ák)ade nasleduiúceho

\ zorca:

nasledujúei
pfl\ rOCii\ poeet . - ‚

rocnv rozpoeet
1* rozpocet proiektu ‚‚ mesiaco\

inaXima[na — R‘t . (1_ .
- Projektu z

•
‚ L z pmstnedko realizacic )x I n x

.

\ ska N - ‚ ‚ - .
‚ prostriedko

zodpo edajucicli akti it . ‚

posk-tnutc • -.
. iodpoedajucieh

‚

. podielu LI. a SR Proektu
J ‚alohove podielu EĹ a SR

flL \ pn oni
plath . . na

‘ spo[uíinanco ani kalendanio - ‘

spoluíinaneovani
e ni roku

C

fl - poici rnesiaco\ -eali,acie akti Ü Projektu ‘ naslcdujúeorn roku

0.5 pripade O‘eračnébo programu V,delá unie

h) Prn ročný rozpočet projektu nic je známy. je nulový. alebo veľmi nizk)

‚I
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- cclkoa sumj NEPpočet rnesiaeo\ realizácie projektu pripadajúea na počet
mesiaco reaizácie projektu \ pnom roku jeho realizácie.

OA x celková suiia NEP I celkov počet mesiacov realizácie x 12

3.4 Prijimatefje povnn poskvinutú zálohoú platbu priebežne zúčtovávaf na formulád
Ziadosti o platbu (‚účto\anie zálohovej platby). ktorÝ dodá PoskytovateF. pričom
najneskór do 6 mesiaco oJ pripisania prostnedkov zálohovei platby na účet
Prijimatera.je PrijimateF po\innÝ zúčtovať minimálne 50% z poskvtnutej zálohovej
platby. V pripadL nezúčtovania tejto sumy aleho jej časti. je Prijímatef povinný
najneskór do siedm)ch dni po uplynuti uvedených 6 mesiacox vrátíť
Poskvtoateľovi sumu nezúčtoaného rozdielu. V takom prípade sa o túto čiastku
zároveň znižuje ‘ýška FP. ktoi má Poskvtovateľ posk}inúť Prijímateľovi.

3.5 Prijimateľ je poinn v rámci zúčtovania zálohovej platb3 podfa predchádzajúceho
odseku tohto článku VZP uiesť xvšku čerpania poskytnutého NEP. a to podFa
skupin vÝdavkov uedených Prilohe č. 2 tejio %mluvy.

3.6 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohoej platby) je Prijimateľ povinný
predložiť aj účtovné doklad — rninimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu
lhktčrv. prfpadnL dokladu ronocenncj dókaíncj hudnot. Ďalši rov nopis originálu
účtovného dokladu si ponechá a Prijírnateľ. V pripade predloženia kúpie účtovného
dokladu Prijímateľom. táto je overená pečiatkou a podpisom štatutámeho orgánu
Prijímateľa. PrijimateF rovnako predkladá ýpis z bankovébo účtu (originál alebo
kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijimateľa) potvrdzujúci
príjem prostriedkov NEP a \\‘pis r účtu potvrdvujúci skuiočné uhradenie účtonýeh
doklado DodúateFo i Projektu.

3.7 PrijimateF je oprávnen\ požiadat o ďaliu zálohovú platbu najskór súčasne
s podanim Ziadosti o platbu (‘účtoanie iálohoej plath). PosktovateF zabezpečí
posk tnutie platk na zaklade Ziadosti o platbu (posktnutie zálohovej platby) až po
scháleni predluĺenej Ziadosti o platbu (zúčtoanie zálohoej plalh ) Ceniflkačn5m
orgánorn.

3.8 V prípade. ak predehádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá ‘ maximálnej

možnej výške. Prijímateľ m3že požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu

Certilikačným crgánorn sebválencj ‘ ‘šk NEP a sumy rovnajúcej sa rozdielu

maximálnej škv váloho cj plaih a predchádzajúcĽj poskytnuwj zálohovej platby.
Súčet tehto prostriedko. a teda ška poskvtnutej záloho‘ cj platby, je maximálne

40 % rclevantnci časti rozpočtu Projektu.

3.9 V pripade. ak neDuJe PrijimateFovi poskytnutá ďalšia 7álohOVá platba. PrijímateFje

po inn nezúčtoan‘ rozdiel zálohoej platby hezodkladne vrátiť Poskytoateľoi.
a W na hrnrtulári ..Oznárnenie o vsporiadani finančnch vzťahov“. ktorý
Prijimatefo i dodá na jeho požiadanie Posk to‘ uteľ.

3.10 Na každú ďalšit zálohoú platbu sa odsek 3.3 — 3.9 tohto článku VZP použijú
primerane.

3.1 I 7álohoé plath sa t‘ mw spňsohom poskvtujú až do momentu dosiahnutia
rnaximálne 95 % celkoeh opráx neneh ýdako na Projekt s vnimkou
pripado‘.. keď iola suma oprax neneh ‘‘dax kov Projektu znížená zo strany
Poskto atefa.
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312 PoskiovawF po uhradeni maximálnc 95 o z celkoch opranench \)davkO\ na
Projekt s\stérnorn zálohovj platby posktne Prijímatefovi zostávajúcich minimálne
5 % eelkonch oprávneneh vdavko na Projekt systémom reíundácie na základe
zá‘.erečnej Ziadosti o platbu a predloženi účtovnch dokladov. preukazujúcieh
Prijímatefom skutočne fl nalotcne oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinir
zostávajúcich miiimálne 5 % z celko ch oprávnench vdavkov na Projekt. a to aj
za podiel prostricdko EL a štátneho rozpočtu SR určench na spolutinancovanie.
uhradiť najskór z vlastneh zdrojov. Až po preukázani tejto úhrady a ukončeni
Projektu je Prijimateľ opránen požiadať o záverečnú platbu zostatku NEP.

V takorn pripade Prijiniateľ predkladá Poskytovateľovi záerečnú Ziadosť o platbu
spolu s účwvnrni dokladmi \rátane výpisu z bankového účtu (originál alebo kópiu
overenú pečiatkou a podpisom štatutámeho orgánu prijimateľa) riadiacemu orgánu.

3.13 V pripade. ak PrLjímateľ pri realijáci aktiíi Projektu nedosiahne 95 % celkon‘eh
opránench ‘davko. Projekt móžc hť ukončen aj Žiadosťou o platbu
(zúčtovanie zálolioej plath). O tcjto skutočnosti je prijimateF po‘ inn hezodkladne
inFomio ať Posk‘.totateľa.

3.14 Priiimateľovi vznikne nárok na platbu pri s‘ stárne zálohoch platieb iba v pripade.
ak podá úpínC a spránu ZiadosC o platbu (posktnutie zálohovej platby

aj zůčtoanie zálohovcj platby). a to až v momente schválenia Ziadosti o platbu

PoskytovateFom. Pri záerečnej Ziadosti o platbu vznikne PrijímateFovi nárok na
vplatenie prislušncj plathx v pripade predloženia úplnej a správnej Ziadosti

o platbu a v momente schválenia súhrnnej Liadosti o platbu Cenifikačným orgánorn.

Nárok prijímateFa na vvplatenie pristušnej pla(hv vzniká len v rozsahu. ‘ akom

Poskytoateľ rozhodne o opránenosti v‘davko Projektu.

3.15 PrijirnateF je povinn xü všetk‘ch predkladanch iadostiach o platbu uvádzať

v{Jučne ‘davk‘ . ktorá zodpoedajú podrnienkam ueJeným v článku 15 VZP.

Prijímateľ zodpovedá za pravosť. správnnsť a kornpletnosť údajov uvedených

v Ziadosti o platbu. V pripade. že na základe nepravých aleho nesprávnch údajov

uvedeneli v 2iadosti o platbu důjdc k vplateniu platby. půjde o pomšenie

flnančnej disciplíny vzrnysle 31 zákona č. 523‘2004 Z.z. o rozpočtoveh

pravidlách verejncj správ a o /mene a doplnení niektorýeh zákonov v znení
neskoršich predpiso

3.16 Posk tovateF je povinn‘ ‘ykonať kontrolu projektu podľa 24h a násl. zákona č.

5282008 7. z. o pomoci a podpore posktoanej z fondo ES v zneni neskorších

predpiso. článk.i 6(1 Nariadenia Rad (ES) Č. 1083 2006 a článku 13 Nariadenia

Komisie KES) Č. I 828!2006. Kontrola projektu ‚ahťňa administratinu kontrolu a
v pripade potreh kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Ziadosti o platbu

pozostáva z koniroh jej (brrnálnej a \ecnej správnosti. V rámci kontroly fontálnej

správnosti je Pcskyto ateV povinn o eriť pra di osť. kompletnosť a sprá nosť
plnenia Žiadusti o lathu. V prípade zistcnia formálnch nedostatLo ‘yzve

Posk\tovateľ Pri imawFa. aby do 14 dni Žiadoť o platbu doplnil. V pripade zistenia

záažncb nedostatko\ .ale ho nedoplnenia požadovaných údajov ‘. stanovenej

lehote. Posk to ateF Ziadosť o platbu zarnietne.

3.1 7 V rámci kontrol: ecnej sprá nosu je Posk tovatei po inny m erovať reálnosť.

oprá ncnosť. sprá\ nosk aktuálnosť a ncprekn anie sa nárokotany‘cli vdavko

PoskioateF je taktiež poinn oeriť. či požadovaná suma ‘ Ziadosti o platbu

zodpoedá údajorn iivedenm v priIožen‘ch dokladoch a či táto suma zároveň

řodpo edá rozpočtu Projektu. Pri kontrole rnatematiekej sprá nosti Sa overuje
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správnosť údajm o dodaných tovaroch. službách a práeach %O vzťahu k množstvu
aleho objemu Ljednotko\ej cene. súčet jednotlivých položiek uvedených na
predloženej faktúre aleho mom reIeantnom účtovnom doklade, Ovewje sa aj sůlad
s právnymi predpismi SR a ES (verejné ohstarávanie. ochrana životného prostredia.
rovnost‘ príležitosti. publicita atď.). V prípade potrebv vykoná Poskvtovateľ kontrolu
na mieste podra článku 13 VZP.

3.18 Ak Prijirnateíoi znikol nárok na vvplatenie platb‘. Poskvtoatef zabezpečí
poskytnutie NFP. resp. jeho časti na účet Priiimateía v lehote určenej v Systéme
flnančného riadenia pre SE a KF. ktorá sa počíta dní odo dňa. kedy bula
Posktovateľoi doručená úplnáa správna iadosť o platbu spolu s požadovanými
dokumentrni. Za deň doručenia Ziadosu n platbu sa považuje deh registrácie úplnej
a správnej Ziadosu o platbu u PoskvtovateFa.

3.19 Peh pripisania platb na účet Prijirnatefa sa považuje za deň čerpania NFP. resp.
jeho časti

3.20 PrijfmateUje povinn realizovat‘ opránené \vdavkv DodáatcFom Projektu výlučne
v EUR.

4. Ak ide o systém kombinácie záIohovch platieh a refundácie

4.1 PoskytovateF zLnevpečí poskvtovanie NEP. resp. jeho časti (ďalej aj ‚.platba‘)
kombinovanrn systémom záIohoých platieh a refundácie. V rámci systému
zálohovch platich sa posktujú platby na oprávnenévdavk Projektu na základe
Ziadosli o platbu (poskLnutiL‘ zúlohocj plath) a Liadosti o platbu (zúčtovania
zálohovej plath‘). V rámci svstčrnu ref‘undácic poskytuje PoskvtovateF NEP
na základe skutočne vynaložených v‘davko zo strany Prijimatefa. V takom pdpade
Priiimatef uhradí týdavk DodávatuFovi Projektu najskór z lastnch zdrojov.

4.2 Žiadosti o platbu pre‘‘dadá Prijimatef ‘ EUR na formulári. ktor Poskytovatel‘
posktne Prijím:teľovi. Ziadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu
a PrijirnateV ju hoto‘.uie v doch rovnopisoch. pdčorn jeden rovnopis zostáva
u Prijimatefa a drtihý Prijimatel‘ predkladá Poskvtovateľo i.

4.3 Prijimateľ predbladá spolu s prvou Žiadosťou o platbu aj yhlásenie o začatí
realizácie aktivit Projektu s uvedením dátumu začatia realizáeie aktivit Projektu.

Zd/o/w i‘ti p1ul hu

4.4 PrijímateF po zaati realizácie aktivit Projektu predkladá PoskytoateFovi Žiadosť
o platbu (posktnutie zálohovcj platby) rnaxirnálne do výšky 40 % oprávnených
ýdako z prv‘:h 12 mesiaeov realizáeie Projektu z prostriedko zodpovedajúcich
podielu prostriedko EĹT a štátneho rozpočtu SR na spoluflnanco anie.

Vška maximálnj zálohovej pIath sa odvija od nasledo ného:

a) Pn ročný rozpočet projektu je známi

-
‘ pripade. ak plánoaná dÍžka realizácie aktivit Projektu nepresahuje 12
mesiaco\. ‘ška zalohuvej plath predstavuie maximálne 40 % oprávnených
výdavko z rozpočtu Projektu vodpo edajúcieh podielu EU a štátneho rozpočtu
SR na spolutinaneoanie:

-
‘ pripade. ak plántnaná dÍžka realizáeie aktivit Projektu presahuje 12 mesiaeov
a projekt začína ‘ rnesiaci január kalendárneho roka. ‘ýška ?álohovei plarb
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predstauje naximalne 40 ‘u z oprJnench ydakov razpočtu pného roka
Projektu zodpoedajúcich podielu FU a štátneho rozpočtu SR na
spolutinaneovanie:

- v pripade. ak plánovaná dfžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiaeo
a realizácia akiiit Projektu zaůina v priehehu kalendárneho roka okrem mesiaea
január. maximálna výška zálohovej platby sa vvpočíta na základe nasledujúceho
vzorca:

- nasledujúci
pn rocnv pocet

- rocnv rozpocet
* rozpocet projektu mesiacov - -

fluxirnatna = un ± <1_ . ‚ Projektu z
- L Z prostnedko realizacie )xl n x

\vska X . . -
‚ prostnedkov

zodpotedajucich aktiit
posktnute . . zodpovedajueich

podielu FL a SR Projektu ‘ -

J 7ĹhlohoveJ . podielu EU a SR
na ‘ pnom

nlatbv - - . na
spolulinanco ani kalendarno

spoluhnanco ani
e m roku e

n -. počet mesiacov realizácie akti it Projektu v nasledujúcom roku

* 0.5 v prípade Operačného programu Vzdelávanic

b) Prvý ročn rozpočet projektu nieje znám.je nulový. alebo verrni nizkv

- celková suma NFPpočet mesiacov realizácie projektu pripadajúca na počet
meslaeo\ realizáci‘ orojektu v prvorn roku jeho realizácie.

0.4 x celko á sana Nl-P / ccIkov počet mesiaco realizácie x 12

4.5 Prijírnatefje povinni posktnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať na formulári
Liadosti o platbu (7účto\anie zálohovej platby). ktor dodá Poskvtoatef. pričom
najneskňr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkn zálohovej platby na účel
Prijimatefa.je PrUimatef pounn zúčtoať minimúlne 50% z poskvtnutej zálohoej

platb. V pripadc nezúčtovania tejto sunn aleho jej časti, je Prijimalef povinny
najneskňr do siedmch dni po uplnuti uedených 6 mesiacov ‘rátiť
Poskvzovatefm i sumu nezúčto aného ro,dielu. V rakorn pripade sa O túto čiastku
zároeň snižuje v‘‘ška NEP. ktor má Posk\to\ alef posk tnúť PrijimateFovi.

4.6 Prijírnatel‘je poinn rámci zúétoania zálohovcj pIatb podfa predehádzajúceho
odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP. a to podfa
skupin km uvedeinch Prilohe č. 2 tujto irnIuv

4.7 Spolu so Žiadosťou o platbu (/účto\anie zdlohovej platk) je Prijírnatef poinn
predtcžiť aj Účtovně doklad‘ — minimálne jeden ronopis originálu alebo kópiu
Fakwr. pripadnc dokladu ro\nocennej dókatnci hodno. Dalši ronopis originálu
účtot něho dokladu si ponecháta Prijimatef. V pripade predlo?enia kópie účtovného
dokladu Prijímatefom. táto je o\crená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu
Prijirnatefa. Prijimateľ rov nako predkladá pis z hanko ého účtu (originál aleho
kópiu o‘ erenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímatefa) potvrdzujúei

príjem prostriedbo NIt a pis t účtu potrdřujúci skutočné uhradenie účtovnýeh
dokladov Dodáateľo i Projektu.
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4.8 PrijímawF je oprá nen požiadať o ďalšiu zaloho‘ u platbu najskór súčasne
s podaním Ziadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). PoskvtovateF zabezpečí
poskvtnutie platby na základe Ziadosti o platbu (posktnutie zálohovej platby) až po
schváleni predloženej Ziadosti o platbu (zúčto\anie zálohovej plalb}) Certiflkačným

orgánem.

4.9 V pdpade. ak predchJdzujúea zá1ohoá platba nehola poskytnutá v maximálnej

možnej výške. PrijimateF mážc požiadat o ďalšiu zalohovu platbu ve výške súčw
Cenifikačnm o:gánom schálenej škv NEP a sumy rovnajůcej sa rozdielu

maximálnej všk zálohovej platb\ a predchádzajúce posktnutej zálohovej platby.

Súčet tÝchto prostriedkov. a teda výška poskvtnutej zálohovej platby. je maximálne

40 % relevantncj časti rozpočtu Projektu.

4.10 V prfpade. ak nebude PdjirnateFovi posktnutá ďalšia zálohoá platba. PrijímateFje

po‘ inn nezúčto‘an‘ rozdiel zalohovej plath bezodkladne vrátiť Posk) tovateiovi.

a to na tbrmLlán ..Oznámenie o vsporiadani finančných zťahov. ktorý

Prijímateľovi docá na jeho požiadanie Posk\tovateľ.

4.11 Na každú ďalšiu záIoho ú platbu sa odseky 4.1 — 4.10 tohto článku VZP použijú

primerane.

4.12 Zálohoé platby sa tmto spósobom poskytuju až do momentu dosiahnutia

rnaximálnc 95 % celko2ch oprá nených ýdavko na Projekt s ‘nimkou

pripado. keď hola suma oprá ncn‘ch ‘‘davkov Projektu znižená ze strany

Posk3 to uteľa.

4.13 V pripade. ak posledná platba s%slámom zálohových platieb bela Prijimateľovi

posktnutá do ýšk maximálne v celkových oprávnench výdavkov na

Projekt. zšnýci minirnálne 5 % posktne Poskytovateľ PrijimateFovi svstémom

reíundácie,

kefw7L/uLiu

4.14 V rámci systému refundácie predkladá Prijimateľ spolu se Žiadosťou o platbu aj

minimálne jeden rovnopis originálu aleho kópiu Ihktúry. pripadne dokladu

ro\riocenncj dókazncj hodnct a pis z hankoého účtu (originál alebo kópiu

o\erenu pečiatkiu a podpisom štatutámeho orgánu Prijímatcfa) pot‘ rdzujúci

uhradenie v‘davko deklaro aných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnen‘

žiadať od Prijimateľa aj yšší pučet prislušných dokladov. Jeden rovnopis

originálu lhktúry. pripadne dokladu ronocennej dókaznej hodnoty. si ponecháva

Prijímatel. V prpade pwdloženia kópie učtovných dokladov. musí byť kópia

oerená pečiatkoi a podpisom štatutárneho oruánu Prijirnatefa.

.%püfočne Uviti/U.) lC)?iti pre ubu .iic,, po ktwvunw jÝu/eh

4.15 Prijímateľo i vznikne nárok na platbu pri s‘ stéme záloho ‘eh platieb iha pripade.

ak poda úplná a sprúnu Ziadosť o platbu <poskvtnutie zálohovej platb)

aj zúčto‘ anie záloho ej plath ). a to až ‘ momente schválcnia Ziadosti o platbu

Poskyto ateFom. Pri Žiadosti o platbu podľa predchádzajúceho odseku vznikne

PrUímatefoii nárok na plutcnic príslunt1 platby v pripade predloženia úplnej a

správnej Žiadosi o platbu a ‘ momente sch álenia sůhmncj Ziadosti o platbu

Certiflkačn‘m orgánom. Nárok Prijimatefa na vplatenie prislušnej platby vzniká

len v rozsahu akom Posk%to\ateF rozhodne O upránenosti výdavko Projektu.

4.16 PrijimateF je povinrn ve šetkých prcdkladanch Žiadostiach o platbu uvádzať

vUučne výdavky. ktoré zodpoedajú podrnienkam uvedeným v článku 15 VZP.
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Prijímateľ zodpoveda za pravosť. správnosť a kompletnosť údajov uvedených
Ziadosti o platbu. V pnpade. že na základe neprach alebo nesprávnch údajov

uvedených v Ziadosti o platbu dójde k vyplateniu platby. pójde o porušen je
iinančnoj disciplin v zmyslo 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtov-ch
pravidlách verein správx a o zmene a doplnení niektorých zákonov ‘ znení
neskorších predpíso.

4.17 Poskytovateľ je povinn vykonať 1w ntrolu projektu podľa 24b a násl. zákona Č.
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskiovanej z tbndov ES v znení neskoršich
predpisov. článku 60 Nariadcnia Rady (ES) Č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenja
Komisie (ES) Č. 1828/2006. Kontrola projektu zahřňa administrativnu kontrolu a
v prípade potreby kontrolu na mieste . Administratívna kontrola Žiadosti o platbu
pozostáta z kontroly jej ťormálnej a ecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej
správnosti je Poskvtoatef povinný oeriť pravdivosť. kompletnost‘ a správnosť
vvplnenia Ziadcsti o plaWu. V pripade zistenia formálnych nedostatkov vyzve
PoskytovateF Prijímateľa. ah3 do Ii dní Ziadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia
závažných nedostatkov. abbo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej
lehoto. Poskvtovjteľ Ziadosť o platbu zamietne.

4.18 V rámci kontroly vcc.ej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť.
oprávnenosť. správnost‘. aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov.
PosktovateF .ie taktiež povinn overiť. či požadovaná suma v Ziadosti o platbu
zodpovedú údajom uvedeným v priložoných dokladoch a či táto suma zároveň
zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje
správnosť údajov o dodaných tovaroch. službách a prácach vo vzťahu k množstvu
abebo objemu ajednotkovej cene. súčet jednotlivých položiek uvedených na
predboženej ükture abbu mom rcbovantnom účtovnom doklade. Overujo sa aj súlad
s pránvmi predpisrni SR a ES (orejné ohstarávanie. ochrana životného prostredia.
rovnost‘ pribo?itosti. publicita atd‘.). V prípade potreh vykoná Posk}lovateľ kontrolu
na miestc podFa článku 13 VZP.

4.19 V pripade. ak PrijímateFo vzniku! nárok na vyplatenie platby. Poskytovatel‘
zabezpečí poskvtnutie NEP. resp. jcho časti na účet Prijímateľa v behote určenej

Systéme Iinančného riadenia prc SE a KF. ktorá Sa počita odo dňa. kody bola
PoskvtovateFovi doručená úplná a správna Ziadosť o platbu spolu s požadovanými
dokumentrni. Za doň doručenia Ziadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej.
a správnej Ziadosti o platbu u Puskytovatoľa.

4.20 Deň pripísania platby na účet PrijírnateFa sa považuje za doň čerpania NEP. resp.
jeho časti.

4.21 V rámci systému zá1oho ch platieh .ie PrijímateF po inn‘ realizovať oprávnené
výdavk DodáatoFom ýlučne EĹR. V rámci systému refundácie múže
Prijimatoľ uhrádzať vdavkv aj ‘ incj mene.

4.22 V pripade. že PrijimateF uhrádza ‘da k spojené s Projektom v ino) mene ako
EUR. prislušné Ĺčto né doklad ystavené DodáateFom Projektu ‘ cudzej mene sú
PoskytoateFom preplácané thrmou refundácie EUR. Prijímateľ zahrnie do
Ziadosti o platbu ‘ ýdavok prepočitan/ na EUR kurzom banky ( prípade prevodu
peňa2n‘ch prostťiedko cudzoj mono z účtu zriadeného PrijímateFom v ELIR na
účet Dodáatefa Projektu 2.riadeného v cudzej mene) abebo kurzom Európskej
centrálnej hank (pri provode peňažnch prostriedko v cudzej mene z účtu
zriadeného PrijírnateFom cudzej mono na účet Dodávatefa Projektu zriadeného v
cudzej mene) platnrn doň udpisonia prostriedkov z účtu zriadeného Prijimatefom.
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Prípadné kurzové wzdielv znáša Prijimateľ. pnčorn účtovn rozdiel účtovníctve
Prijimateľa med,d sumou v deň zaúčto\ania záazku voči Dodávateľovi Projektu a
sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľcni Projektu je považovan za oprávnen

ýdavok.

Platby pri prijímatel‘ocli - štátne rozpočtové organizácie — ERDF. ESF, KF

Ak ide vÝlučne o si stém zálobo«ch platieb

5.1 Poskywateľ šahezpeči poskvtnutie NFP. resp. jeho časti (ďatej aj ..platbr)
svstémom zálohových platich na základe Ziadosti o platbu (poskvtnutie zálohovej
platby) a Ziadosti u platbu (zúčto\ ania záIoho oj platby). Ziadosti o platbu
predkladá Prijírnateľ v EUR na lhrmulůri. ktoi Poskvtovateľ poskytne
PrijímateFoi. Ziadosť o platbu musí h Ĺ t súlade s rozpočtem Projektu a Prijímateľ
ju vhotovujc d‘ocli hotoeniach. pričom jedno vyhotovenie zostáva
u Prijímatefa a druhé Prijimateľ predkladá PoskytovateFovi.

5.2 Prijímateľ predkladá spolu s pr\ ou Žiadosťou o plaihu aj ‘bvhlásenie o začatí
realizácie aktivit Projektu s uvedením důtumu začatia realizácie aktivit Projektu.

5.3 PrijímateF po začati realizácie aktivit Projektu predkladá Poskytovatefovi Žiadosť
o platbu (posktnutic zálohovej platb}) maximálne do výšky 40 % oprávnených
výdavkov z pn ‘ cli 12 rnesiacov realizůcie Projektu z prostriedko zodpovedajúcich
podietu prostriedko EU a štátneho rozpočtu SR na spoluflnancovanie.

Výška maximálnej zálohovej platby sa nd íja oJ nasledovného:

a) Pný ročný rozpočet projektu je známi

- v pripade. a< plánoaná dÍžka realizůcie aktiit Projektu nepresahuje 12
mesiacov. vška zálohovej plath prcdsta uje maximálne 40 % oprdvnench
výdavkov z rozpočtu Proickw iodpovcdajúcieh podielu EU a štátneho rozpočtu
SR na spoluínancoanie:

- prípade. ak pláiiuvanů dÍžka realizácie aktivit Projektu presahuje 12 mesiacov
a projekt začína v mcsiaci január kalendárncho roka. ška zálohovej platby
predstavuje rnaxirnálnc 10 % z oprávnench vdavkov rozpočtu prvého roka
Projektu zodpoedajúeich podiclu kU a štátneho rozpočtu SR na
spolu flnancoanie:

- pripade. ak pláno anů dÍžka reaiizácie aktivit Projektu presahuje 12 mesiacov
a realizácia aktivit Projektu začína v priehehu kalendámeho roka okrem mesiaca
január. maximálna výška zálohoej plaih sa vvpočíta na základe naslcdujúceho
\iorca:

naslcdujúci
pr \ mcn pocel

rocn\ rozpocet
‚ ro;pocet projektu ‚ mesiaco

niaximalna — ‚.—t 1 . -
— — .. - Projektu z

— I ‚ prustncdko rcalizacie )\ . fl \
‘.ska X . - . - .

. prostriedkov
‘oupoeoaiucicn aktivit

posktnute . -
. zodpovedajueich

- podielu k[ a SR Projektu
I zalohoe - podielu EL a SR

ita \ prvom
plath - . na

spnluhnaneo ani kalcndamo
spolul inancovani

e m roku
C
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tt — počet mesiacov realizácie aktivit Projektu nasledujúcom roku

*
— 0.5 prípade Cpcračného programu Vzdelá anie

h) Pný ročn rozpočet projektu nie je známi, je nulový. alebo vel‘mi nízky

- celková suma NFPpočet rnesiaco realizáeie projektu pripadajúea na počet
mesiacov realizáeie projektu v prom roku jeho realizácie.

0.4 x celková suma NEP I ceIkov počet mesiacov realizáeie x 12

5.4 PrijimateFje po\innÝ poskvtnutú zálohovú platbu priebežne zúčtoúať na íormulád
Ziadosti o platbu (zúčtovanie záIohoej platb‘). ktor‘ dodá Poskvtovatef. pričom
najneskůr do 6 mesiaeo odo dňa aktiácie roipočtoého opatrenia je Prijimateľ
po\innÝ zúčtoať rninirnálnc 50 % z poskytnutej zálohovej platb‘.. \.? pripade
nezúčtovania tejto sumy alebo jej časth je Prijímateľ poinn najneskňr do siedmych
dni po uplynutí iiveden‘eh 6 mesiacov rátiť PoskvtoateFo i sumu nezúčtovaného
rozdielu. V takom prípade Sa O táto čiastku zároveň znižuje výška NEP. ktor má
PoskvtovateF posktnúť Prijímateľovi.

5.5 Prijimateľ je po inn‘ rámci iúčtoania zálolioej platby podFa predchádzajúceho
odseku tomo článku V/P u‘ iesť šku čerpania poskytnutého NEP. a to podFa
rozpočto\ej klasilikácie.

5.6 Spolu so Žiados:ou o platbu (zúčtoanic zálohocj platby) je Prijimateř povinný
predložiť aj účtovné doklady — rninimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu
Faktún. prípadne dokladu rovnoeenncj dókaznej hodnoty. Další rovnopis originálu
účtovného dokladu si ponecháva PrUimatef. V prípade predloženia kópie účtovného
dokladu Prijíma:eľom. táto je overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu
Prijimateľa. Prijimateľ ronako predkladá v‘pis z bankového účtu (originál alebo
kópiu oercnú pčiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) pot\rdzujúci
skutočné uhradenie ůčton‘ch doklado DodávateFovi Projektu.

5.7 PnjírnateF je oprávnen požiadať o ďalšiu zálohová platbu najskór súčasne
s podanim Ziadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskviovateľ zabezpečí
posktnutie platby na základe /iadosti o platbu (posktnutie zUohovej platby) až po
schváleni predlo?encj Ziadosti o platbu (zúčtovanie válohovej platby ) Ceniflkačnni
oruánom.

5.8 V nrípade. ak predchádiajúca zálohová platba nebola poskytnutá maximálnej
rnožnej ‘ške. PrijímateF mó?c po7iadať o ďalšiu zálohová platbu o výške súčw
Certifikačnm urgůnorn schálencj všky NEP a sum rovnajúcej sa rozdielu
maximálnej všb y zálohovej piatb\ a predchádzajúcej posktnutej zálohovej platby.
Súčet t‘chto protriedkox. u teda \ ‘ška posktnutej zálohovej platb. je maximálne
40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu.

5.Q V pripade. ak nebude Prijimateľo I poskytnutá ďalšia zálohoá platba. Prijírnateľ je
povinni nezúčw an rozdiel zálohovej plath hezodkladne vrátiť Poskvtovatel‘ovi.
a to na lhrrnulári ..Oznamenie o sporiadaní flnančnýeh vzťahov. ktor
PrijírnateFo\ I dodá na jeho požiadanie l‘osk‘ to ateí.

3.10 Na každá ďalšk, záloho\ ú platbu su odsck\ 5.3 — 5.10 tohto článku V/P použijú
primcrane.
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3.11 Zálohovt platby sa tmto spúsohom posktujú až do ukončenia realizácie aktiít
Projektu. Po pokyinutí poslednej zálohovej platby je Prijímatef poinný zúčtoaf
uch zostatok N PP. ato najncskór do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivit
Projektu.

5.12 Prijirnatcfo‘ii iniknc nárok na platbu pri svstme zálohovÝch platieb iba v pripadc.
ak podá úplnú a sprá\nu Ziadosť o platbu poskvtnutiu 7álohovej platby
aj zúčtoanie zálohoei platby). a to až ‘ momente schválenia Ziadosti o platbu
Poskvtovatefom, Nárok PrijimatcFa na vplatenie príslušnei platby vzniká len
\ rozsahu v akom PoskvtovateF rozhodne o oprav nenosti davkov Projektu.

5.13 Prijímatef je povinn vo šetkých predkladanch Žiadostiach o platbu uvádzaf
ýlučnc ýdavk. ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 15 VZP.
Prijimatef zodpovedá za pravosf. správnosť a kompletnosť údajov uvedených
v Ziadosti o p1atu. V pripadu. že na základe nepra‘ch aleho nesprávnvch údajov
ueden‘ch v Ziadosti o platbu dójde k vplateniu platb. pójdc o porušenie
flnančnej disciplín v zmsle 31 zákona Č. 52320O4 Z. z. o rozpočtových
praidláeh verelnuj sprán a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni
neskoršich prudpisot.

5.14 Poskvtovatef je po\inn vkonaf kontrolu projektu podFa 24b a násl. zákona Č.
52812008 Z. z. o pomoci a podpore posktovanej z fondo ES v zneni neskorších
predpiso, článku 60 Nariadunin Rad (ES) Č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia
Komisie (ES) Č. 1828.2006. Kontrola projektu zahtňa administrativnu kontrolu a
\ pripade potrchy kontrolu na miuste. :\dministrativna kontrola Žiadosti o platbu
pozosta a z konsoly jej lhnrálncj a vecnej správnosti. V rámci kontrol formálnej

sprá nosti ie Poskvto aLeF po inn o‘. erif pravdivosf. komplernosf a správnosť
vplncnia ĺiadcsti o platbu. V pripade zistenia formálnch nedostatkov vyzve

Poskto alef Prijímatcfa. aby do 14 dní Žiadosf o platbu doplnil. V pripade zistenia
iávažnch nudcstatko. abbo ncdoplnenia po?adovanch údajov v stanoenej

lehotu. Posk to‘ atef Ziadusf o platbu zamietne.

5.15 V rámci kontroly ecnej spránosti je Posktovatef povinrý overovať reálnosf.
oprávnenosl. spra\nosl. akiuálnosf a neprckrvanie sa nárokovaných výdavkov.
Posk to atef je taktiuž po‘ inn ovedť. či požadovaná suma v Ziadosti o platbu
zodpoeda údajom uvcdenvrn pribožen‘ch dokladoch a či táto suma zúroeň

iodpo udá rozp.čtu Projektu. Pri kontrole matematickej sprá\ nosti sa O\ crujc

sprá‘ nosf údajo. o dodanch to\ aroch. službách a práeach vo zťahu k množstvu

alebo objemu ajudnotkovcj cenu. súčet jednotlivých položiek uedených na

predloženej fakturu akbo mom releantnom účto\nom doklade. Overuje sa aj súlad

s pránvmi predpismi SR a ES (vcrujné ohstarávanie. ochrana žiotnáho prostredia.
rovnost prilužitostí. p..‘licita atď.). V pripade potreb ‘ykoná Posk\ tovatef kontrolu

na mieste podFa článku 13 \7P.

5.16 V pripade. ak l‘rijimatuFo i ‘‘nikol nárok na platenie platb. PoskywvateF

zabezpečí posk tnutiu NEP. resp. jeho časti na účet PrijimateFa v lehote určuncj
v Systéme ínančného riadenia pre ŠE a KE. klorá sa počíta odo dňa. ked} bola
Poskvto\ atefo i doručená úplná a správna Žiadosf o platbu spolu s požadovanými

dokumuntmi. Za deň doručenia ?iadosti o platbu sa poažuje deň registrácie úplnej

a správnej %iadosti o platbu u Posk tovatefa.

5.1 7 Prusun prostriudko podFa predchádzajúeeho odseku zabezpečí Poskytovatef

prostrednictom úpra lirnizo ‘4ýdavkov rozpočtu Pržjimatcfa rozpočtovým

opatrenim.
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5.16 Deň akti ácie t‘videnčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu
Prijimateľa sa pcvažuje za deň čerpania NEP. resp. jeho časti.

5.19 Prijímatefje povinn\ realizovať oprá%nené davkv Dodáatefom Projektu ýlučne
v FLR.

520 Ak je PrijímateF zároveň aj riadiacim orgánom. sprostrcdkovateľským orgánom pod
riadiacim orgánom. platohnou jednotkou. Certiflkačným orgánom. Orgáiom auditu
resp. mým orgánom. zodpocdnm za riadenie. kontrolu a]ebo implementáciu
štntkwrálneh lbndov a Kohézneho thndu. podpisy štatutámeho orgánu potrebné
podFa tohto člán<u VZP móžu h}ť nahradené podpismi určeného zamestnanca tohto
subjektu.

6. Ak jde o systém kombináeie zálohovteh platieb a refundácie

61 Poskvtoateľ zabezpečí poskioanie NEP. resp. jeho časti (ďalej aj ..platbr)
kombinovaným svstémorn záloho‘ch platieb a refundácie. V rámci systému
zálohovch platieb sa nosktujú platby na oprúvneně v‘davkt Projektu na základe
Ziadosti o platbu (poskvtnutie zálohovej platby) a Z iadosti o platbu (zúčtovania
zálohovej platby). V rámci s‘stému refundácie posk>tujc Posktovateľ NEP na
základe skutočnc ynaloen‘ch výdavkov zo strany Prijimatcľa. V takom pripade
Prijimateľ uhraď výdavk Dodávateľo i Projektu najskůr z vlastných zdrojov.

6.2 Žiadosti o platbu predkladú PrijimateU EUR na formulári, ktorý PoskytovateF
poskytne Prijimatcľovi. . Ziadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu
a Prijímateľ ju vyhotovuje dvoch vhotoveniach. pričom jedno vyhotovenie
zustáva u PrijímatcFa a druhé Prijimater predkladá Poskytovateľovi.

6.3 Prijimateľ predkladá spolu s pnou Žiadosťou o platbu aj vhlásenie o začatí
realizácie aktivit Projektu s uedenim dátumu začatia realizácie aktivit Projektu.

Zálohová pluthct

6.4 Prijimatef po začatí realizácic akti ít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť
o platbu (poskytnutie zálohovcj platby) rnaximálnc do výšky 40 % opránených
výdavkov z prvých 12 rnesiaco reajizácic Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich
podielu prostriedkov kL a štátneho rozpočtu SR na spoluIinancoanie.

Výška miximálnej záloho ej platin sa od ija oJ nasledoného:

a) Pn ročni‘ rozpočet projektu je známy

- prípade. a< plánoaná dÍžka rcalizácie aktiit Projektu nepresahuje 12
mesiaeov. ‘ška zá1ohoej platin predstavuje maximálne 40 % opráncnch
ýdavko z rozpočtu Projekiu zodpoedajúcich podielu El: a štátneho rozpočtu
SR na spotufnancovanie:

- v pripade. ak pláno anů dÍžka reali,ácie aktivit Projektu presahuje 12 rnesiaco‘
a projekt začina \ mesiaci január kalendámeho roka. výška zálohoej platby
predstauie maximátne 40 % z opránench vdavko rozpočtu prvého roka
Projektu zodpovedajúcieh podielu EU a šiátneho rozpočtu SR na
spol uInanco anic:

- ‘ prípade. ak plánovaná dÍžka realizácic aktiít Projektu presahujc 12 mesiaco
a reaLizácia aktivit Projektu začína ‘ priebehu kalendámeho roka okrem mesiaca
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január. rnaximálna ýška zálohovej platby sa v)počf ta na základe nasledujúceho
\ zorca:

-
nasledujúci

pn\ rocn% pocet -

roav rozpocet
•

- * rozpoeet projektu ‚ mesiaeo\
i\Jmalna — v.-t

-- (I — • • • Projektu z
— - prostnedko realiiacte hl n x J

vvska -• - • prostnedkov
zodpovedajucich aktivit • -

r‘skvtnute -. iodpovedajucich
pcdielu Et a SR Proiektu . -

zalohovej podielu EL a SR
na t pnom

nlatb\ •- - na
spilulinaneo ani kalendamo spolufinancovam

C In roku e

fl — počet rnesiacov realizácie akti ít Projektu nasledujúcom roku

* 0.5 ‘ pripade Operačného programu Vzdelá anie

b) Pn ročn rozpočet projektu nic je známy, je nulový, alebo iďmi nizky

- celková suma NEP počet mesiacov realizácie projektu pripadajúca na počet
rnesiacov realiiácie projektu pn om roku jeho realizáeie.

0.4 x celkoá suma NEP I celko počet mesiaco realizáeie x 12

6.5 Prirnatcrje povinn‘ posktnutú záloho ú platbu priehežnc zúčtoúvať na Formuíári
Ziadosti o platbu (iúčto anie zálohoej platby). ktor dodá PoskytovateL pričom
najneskór do 6 mesiacov odo dím aktiáeie rozpočtoého opatrenia je PrijímateF
povinný iúčtovať rninimálne 50 z poskvtnutej zálohovej platby. V prípade
neiučtovama tejto sum aleho jej časti. je PrijímateF povinný najneskůr do siedmych
dní po uplynutí uvedených 6 rnesiaeo vrátiť Poskytovatefoi sumu nezúčtovaného
rozdielu. V takom pripade sa o táto čiastku zároveň znižuje výška NEP. ktor má
Poskytovateľ poskvtnúť PrijírnateFovi.

6.6 Prijímatef je po‘ inn ‘ rámci zúčtoania iálohocj plath podFa predchádzajúceho
odseku tohto článku V7P uviesť v‘šku čerpania poskytnutého NEP. a to podVa
rozpočtovej klasiflkáeie.

6.7 Spolu so Žiadosou o platbu (zúčto\ anie zálohovei platby) je PrijimateF po inn
predložiť aj účto né doklad — minirnálne jeden rovnopis originálu aidin kópiu
řhktún. pripadne dokladu ronocenncj d(ikainej hodnot. Další ronopis originálu
účto uého doklaiu si ponecháva Prijimateľ. V prípade predlo2cnia kópie účtovného
dokladu Prijímaeľom. táto je oerená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu
PrijímateFa. Prij mateľ rovnako predkladá pis Z bankového účtu (originál aiebo
kópiu o\erenu pcčiatkou a podpisom štatutámeho orgánu PrijímateVa) potvrdzujúci
skutočná uhradenie účlo\ neh doklado Dodúvateľoi Projektu.

5.8 Prijímateí je oprá nen po?iadať o ďaišiu zálohovú platbu najskór súčasne
s podanim řiadosti o 1‘athu zúčIoanie zálohovei plath ). Posknovatef zabezpečí
posktnutie platb na iáklade ĺiadosti o platbu (posktnutie zalohovej platby) až po
seh áleni predlo7enej !iado%ti o platbu (iůčLo\ anie zá1ohoej platb ) Ceniíikačným
orgánom.
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6.9 V pripadc. ak predehádiajúea zálohová platba nehola poskytnutá v maximálnej
možnej «ške. Prijimatel‘ rnóže poiadať o ďaišiu zá1ohoú platbu vo vške súčtu
Certifikačným orgánom schválenej \Ýšk\ NEP a sumy rovnajúeej sa rozdieiu
rnaximálnej ýšky zálohovej platby a predchádzajúeej poskvtnutej zálohoej p1ath.
Súčet týchto prostriedko. a teda ‘ška poskyinutej zálohovej platby. je maximálne
40 % releantncj časti rořpočiu Projektu.

6.10 V pripade. ak nebude PrijimateFovi poskytnutá ďalšia zálohoá platba. PrijirnateY je
povinii neeúčtotan wLdicJ zúlohoej platby hezodkladne vrátiť Posbiovateľovi.
a to na Íbrmulári ..Oznúmenie o sponadani fbančných vzťahov“. k1or
PriiimateFo‘i dodá n jeho požiadanie Posktovateľ.

6.11 Na každú ďalŠiL: zálohoú platbu sa odsek 6.4 — 6.10 whw článku VZP použijú
primerane.

6.12 Záloho‘á platby sa tmto spósohorn posktujú až do ukončenia realizácie aktivit
Projektu. Po poktnuti posledncj iálohovej platby je Prijimatef povinný zúčtovat‘
cely zostatok Nt. ato najneskór do 3 rnesiaeov od ukončenia realizácie aktivit
Projektu.

Re/tou/ck/t,

Ó 13 V rámci systému rel‘undúcie predkladá Prijimateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj
rninimálne jeden rovnopis oriinúlu aleho kópiu faktún. pripadnc dokladu
ronocennej d3kaznej hodnoty a vpis z hankového účtu (originál alebo kúpiu
overenú pečiatkou a podpisom štatutámeho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci
uhradenie výdavkov deklaroaných ‘ ?iadosti o platbu. Poskytovatel‘ je opránen
vvžiadať od PrijímateFa aj všši počet príslušny‘ch dokladov. Jeden rovnopis
originálu faktún. prinadne dokladu wnocennej dókaznej hodnoty. si poneeháva
PrijimateF. V prípade predloženia kópie účtovn‘ch dokladov. musí byť kópia
overená pečtatkou a podpisorn štatutámeho orgánu Prijimatefa.Spo/očnú

I tví tuto %‘ePIit( /fl‘C ‘)hct .‘) vítijzi po.vk) i(trLuhIL( p/čitíCh

6.14 PrijímateFo i vznikne nárok na platbu pri s stárne zálohových platieb iba ‘ prípade.
ak podá úplnii a správnu Ziadosť o platbu (poskytnuue zálohovej platby
aj júčto anie zálobovcj platby). a to až momente schválenia Ziadosti o platbu
Poskvtovateľorn. Nárok Prijírnatcľa na platenie príslušn2j platby vzniká len
v rozsahu v akom Poskvto alel‘ rozhodne o oprá nenosti výdavkov.

6.15 PrijimateF je povinn ‘o \Šetk%eI) predkladanch Žiadostiaeb o platbu uvádzať
ýlučne vdavk. ktore zodpovedajú podmienkam uedcným v článku 15 VZP.
PrijimawF zodpocda za pravosť. správnosť a kompletnosť údajo uedených
‘. Ziadosti o platnu. V prípade. že na základe ncpra‘ch alebo nesprávnch údajov
uvedench Ziadosti o platbu dójde k vplateniu platby. pójde o porušenie
finančnej disciplin v zrn sic 31 zákona č. 523 2004 Z. z. o rozpočtov‘ch
pra‘ idiách ‘ erejnej sprá u o zmene a doplneni niektorch zákono zneni
neskoršieh predpiso.

6.16 Poskytovateľ je povinn konať kontrolu projektu podFa 24h a násl. zákona č.
5282008 Z. z. o pomoci a podpore poskvioanej z Ihndo ES \ znení neskorších
predpiso. článku 60 Nariadenia Rad‘ tES Č. 10832006 a článku 13 Nariadenia
Kornisie (ES) č. I 828:2006. kontrola projektu zahňa administrativnu kontrolu a
‘ prípade potreh kontrolu na rneste . Administratívna kontrola Ziadosti o platbu
pozostá a z konLrol jej (‘ormálnej a \ecnei správnosti. V rámci kontroly ťormálnej
sprá nosil je Posktoatcl po‘ inn tn erit‘ pradivost. kompletnosť a spranost



vyplnenia Žiadcsti o platbu. V pripade iistenia tbmálnch nedostatkov ‘yz\e
PoskvtovateF Prijímateľa. ab do 14 dní Ziadosť o platbu doplnil. V pripade zistenia
závažných nedüstatkov. aleho nedoplnena požadovaných údajov v stanovenej
lehote. Poskvtov:ucF iadosť o platbu zamietne.

6.17 V rámci kontrol‘. ccnej správnosti je PoskytovatcF povinný overovaí reálnosť.
oprávnenost. spránosť. aktuálnosť a neprekrtanie sa nárokovaných výdavkov.
Poskvtovatef je taktiLž povinny overiť. či požadovaná suma v Ziadosti o platbu
zodpocdá údajm uveden‘m x priloženeh dokladoch a či táto suma zároveň
zodpoveda rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa ovewje
správnosť údajov o dodaných tovaroeh. službách a prácach vo vzt‘ahu k množstu
alebo objemu ajednotkocj cene. súčet jednotliých položiek uvedených na
predloženej faktúre alebo mom rcleantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad
s právnvmi predpismi SR a ES (erejné obstarávanie. ochrana životného prostredia.
ro‘ nosť prítcžitosti. publicita atď.). V pdpade potrebv vykoná Poskvtovater kontrolu
na mieste podľa Iánku 13 VZP.

6.18 Ak Prijimatcľo i ‘.inikol nárok na platcnic platby. Poskytovateľ zabezpečí
vyplatenie NEP. resp. eho časti na učet Prijírnateľa ‘ Iebote určenej v Systéme
flnančného riadenia pre SI: a KE. kwrá sa pOčita odo dňa. kedy bola PoskytovateFovi
doručená úplná i správna Ziadosť o platbu spolu s požadovanými dokumcntmi. Za
deň doručenia Ziadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej
Ziadosti o platbu u Posk tovatefa.

6.19 Prcsun prostriedkov podľa prcdchádiajúceho odseku zabezpečí Poskytovatef

prostrednict om Úpra Y Iimito ýdavko rozpočtu Prijimatefa rozpočtovým

opatrenim.

6.20 Dei aktii.áeie Lidenčncho iktu úprav rozpočtu ([EUR) potvrdzujúci úpravu

rozpočtu Prijímutcľa sa poažuje za deň čcrpania NEP. resp. jeho časti.

6.21 V rámci sstémit záIohoýeh platieh je PrijimateF po inn realizovať oprá%nené
‘.ýdavk DodávLtteFom Projektu ýlučne v E UR. V rámci systému refundáeie móže

PrijímateF uhrádzať v‘davk aj . incj mene.

6.22 V prípadc. že PrijímateF uhrádza v‘da k spojené s Projcktom v inej mene ako

EUR. príslušné úůtoné doklady ‘staené DodávateFom Projektu v cudzej rnene sú
Poskvto ateFom preplácanč lbniou refundácie ‘ EUR. Prijimatef zahmie do

Ziadosti o platbu vdavok prepočítan na EUR kur;om bank ( pripade prevodu

peňažnch prostriedkox v cud7cj mene z účtu zriadeného Prijirnateľom ‘. EUR na

účet DodávateFu Projektu zriadeného v cudzcj rnene) alebo kurzom Európskej

centrálnej bank:; (pri preode peňažnch prostriedko eudzej mene z účtu

zriadeného Prijírnatel om v eudzej mene na účet DodávateFa Projektu zriadeného v
cudzej rnene) pktnm ‘ deň odpisania prostriedko z účtu znadeného Prijímateľom.

Pripadné kurzová rozdiel znáša PdjimateF. príčom účioný rozdiel ‘ účtonictve

Prijimatcl‘a mcdzi sumou deň zaúčto unia ia ázku voči Dodá ateľo i Projektu a
sumou deň úhrad‘ záázku Dodáatcfovi Projcktu je považovaný za oprúvnen

ýdaok.

6.23 Akje PrijimateF záro‘eň aj riatHacim oruánom. sprostredkova‘eFskýrn orgánorn pod
riadiaeim orgánorn. platohnou jednotkou, (ertit5kačnÝm orgánom. Orgánom audiw
resp. in m orgánoni. zodpo edn‘m za riadenie. kontrolu alebo implementáeiu
štrukturálnch fbndn a Kohézneho Fondu. podpis štatutámeho orgánu potrebnč
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podfa tohto článku VZP můžu hť nahradené podpisrni určeného zamestnanca tohto
subjektu.

t PlatIn realizované výlučne svstémom refundácie pre všetktch Prijimatel‘ov zo
šctkých fondov

7.1 Posktoateľ zabezpečí poskvtoanie NFP. resp. jeho časti (ďalej aj ..platba)
svstémom refundacie. pričom Prijimateľ je po‘ inn‘ uhradíť výdavk DodávateFom
Projektu z vlastri‘ch zdrojo a tle mu budú pri jednotliv7ch platbách retjndovarié

pomernej výšk2 K celkom oprávneným davkorn

7.2 Posktovatef zabezpečí poskvtnutie platby systémom refundácie vlučne na základe
Ziadostj o platbu predloženej Prijirnatefom ‘ EUR na formulári. ktorý Poskytovatel‘
poskytne PrijimateVo i. Ziadosť o platbu musí byť ‘ súlade s rozpočtom Projektu

a Prijimatel‘ ju hotovuje v duch origináloch. pričom jeden originál zostáva

u PdjirnateFa a druh‘ originál Prijímatefa predkladá Posk‘iovateľovi. Prijímateľ
v rámci Ihrmulúra Ziadosti o platbu uvedie čemanie rozpočtu projektu podľa

(. skupin} výdakc uvedených prilohc Č. 2 ttjto Zmluv.

7.3 PrijimateF je povinni spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden
rov nopis origimiu aicho kópiu faktúry. pripadne dokladu rovnocennej dókaznej
hodnot a pis z hankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a
podpisom štatutárneho orgánu PrijfmaeFa) pot‘ rdzujúci uhradenie výduvko

deklarovaných v Ziadosti o plaWu. Jeden ronopis originálu ťaktún. prípadne
dokladu rovnocenncj důkavncj hodnoty. si ponecháva PrijírnateF. V prípade
predloženia kóie ůčtovnch dokladox. musí byť kópia overená pečiatkou a
podpisorn štatutmeho orgánu PrijimateFa.

7.4 V pripadc projekttn. ktoré ohsahujú aj ‘davkv ncoprávnené na tinancovanic nad
rámec flnančnej mcdzer}. •je úcto prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom

Projektu pornerne z každého účto ného dokladu podľa pomeru stanoveného
v článku 3 zmlu y o posk tnutí NEP.

7.5 PríjímweFoi tzníkne nárok na ‘‘ plawnic príslušnej p1ath iha prípade. ak podá

úplnú a správou /iadosť o platbu. a to až v momente schválenia súhrnnej Ziadosti o

platbu Certitikačn‘m orgánom. Nárok Prijimatefa na vp1atenie príslušnej platby

zniká Jen v rozsahu akom PoskvtoateF rozhodne o opránenosli výdavkov

Projektu.

7.6 PrijimateF .ie po inný vo šeWch predkladanch Žiadostiach o platbu uvúdzať

výlučne v‘davkv. ktoré íodpoedajú podmienkarn uvedeným v článku 15 VZP.

Prijfmawl‘ zodpocdá za pruvosť. správnosť a kompletnosť údajo uvedených

Žiadosti o platbu. \ prípade. že na základe nepra«ch aleho nesprávnch údajo

ueden‘cl, ‘ »adosd o plaWu dojde k plateniu pIath. pojde o porušenie

linančnj disciplin ‘ zmIc 3! zákona č. 523‘2004 7. z. o rozpoČtovch

pra id]áeh verejnej spra \ a o zmene a doplnení niektorch zákono v znenj

neskor.zch predpistn

7.7 Posktoateľ je povinn vvkunať kontrolu projektu podľa 24b a násl. zákona Č.
528:2008 Z. z. o pomoci a podpore poskvtoanej z Fondov FS v zneni neskoršich

predpisov. článku 60 Nariadenki Rad (ES) Č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia
Kornisie (FS) Č. R2S/2006. Kontrola projektu zahřňa administrativnu kontrolu a

prípade potreh> kontrolu na rnieste dministratk na kontrola Ziadostí o plwhu
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pozostaa z kontroI jej tbrrnálnej a ‘ecnej správnosti. V rámci kontroly Lbrmálnej
správnosti je Poskvto ateF po\ innÝ O\ criť pravdivosť. kompletnosť a správnosť
vyplnenia Ziadcsti o platbu. V prípade iistenia tbrmálnvch nedostatkov vyzve
Poskvtovateľ PrijímatcVa. ab do 14 dní Ziadosť o platbu doplnil. V pripade zistenia
závažných nedcstatkov. aleho nedoplnenia požadovarnch údajov v stanovenej
lehote. PoskviovateF Ziadosť o platbu zamietne.

7.8 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskvtovatef povinn\ overovať reálnosť.
opránenosť. správnosť. aktuálnosť a neprekranie sa nárokoaných výdavkov.
Poskvtovateľ je taktiež povinn‘ oeriť. či požadovaná suma v Ziadosti o platbu
zodpoedá údaj oni uvedenm v priložench dokladoch a či táto suma zároveň
zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje
správnost‘ údajov o dodanch tovaroch. službách a prácach vo vzťahu k množstvu
aleho objemu ajednotkouj cene. súčet jednotliv‘ch položiek uvedených na
predloženej faktúrc alcbo mom rclcantnom účw\nom doklade. Overuje sa aj súlad
s pránymi predpisrni SR a ES (xerejné ohstaráanie. ochrana životného prostredia
rovnost priležiu stí. publicitu atS.). V pripadc potrebv vkoná Posktoatef kontrolu
na mieste podfa lánku j 3 \7))

7.9 Ak Prijímatefw.i vznikol nárok na vplatenic platby. PosktovateF zabezpečí
vyplatenic NEP. resp. jeho časti na účet Prijimatera v Iehote určenej v Systéme
Iinančného riadenia prc Sl a KF. ktorá sa počita odo dňa. kedy bola Poskytovatcľovi
doručená úplná •i správna Ziadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za
deň doručcnia Liadosti o plaihu sa považuje deň rcgistrá‘ie úplnej a správnej
Ziadosti o platbu u Poskvto atcFa.

7.10 Dcň pripisania plath na účet Prijirnateľa sa poa?uk za deň čerpania NFP. resp.

jeho časti.

7.11 V pripadc. že Prij imuteľ uhrád,a ýda k spojené s Projektom inej mene ako

EUR. prislušné účtovné dokIad stacně Dodávatefom Projektu v eudzej mene sú
Posktoxateíom preplácaná Ihrmou reRindácie v EUR. PrijimateI zahmic do
Ziadosti o platbu ýdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prcvodu

peňa.n‘ch prostriedki v cudiej menc 7 účtu zriadeného PrijimateFom v EUR na
účet Dodávateľa Projektu zriadcného \ cudzej mcne) atebo kur7om Európskej
centrálnej bank: (pri prcode pcňažnch prostriedkov cudzej mene i účtu
zriadeného Pdjimaterom ‘ cud,ej mcne na účet Dodávateľa Projektu zriadeného
cudicj rncne) pla(nm v deň odpisania prostriedkov z účtu zriadcného Prijímatefom.

Prípadnč kurzo Č ľozdiel\ znáša Prijímateľ. pričorn účtovný rozdiel účtovních e
PrijímatcFa med,i sumou v deň zaúčtovania závázku \Oči Dodávateľovi Projektu a
sumou v deň úhrad záväzku Dodúvateľo i Projektu je po ižovaný za oprá nený
v‘Cda ok.

V prípadc štátnvch ro7počh)vch organizácii odsek 7.9 znie:

7.9 Dcň aktivácie C\ idcnčného 1kw uprax rozpočtu pot‘ rdzujúci úpra u rozpočtu
PrijirnateFa sa po a?uje za deň čcrpania NF)‘. resp. jeho časti.

V prípade štátnych rozpočtovich organizácií sa doplní odsek 7.11:

711 Prcsun prostriedko v zmsle odseku 7.9 realizuje Posktoateľ zabezpečením

úpray limito ‘ davko rozpočtu Prijimateľa rozpočtovm opatrenim.
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Článok 18 1.CHOVÁV.4NIE DOKUMENTOV

1. PrijímateF je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.08.2020 ado tejto doby
stmieť kon kontrolyĺauditu zo strany oprávnench osöb v zmysle článku H VZP.
Uvedená doba sa predlži vprípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia
Rady (ES) Č. 1083/2006 o Čas trvania týchto skutoČnosti.
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Priloha Č. 2 Zm]uvv o poskytnuti NFP

PREDMET PODPORY NFP

24110110054

Zvotně prostredie

J. Všeobecné informácie o Projekte
\ázov Projektu 3 — vodovod a kanalzáda v loka.ie Cerverý iarok v Soišskej Novej Vsi

L@srMS
Ooetačný roqram

kinancovaný z Kohězneho fondu a štátneho rozpočtu

•fpritná os 1 Integrovaná ochrana a raconáfne využivanie vĎd

2p?trenie -

Fdoíitná téma Podjel priofltnej témy z celkových výdavkov Forma nancovaniaProjektu (%)
Hospodárenĺe s vodou a jej distribúcia

8000 Nenávratná dotácia
C_pitná_voda)

Spracovanie vody ( odpadová voda ) 2000 Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosľ Podjel hospodárskej činnosti z celkových

Uzemná oblast‘výdavkov_Projektu_(%)
Zber, čistenie a ro2vod vody 100,00 Mestské

2. Miesto rea!izácie Projektu
NUTS II Východné Slovensko

ITJTS III Košický kra

bckres Stará Ľubovňa

kobec Spišská Nová Ves

U!ica

I Čislo -

3. CieIe_Projektu
‘ Odvedenie splaškových vód od prcducentov znečlstenia dotknutej oblasti iBV Červený

Ciet projektu arok a ckoia
Rozš irenie vodovodu pre zabezpečenie pristupu obyvateľov k pitnej vode pre BV Červený
jarok a okolie

Špeciflcký ciel‘ projektu 1 Diminácia zhoršovania kvality vód vybudovanim dažďovej a splaškovej kanalizácie
v agomerácii Spišská Nová Ves

Špecický cier projektu 2 Rozšrenie vodovodu za účelom zabezpečenia dodávky pitnej vody v dostatočnej kvantite

4. Merateľné ukazovatele Projektu
Memá Východisková Plánovaná

Rok RokTyp Názov indikátora
jednotka hodnota hodnota

Djžka novovybudovaných kanalizačných sieti (bez km O 2009 4,689 2012
.

kanalizačných pripojok)O
10

‚ Dĺžka novovybudovaných rozvadov pitnej vody km O 2009 2406 2012
‘

(bez vcdcvodných pripojok)

Počet p(sušnikov .marga!izzvaných rčmskych
skurin uťvajúcch výsLpy projekL pcče: O 2009 3 45C 2012

Počet ekvivalertnýoh obyvateibv napojených nat
počet O 2009 504 2015m

0. novovybdovanú kanahzačn sie
O
O

Počet obyvate:ov plpoenych k rovowj‘ioovanýn

rozvodom oitnej vcdy
počet O 2C09 504 2015



Dlžka novovybudovaných kanalizačných
sJeti (bez kanalizačných pripofok)
DJžka novovybudovaných rozvodov pitnej
vody (bez vodovodných pripojok)
Dlžka ncvovybudovaných kanalizačných
s:e (3ez kanahzadných prpYok)

Džka rovovybudovaných rozvcbdov pJte
‘ vody (oez vodovodýchprpojok)

Názov aktivity

jtktivity a prispevok aktivit k výsledkom Projektu

Hlavně aktivity (čislo / názov)

Projektová dokumentácia

Väzba na meratel‘ný ukazovateľ výsledku Memá Počet
(název meratefného ukazovatefa výsIedku) jednotka jednotiek

Reazáoia stavby

km 4,689

km 2406

km

Dížka novovybudovaných kana!izačných
km 4 589sjeti_(bez_kanalizačnýc_nripok)Stavebný dDzo

Dížka novoqbudovaných rovodav pitnej
km 2 406vody_(bez_vodovodných_DriDojok)

km 2406

Projektu6. Časový rámec reaiizácie
Ňäv aktivity Začiatok realizácie akvity (MM/RRRR) Ukončenie rea!izácie aktivity

j-_-... (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre

aktivitu)

ProeMová dckw—etáca
. 0412010 0412012

Reazáda stavby
. 04/2010 04/2012

Stavebný dozor 04/2010 04/2012
I Podpomé aktivity

[ Radenie projektu 04/2010 04/2012
Publcita a inforrnovanosť 04(2010 04(2012

7. Rozpočet projektu
Skupina výdavkov Oprávnené výdavky Neoprávnené výdavky Celkové výdavky Názov aktivity

LZ004 Všeobecné služby 3 500,00 0,00 3 500,00
Publicita a

3 500,00 0,00 3 500,00 informovanosU
637005 Šoeciálne služby 57 000,00 0,00 57 000,00

R:adenie

57 000,00 0,C0 57 000,00 croektj
716 Pripravná a oroíektová dokumentácia 33 941,00 0,00 33 941 ‚00

Rjadenie
I 33941,00 0,00 33941,00 prktu

717001 ReaHzácia nových stavieb 2 376 592,06 0,00 2 376 592,06
Rea[izácia

2 272 944,82 0,00 2 272 944,82 stavby
103 647,24 0,00 103 647,24 Stavebný dozor

CELKOVO 2 471 033,06 0,00 2 471 033,06

8. Rozpočet_realizácie jednotlivých_aktivit

L Aktivita Oprávneré výdavky (v EUR) ‘pR) Výdavky celkevo (v EUR)

Havné aktivity (čso J názcv)

I ‘ Projektová dokLmertácla I 33941,00 0.00 33 941,00
2 ReaHzác;a stavby I 2 272 944.82 C 00 I 2 272 944,82
3 Svebný dczc- I 103 647,24 0,00 I 103 647,24
Podpomé aktivity

Riadenie projektu 57 000,00 0,00 57 000,00
Publicita a informovanost‘ 3 500,00 0,00 3 500,00

CELKOVD 0,00 2 471 033,06



Príloha Č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP

PODPISOVÝ VZOR

PrijímateP

názov Mesto Spišská Nová Ves

sídlo RadniČná námestie 7, OSO 01 Spišská Nová Ves

zapísaný V -

konajúci : PhDr. Ján Volný. PhD. primátor mesta
ičo : 00329614

Kód projektu JITMS/: 24110110084
Podpisové vzory osób. které sú oprávnené konať v mene Pdiímateľa

Štamtárny orgán Splnomocnený zástupca

Priezvisko: Volný Priezvisko: Gonda

Meno: Ján Meno: Jozef

Titul : PhDr.. PhD. Titul: Ing.

Fuccia: pdmátor Fuccia:

Vedúci Odboru výstavby, územného

plánovania a dopravy Mestského

úradu v Spišskej Novej Vsi

Dátum narodenia: 20.10.1953 Dátum narodenia: 11.03.1961

Trvale bytom: Trvale bylom:

ul. Muráňska 2633/44, ul. Moravská č. 4,

052 01 Spišská Nová Ves ‚ 052 01 Spišská Nová Ves

Miesto pre podpis: Mies

V!,‘



Prfloba Č. 5:

Podmienln‘ prc prcvádzkové a koncesně zmluvy v rámci operačuého programu Životné
prostredie prioritnej osi I operačného ciel‘a 1.1. a 1.2. v programovom období

2007 - 2013 v Slovenskej republike

Uvedené podmienkv sa vzt‘ahujú na prevádzkové a koncesně zmluvy, ktoré uzatvoril
alebo uzatvorí prijímatel‘, ktorý je vlastníkom vodohospodárskej h±aštrulctúry
spoluflnancovanej z flnančných prostriedkov ES a SR SR v programovom období 2007 —

20 13, a ktorej prevádzkovanie bude zabezpečené prevádzkovou spoiočnosfou s účasťou
súkromiého kapitálu (ďalej len strategický partner).

Najneskoršie do začatia prevádzkovania vodohospodárskej infraštnilaúry
spoluflnancovanej z prostriedkov ES a SR SR v programovom období 2007—2013 je vlastník
infraštruktúry. kiorÝ je zároveň pňjímateľ. povinný zabezpečit‘ prevádzkovanie tejto
ir±aštruktúry. V prípade prevádzkovania tejto infraštruktúry na základe prevádzkovej zmluvy
uzavretej medzi vlastníkom infraštruktúry a strategickým partnerom, táto musí byt‘ v súlade
s nasledoviiými podmienkami:

kkobecnépodiuienky pre prevádzkové a koncesně zmluv;‘

a) Zmluvaje uzatvorená podľa platných právnych predpisov SR
b) Výber zmluvnej strany (prevádzkovateľa. koncesionára) je vykonaný v súlade

s platnými právnymi predpismi.
c) Súčast‘ou zmluvy je príloha. ktorá obsahuje jasne definovaný zoznam majetku ako

predmetu zmluvy vrátane jeho územnej alokácie podľa aglomerácií uvedených
v Programovom manuáli OP ZP v prílohe Č. I (d‘alej len PM OP ZP). ako aj údaje
o čase nadobudnutia, jeho Í‘zickom a morálnom opotrebení.

d) Zmluva definuje pojmy oprava a údržba tak, ako sú upravené v príslušných právnych
predpisoch. Zmluva definuje povinnosť prevádzkovateľa. resp. koncesionára pine
hradit‘ ňnančné zabezpečenie opráv a údržby.

e) Zmluva obsahuje ustanovenia, ktoré zaviažu prevádzkovateľa, resp. koncesionára
na zabezpečovaaie opráv a údržby s odbornou starostlivosťou tak, aby nedošlo
k nepňmeranému opotrebeniu majetku.

fl Zmluva špeciflkuje povinnost‘ prevádzkovateřa. resp. koncesionára spracovať plán
údržby a opráv s výhľadom na I O rokov, pričom vlastník infraštniktúry má právo sa
k netnu vyjadrovat‘.

g) Zmluva definuje pojmy rekonštrukcia, investícia apod. tak. ako sú upravené
v prislušných právnych predpisoch, a aby bob zrejmé, kedy a za akých okolnosií
vzniká nový majetok vlastníka infraštruktúry.

h) Zmluva obsahuje pre účely kontroly dodržiavania prísIušnch štandardov kvality
vodohospodárskych služieb zo strany prevádzkovatel‘a ukazovatele výkonu
vodohospodárskych služieb poskytovaných prevádzkovateřom (monitorovacie
a sankčně kritéria a spósob ich uplatňovania).

i) Zmluva obsahuje ustanovenie o povinnosti prevádzkovateľa verejných vodovodov
a kanalizácií prerokovat‘ návrh ceny vodného a stočného s viastníkom verejných
vodovodov a verejných kanahzácií. Prevádzkovateľ má povinnost‘ predkladat‘ návrh
ceny za uvedené služby pred predložením na schválenie URSO-m.

j) Zmluva obsahuje ustanovenia, ktoré ňešia predčasné ukončenie zmluvy. pri plynulom
zabezpečení zásobovania obvvatel‘sh-a vodou. odkanalizovania a čistenie odpadových



vód, bez porušení právnych predpisov a za takých podmienok, aby vlastník mohol bez
proMémov prevziat‘ majetok.

k) Zmluva obsahuje kutěná monitorovania zmluvného vzt‘ahu a sankčně postihy voči
prevádzkovatel‘ovi, resp. koncesionárovi v prípade ich nedodržania.

1) Zmluva obsahuje ustariovenia, ktoré zabezpečia vlastníkovi inüaštruktúry plnú
informovanost‘ o jej stave, teclmickej a prevádzkovej dokumentácü, ako aj mých
dohodnutých informáciách.

m) Zmluva obsahuje tiež mechanizmus operatívneho riešenia sporov, aby nebolo
obrozené zásobovanie obyvatel‘stva vodou ako aj odkanalizovanie a čistenie
odpadových vód.

n) Zmluva obsahuje ustanovenia. ktoré niešia naldadanie s majetkom (vrátenie
prenajatého majetku) po ukončení zmluvy vrátane predčasného ukončenia vrátane
ňnančného vyrovnaiiia.

Špecijické podmienky pre prevádzková znzluvy

a) Zmluvaje uzatvorená na určitý čas, ato nasledovne:
al) v prípade uzatvorenia novej prevádzkovej zmluvy na prevádzkovanie

infraštruktúry spoluEnancovanej z ňnančných prostniedkov ES a SR SR
v programovom období 2007—2013 bude dlžka trvania max. 10 rokov alebo;

a2) v prípade využitia eXistujúcej prevádzkovej zmluvy na prevádzkovaiiie
iniřaštruktĎry spoluRnancovanej z ňnančných prostriedkov ES a SR SR
v programovom období 2007 —2013:

o ktoráje účinná do 31. 12. 2017, bude spolufinancovanie v p]nej výške tak, ako
je definované v OP ZP;

o ktorá je účinná do 31. 12. 2020, budú do výpočtu pre určenie výšky
nenávratného finančného príspevku zahrnuté výdavky len do výšky 60 %
celkových oprávnených výdavkov* príslušného projektu (*oprávnené výdavky
v zmysle článku 55 nariadenia Rady (ES) č. 1 083/2006 z 11. júla 2006);

o ktorá je účinná do 31. 12. 2022. budú do výpočtu pre určenie výšky
nenávratného fnančného príspevku zahrnuté výdavky len do výšky 30 %
celkových oprávnených výdavkov* príslušného projektu (*oprávnené výdavky
v zmysle článku 55 naniadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006);

o ktoráje účinná po 31. 12. 2022, nie je možné príslušný projekt financovať
zOPZR

b) Vlastník infraštruktúry má právo ponúknut‘ vybranému prevádzkovatel‘ovi aj iný
majetok, ako vodohospodársku infraštnktúru spolufnancovanú z prostriedkov ES
a SR SR v programovom období 2007 —2013 (uvedeného v prílohe č. 1 PM OP ZP).

c) Zmluva obsahuje výšku nájonmého z majetku prevádzkovaného prevádzkovatel‘om
tak, aby táto výška umožnHa reprodukciu prevádzkovaného majetku formou
technického zhodnotenia v bežných cenách a pnimeraný zisk pne vlastníka
infraštmktúry potrebný pre rozvoj novej infraštruktúry.

d) Prevádzkovatel‘ má právo vyj adrovat‘ sa k investičnému plánu vlastníka infraštruktúry
s cieľom zabezpečit‘ zásobovanie obyvateľstva vodou, odkanalizovaním a čistením
odpadových vád v súlade s právnymi predpismi.

Špecqické podrnienky pre koncesiz é zrnluvy pre PPF projekty
a) Zmluva je uzatvorená na spoluúčast‘ pni vybudovaní inaštruktúry ucelene podľa

aglomerácií uvedených v Programovom manuáli OP ZP v prílohe č. 1.



‚

b) Zmluva obsahuje záväzok koncesionára na spo1ufnancovaní predmetu zmluvy,
pričom investícia musí zabezpečit‘ dosialmutie cieľov OP ZP priority 1.1 a 1.2 pre celú
aglomeráciu súčasne.

c) Zmluva sa uzatvára na určitý čas, a to nasledovne:
cl) ak sa prevádzkovatel‘ s účasťou strategického partnera bude finančne podieYať

na investíciách do výstavby, opravy alebo rozšírenia vodárenskej infraštwktúry
do výšky 25% celkových náldadov. bude dlžka tna.nia koncesnej zmluvy max. O
rokov;

c2) ak sa prevádzkovatel‘ s účast‘ou strategického partnera bude fnaiične podieľať
na investíciách do výstavby, opravy alebo rozširenia vodárenskej infraštwktúry
nad 25% celkových nákladov. alebo mu bude uložená povimiosť, alebo podnet
na zlepšenie výkozmosti vodárenskej siete, ktorej cenovo efektívna realizácia si
vyžiada dlhšie časové obdobie, möže byt‘ čas účinnosti koncesnej zmluvy‘ dlhší
za splnenia nasledujúceho kiitéria — zmluva bude rešpektovať pňncíp
proporcionality v zmysle neobmedzenia súfaže nad rámec toho. čo je nutné pre
zabezpečenie návratnosti investície a generovania primeraného zisku;

c3) priamu investičnú spoluúčast‘ je možné realizovať len vtedy, pokial‘ nedójde
ku spoluvlastníctvu budovanej infraštniktúry prevádzkovateľom s účasťou
strategického partnera.

d) Zmluva musí obsahovat‘ mechanizmy a spósob výpočtu Enančného vyrovnasňa
v prípade, že platné právne predpisy o regulácii neumožňuj Ú koncesioná.rovi
návratnost‘ jeho investície.

V nadväznosti na stanovené podmienky pre poskytnutie nenávratného Gnančného
príspevku pre príslušné projekty bude riadiaci orgán, tj. Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky v pravide‘ných intervaloch zaist‘ovaf kontrolu plnenia vyššie uvedených
podmienok pre prevádzkové a koncesné zmluvy v programovom období 2007 — 2013 plus
5 rokov po skončení implementácie projektov.



ZrIun Č.
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DODÁTOKL 1

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉIIO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: 012/1.1 MP/2010
(ďalej len ..dodatok“)

NÁZOV PROJEKTU:

IS — vodovod a kanalizácia v Iokalite Červený jarok v Spišskej Novej Vsi

KÓD ITMS:

24110110084

üzavý podFa 269 ods. 2 zákona č. 513/1 991 Zb. Obchodný zákonník v zneni neskorších
predpisov, v zmysle * 15 ods. I zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej
zfondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle 20 ods. 2
zákona Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

‚
1. LN1LUVNESTR4NY

1.1. Poskytovatel‘

názov : Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

sídlo : Nám. Ľ. Štúra 1. 82 35 Bratislava

Slovenská republika

ICO : 42181810

DIČ : 2020830922

konajúci : Ing. Peter Žiga, PhD.. rninister životného prostredia SR

(ďalej len ..PoskytovateFl

1.2. PrijímateP

názov : Mesto Spišská Nová Ves

sídlo : Radničné nárnestie Č. 7, 052 01 Spišská Nová Ves

Slovenská republika

zapisaný v

konajúci : PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta

IČO :00329614

DIČ : 2020717875

banka : Prima banka Slovensko. a. s.



číslo účtu vo formáte IBAN

zálohové platby:‘ a)

b)

predňnancovanie:2 a) SK 10 5600 0000 0034 0042 3081

b)

reňjndácia:3 a) SK 16 5600 0000 0034 0042 2003

(ďalej len ..PrijímateF“ a spolu s „Posk tovatefom“ ako „Zmluvné strany“)

2. PREDMET DODATKU

2.1. Predrnetom tohto dodatku je zníženie výšky celkových oprávnených výdavkov projektu
a zmena čísla účtu Prijímatefa do formátu IBAN na základe metodického usmernenia č.
1/2014.

2.2. V Zmluve o poskytnutí NFP č. 051/1.2MP/2010 (ďalej len ..Zmluvr) sa v článku 3
VYDAVKY PROJEKTU A NFP celé znenie bodu 3.1. nahrádza nasledovným znením:

Poskytovatel‘ a Prijírnatel‘sa dohod/i na nasledujikon;:

cz,) mavimálna iýška celkmých investičnýeh iýdavkov na realinkiu aktivit Projektu
predstaviUe 1 997 012,78 EUR (šlovom jeden niz/ion deváťvtodevťiů/esialsedemtLvie
dvanást‘ celých sedcmdesiatoscnz stotín etu),

b,) celkové oprávnené iýdai‘kv trn realizáciu a/diví! Projektu predstavifjú stirnu
I 997 012,78 EUR (‘slovoni jet/en tni/kin devdttodei‘d11lesiatsedetntLíe cň‘anósi‘
celých sedenzdesiatosenz stotín cit;),

c) Poskytovatel‘ poskytne Prijínzatclbvi nenávratný finančný prRpevok c/o výšky
I 897 162,14 EUR ‘slrn‘onz jcdc;z milión oscmstodevťittesiaísec/erntisíc
síošest‘desiatdva celých š/mast‘ stotw cLil), čo pmec/stavuje 95 % z celkoiých
opmávncných výdavkov na mcaUzňciu aktivit Projektu uvedených i‘bode 3. I. písni. b)
lolito článku Zin!uvv.

d) Pmi/inzazcl‘zahezpečí i‘lastné xc/roje fincmcovania Projektu vo iýškc 5 % (slovonz pál‘
pcrccnz,) z cetko rÝc/i oprávnených iýdcn‘kov na mealizáciu aktivít Projektu uvedených
i bot/e 3.]. písm. h) to/i/o článku Zmluvy tu zabezpečí clzLie vlcLvtné zdroje
furnncovania Projektu na úhradu všetkých ncoprávnených výdavkov Projektu,
vrň/ane výdavkov ncoprávncných na /ina;ucovanic zo zdrojov EU ti štátncho
ro:počtu na spoliifinaneovanie i‘ t1O5kdki( výpočtu jinančnej met/remy.

2.3. Ostatné ustanovenía Zmluvy, ktoré nic sú tSmMo dodatkom dotknuté, zostávajú
nezmenené a účinné v doterajšom znení.

Ak Sa nhodi, prčiarknitc
2 Ak Sa ncbodi. preČlarknItĽ
1 Ak Sa nebodL prečiarkniw

3



3. ZÁVERE(NĚ USTANOVENIA

3.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňorn jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia Poskytoateľom v Centrálnorn registri
zmlúv vedenom Uradom vlády Slovenskej republiky.

3.2. Neoddeliteľnou súčas(ou dodatku je aktualizovaná Priloha Č. 2 - Predrnet podpory NFP.
Tento dodatok tvori neoddeliteľnú súčasť Zmluvv.

3.3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch. z ktor ch dostane Prijimateľ jeden (1)
rovnopis a In (3) rovnopisy dostane Poskiovatef.

3.4. Zmluvné strany vh1asuj« že si text tohto dodatku riadne prečítali, jeho
a právnvm účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a ich zmluvné
sú dostatočne jasné, určité a zrozumitefné. Podpisujúce osoby sú oprávnené R
tohto dodatku a na znak súhlasu ho podpisali.

Za PoskytoateVa v Bratislave, dňa: 13 -08- 2014

Za PrijimateFa v Spišskej Novej Vsi. dňa:

Prílohy

primátor mesta

J

Pníloha Č. 2- Predmet podpory NFP

Podpis:

obsahu
prejavy
podpisu

Ing. Peter Žiga. P

minister životného proi

;‚; ).

‚ C

Podpis

PhDr. Ján Volný, PhD.

3



I.
Príloha Č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

PREDMET PODPORY NFP

ov Projektu IS — vodovod a kanalizácia v lokalita Červený arok v Soišskei Novei Vsi

Kód MS

0réraĎT oroaram

lútInarcovaný Z -

Pfijtná os

Otaenie -

Pricňná téma
Podiel potnei térnyzcelkoc1i davkov

Forma Onancovania

Hospcdáreniesvodoua
80,00 Nenávratná dotácia

Spracovanie vody ( odpadová voda) 20,00 Nenávratná dotácia

Hospodárska činnosf Podjel hospodárskej činnosti z celkových
Ůzemná oblast‘

. výdavkov Projektu (%)

Zber, Čistenie a rozvod vody 100,00 Mestské

24110110084
Zvotně prostreďe

Kchézneho fondu a štátneho rozpočtu

1 Integrovaná ochrana a racionálne využivanie vád

1, Všeobecné informácie o Projekte

2. Mjesto realizácie Projektu
ůtu Východné Slovensko

NUTS III Koš:cký kraj

Cres Stará Lubovňa

Otec SpíšskáNová Ves

Lica -

Č[slo -

3._Ciele_Projektu
Cdvedenie splaškcvýc vád cd producsntcv znečistenia dotknutej ob4asti 15V červeiiý
jarok a okolia

Cief projektu
Rozšrenie vodovodu pre zabezpečenie pristupu obyvaterov k pitnej vodo pra BV Červený

jarok a okclie

ŠpecWcký cieľ projektu I Etiminácia zhoršovania kvaHty vád vybudovanim dažd‘ovej a splaškovej kanalizácie

v aglomerácii Spišská Nová Ves

Špecický cief projektu 2 Rozšrene vodovodu za účelem zabezpečenia dodávky ptnej vody v dostatočnej kvantito

4. Merateľné ukazovatele Projektu
Marná Východisková

Rok
Plánovaná RokTyp Názov indikátora

jednotka hodnota hodnota

Dižka ncvovybudovanýoh kaialzačných sie:i (tez
km Q 2009 ‘.689 2012

kanalizačných pripock)
O

-O
W
- Dka ncvovybudovaných rozvodov pilnej vody km O 2369 2406 2012

(bez vodovodných pripojck)

Počet prsunikov marg‘na‘izovar.ých rčmskych
000ei 0 3609 3450 2312

skupin užvajůcicr vystLpy projektu

Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na
•0 počet O 2009 504 2015

novovybudcvanú kanahzačnú sleť0-
O
O

Počet obyvateĺov pripcjených k novovybudovaným
počet O 2009 504 2015

rozvodem pitnej vody



Meratefné ukazovatele Projektu s reievanciou k horizontáinym prioritám

Memá J Východisková
Rok Ranovdna JÍ Typ J Názov indikátora

I jednotka hodnota I hodnota I Rok
[zcntáa pdoh‘a intormačná spoločnost‘

O

Wrn
..%:

= —--- — —

•ľC
‘O
O.
C

Horizontálna priorita trvalo udržateTný rozvoj
DÍžka novovybudovaných kanalizačných sieti (bez km D 2009 4689 2012-

° kanalizačných pripojok) —0

I DÍžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody km D 2009 2406 2012(bez vodovodných pripojok)
Počet ekvivalentných obyvatel‘ov napojených na počet o 2009 504 2015

- novovybudovanů kanalizačnú sieť
Počet obyvateľov pripojených k navovybudovaným

počet O 2009 504 2015O rozvodom pitnej vody
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity
. Počet prislušnikov marginalizovaných rómskych

2009 3 45J 2012O
0
W

•Fi5
.-‘

.

•O
‚O
0-
O
O

Hcfizontá:ia piorta rovnosť priležtosti

.r X XO
0
ID

15
- -

;;;
0
‚O
0-
O X XO

5. Aktivity a prispevok aktivit k výsledkom Projektu
Vázba na merateľný ukazovateí výsledku Memá I PočetNázov aktivity

(názov meratefného ukazovatera výsledku)) jednotka jednotiek
Hlavně aktvity (čislo / názov)

Dlžka ncvovybudcvaných kanalizačných
km 4 689siet (bez kanalizačných pripojok)

Projektová aokumentác:a
DÍžka novovybudovaných rozvodov pitne km 2 406vody (bez vodovodných pripojok)
D(žka novovybudovanýoh kanaizačný;h

km 4689sieti_(bez kaiazačných_pripojok)
2 Realizácia stavcy

Dĺžka novovybcdcvarých rozvadov ptne km T 2 496vody (bez vodovodných orioojok)
Džka nov:vybudovarých kanaĽzačných

km 4.689
Stavebný dozor sieti (bez kanalizačných pripojok)

Djžka novovybudovaných rozvodov p‘tnej km 2406vody_(bez_vodovodných_pripojok)



ľ‘

jasový rámec realizácie Projektu
Názov akUvítý‘

‘S.

Hlavně aktivity (max. 100 znakov pre
každú aktivitu)

Projektová dokumentáca

‘L

tA

Zr;

4

ta

Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) Ukončenie realizácie aktivity

0412010 04/2012
Reahzácia stavby 04/2010 04/2012
Stavebný dozor 04/2010 0412012

aktivity
Riadenie projektu 0412010 0412012
Publicita a informovanost 04/2010 04/2012

L Rozpočet projektu

Skupina vydavkov
Oprávnenévydavky Neoprávnenevydavky Cekove vydavky Nazov aktivity

. Publicita a
637004\‘seobecně služby 2 400 00 000 2 40000 informovanost

Riadenie
716 Pripravná a projektová dokumentácia 29 874,45 000 29 874A5 projektu

Realizácia
717001 Realizácia nových stavieb 1 964 73833 0,00 1 964 738,33 stavby
CELKOVQ I 997 012,78 0,00 1 997 012,78

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivit

Aktivita Oprávnené výdavky (v EUR)
výdavy Cv EUR)

Výdavky celkovo (v EUR)

Hlavně aktivity (číslo / názov)
I Projektová dokumentácia 29 87445 0,00 29 874,45
2 Realizácia stavby I 964 738,33 0,00 I 964 738,33
3 Stavebný dozor 0,00 0,00 0,00
Podpomě_aktivity

Riadenie projektu 0,00 0,00 0,00
Publicita a informovanost 2 400,00 0,00 2 400,00

I CELKOVO 0,00 I 997 012,78

\



DODATOK Č. 2

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: 012/1.1 MP/2010
(ďalej len ..dodatok“)

NÁZOV PROJEKTU:

18 — vodovod a kanalizácia v lokalite Červený jarok v Spišskej Novej Vsi

KÓD RMS;

24110110084

uzavretý podFa * 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskoršich
predpisov, v zmysle 15 ods. I zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskylovanej
z fondov Európskeho spoločenstva v zneni neskoršich predpisov a v zmysle 20 ods. 2
zákona Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov.

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovatel‘
názov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

sídlo : Nám. Ľ. Štúra 1181235 Bratislava

Slovenská republika

Ičo

: 42181810

DIČ 2023106679

konajúci
Ing. Peter Žiga, PhD.. minister životného prostredia SR

(d‘alej len 1,Poskytovateľ)

V zastúpeni
názov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

sídlo Nám. L Štúra 1,81235 Bratislava

Slovenská republika

IČO : 42181810

DIČ : 2023106679

konajúci : Ing. Martin Húska, generálny riaditef sekcie environmentálnych

programov a projektov

na základe Rozhodnutia ministra životného prosrredia Slovenskej republiky zo
6. júla 2012 Č. 17/2012-1.6.



I 2 Prijimatel‘

názov Mesto Spišská Nová Ves

sídlo Radničně námestie Č. 7. 052 01 Spišská Nová Ves

Slovenská republika

zapísanýv -

konajúci PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta

IČO : 00329614

DIČ 2020717875

banka Prima banka Slovensko. a. s.

číslo účtu vo formáte IBAN

a)

b)

predflnancovanie:2 a) SK 10 5600 0000 0034 0042 3081

b)

rehindácia:3 a) SK 16 5600 0000 0034 0042 2003

(d‘alej len ..Prijimateľ“ a spolu s „Poskytovateľom“ ako ‚.Zmluvné strany“)

2. PREDMET DODATKU

2. 1. Predmetom toMo dodatku je oprava zjavných chýb v písani, zabezpečenie

jednoznačného výkladu zmluvy. zosúladenie aktuálneho znenia zmluvy

s predchádzajúcimi zmenami projektu. ktoré boži chybne zohFadnené v dodatku č. I

k Zmluve o NF? z 09. 09. 2014.

2.2. V Dodatku č. I k Zmluve o poskytnutí NFP Č. 012/1.1 MP/2010 sa v Článku 2

PREDMET DODATKU, v bode 2.2 slová „V Zmluve o poskytnutí NFP

Č. 051/1.2MP/2010 (d‘alej len ..Zmluva“)...“ nahrádzajú nasledovným znením

V Zmluve o pos/cv/nutí NF? Č. 012/].] MP/20] O (ď1ej len ‚ ‚Zrn[uva“)...“:

2.3. Ostatně ustanovenia Zmluvy. ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté. zostávajú

nezmenené a účinné v doterajšom znení.

Ak ‚a nebodL prečlarknle

2 Ak Sa nebodL prečiarknile

Ak Sa nehodi. prečiarknilc

2



• 3. zÁvEI«ČNÉ USTANOVENIÁ

3.1. Tento dodatok nadobůda platnost‘ dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia Poskytovatel‘om v Centrálnom registd
zmlúv vedenom Uradom vlády Slovenskej republiky.

3.2. Neoddeliteľnou súčasfou dodatku je aktualizovaná Priloha Č. 2 - Predmet podpory NFP,
Tento dodatok Won neoddelitel‘nú súčasf Zmluvy.

3.3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch. z ktorých dostane Pdjimateľ jeden (1)
rovnopis atd (3) rovnopisy dostane PoskytovateF.

3.4. Zmluvné strany vyhlasujú. že si text tohto dodatku riadne prečitali, jeho
a právnym ůčinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a ich zmluvné
sú dostatočne jasné. určité a zrozumiteľné. Podpisujúee osoby sú oprávnené k
tohto dodatku ana znak súhlasu ho podpisali.

- -

N.

environmentálnych programov -

a projektov

Za Prijímateľa v Spišskej Novej Vsi. dňa: 4 P

‘ •._\ —Ý

Podpis

PhDr. Ján Volný. PhD.

primátor mesta

Prulohy:

Príloha Č. 2 - Predmet podpory NFP

k

obsahu
prej avy
podpisu

— _. OYTZa Poskytovateľa v Bratislave. dňa:

Podpis

Ing. Manin Húska

generálny riaditeľ sekcie

• •



Príloha Č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecně informácie o Projekte

SVovPwiektu,. IS — vodovod a kanahzácia v okalíte Červený__rok_v Spišskei Novei Vsi

tJjjMS 24110110084

-. Životné prostredie
:ancov ž Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu
‘‘pw o I Integrovaná ochrana a radonálne využivanie vád

-

Prioritná téma
PoieFpdtntérný.zcelRovýivkov

Foa flnancovania:
Hospodárene s vodou a jej distdbůcia

80,00 Nenávratná dotácia
(pitná voda)

iyaovanie vody ( odpadová voda) 20,00 Nenávratná dotácia

Hospodárska činnosť Podiel hospodárškej..činnostl z celkových
Územná oblasť

výdávkov PtÓJektu (%)

Zber, čistenie a rozvod vody 100,00 Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II Východné Slovensko
NUTS III Košický kraj
0s Stará Ľubovňa

Obč Spišská Nová Ves

Uka -

Sto

3._Ciele_Projektu

Odvedenle splaškových vád od producentov znečistenia dotknutej oblasti IBV Červený
jarok a okolia

Cier projektu
Rozšírenie vodovodu pre zabezpečene pristupu obyvatel‘ov k pitnej vode pre BV Červený

iarok a okolie

Špecifický ciď projektu 1 Elminácia zhoršovania kvatity vád vybudovanlm dažďovej a splaškovej kanalizácie

v aglomerách Spišská Nová Ves

Špecický ciď projektu 2 Rozširenie vodovodu za účelom zabeečenia dodávky pitnej vody v dostatočnej kvantite

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Memá Východisková
Rok

Plánovaná
RokTyp Názov indikátora

odnotka hodnota hodnota

Dížka novovybudovaných kanalizačných sieti (bez
km O 2009 4,689 2012

. kanahzačných pripojok)
O

Dížka novovybudovaných rozvodov pitnej vody
km O 2009 2,406 2012

(bez vodovodných pripojok)

Počet prislušnikov marginalizovaných rómskych
počet 0 2009 3450 2012

skuptn uživajúcich výstupy projektu

. Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na
počet O 2009 504 2015a novovybudovanú kanalizačnú sieť

c
Počet obyvateľov phpojených k novovybudovaným

počet O 2009 504 2015
rozvodom pitnej vody



‚ tov indika t 0ia
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:S!!tHodztäha$ioťiLa trvalo udržalefný roz4
D!žka novovybuďovaných kanafizačných sřell (bez km 0 2009 4689 2012aC° kanalizačných pdpojok)

.

Dížka novovybudovaných rozvodov pitnej vody km O 2009 2,406 2012
(bez vodovodných pripojok)
Počet ekvivalentných obyvateFov napojených na počet 0 2009 504 2015

-

novovybudovanú kanalizačnú sleť
Počel obyvateťov pdpojených k novovybudovaným počet O 2009 504 2015° rozvodom pitnej vody

Hodzontálna priorita marginalizované rómske komunity
. Počet prislušnikov marginalizovaných rómskych čet O 2009 3 450 2012O

Ľ
_ uživahvstuotu

Hoňzontátna priorita rnvnost‘ priležitostí -.

I
.

I
5. Aktivity a prispevok aktivit k výsledkom Projektu

Vázba na merate(ný ukazovatef výsledku Metná Počet
Názov aktivity (názov meraleFného ukazovate(a výsledku)) jednotka jednotiek

Hlavné akvity (člslo ‚ näzov)
I Dížka novovybudovaných kanalizačných km 4689

sieti (bez kanaHzačných pripook)
I ProJektová ďokumentácia Dížka novovybudovaných rozvodov pitnej km 2406

vody (bez vodovodných pripoiok)
Dížka novovybudovaných kanalizačných km 4,689
sieti (bez kanalizačných pripojok)

2 Realzácia stavby Dížka novovybudovaných rozvodov pitnej km 2,406
vody (bez vodovodných pripoiok)
Dížka novovybudovaných kanalizačných km 4,689
sjeti (bez kanalizačných pripojok)

3 Stavebný dozor Dížka novovybudovaných rozvodov pitnej km 2,406
vody_(bez_vodovodných_pripojok)

MerateFné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

L
b

I



Li1 L ;

1;RóZpoČet projektu
Oprávnenévýda Celkové Názov aktivity

ľ.
-

Pubicta

BšéÓbeaié služby 2400,00 0,00 2400,00 nfomiovanosť

)fi2 Riadenie

746 Pďflvná a projektová dokuiiiérňtácia 29 874,45 0,00 29 874,45 projaktu
Realizáda

717001 Realřzáda nDvých stavieb 1 964 738,33 0,00 I 964 736,33 stavby

Í CBKOVO I 997 012,78 0,00 I 997 012,78

B. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivit

Aktivita Oprávnené výdavky (v EUR) Výdavky celkovo (v EUR)

HIávné äktivity (Číslo / názov)
I Projektová dokumentácia 29 874,45 0,00 29 874,45

2 Realizácia stavby 1 964 738,33 0.00 1 964 738,33

3 Stavebný dozor 0,00 0,00 0,00

Poéakvity - ‘

RIalenIěmektu 0,00 0,00 0,00

PublIčiIá.aíňfomióvanosť 2 400,00 0,00 2 400,00

CEKOVO 0,00 I 991 012,78



DODATOK Č. 3

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: 012/1.1 MP/2010
(ďalej len dodatok‘)

NÁZOV PROJEKTU:

IS — vodovod a kanalizácia v lokalite Červený jarok v Spišskej Novej Vsi

KÓD ITMS:

23110110084

uzavre« podFa k 269 ods. 2 zákona č. 513‘1991 7k Ohchodný zákonník v vneni neskorich
predpisov. v zmsle 5 ods, zákona č. 528‘2008 Z. z. o pomoci a podpore poskvtoanci
z fondov Európskeho spoločentva v znení neskorich predpisov a zrnvsle * 20 ods. 2
zákona č. 523/2004 Z. ‘. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov . zneni neskorších predpisov.

‚ 1. ZMLUVNÉ STRANY

‚ ] 1. Poskytovatel‘
názov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej repuhlik\

sídlo Nám. Ľ. Štúra 1,81235 Bratislava

Slovenská republika

IČO 42181810

DIČ 2023106679

konaiúci Ing. Peter Žiua. Ph[).. minisler životného prostredia SR

(ďalej len ..Poskyrnvateř“)

Ä
v zastúpení
názov : Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republik)

sídlo Nám. Ľ. Štúra 1. 812 35 Bratislava

Slovenská republika

ičo 42181810

DIČ : 2023106679

konaiúci : Ing. Martin Flúska. generátnv riaditel‘ sekcie environmentátnvch

programov a projektov

na základe Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskcj repuhlik zo
6. júla 2012 č. I 7‘2012-1 .6.



Mesto Spišská Noá Ves

«

4bĹ ?

predflnancovanie:2 a) SK IQ 5600 0000 0034 0042 3081

b)

refundácia:3 a) SK 1656000000003400422003

(ďalej len ..Prijímater a spolu s ‚.Poskytovatefom ako .‚Zmluvné strany)

2. PREDMET DODATKU

21. Predmetom tohto Doc/cz/kuje oprava zjavných chýh v písaní a počítani — úpra\a hodnot
meraternébo ukazovateFa Projektu ‚.Dlžka novovvbudovanýeh kanaliiučných sjetí (bez
kanalizačných pripojok)“ v Prílohe Č. 2 - Predmet podpory NFP.

2.2. NeoddeliteUnou súčasfou Doc/cuku je aktualizovaná Frf/oba Č 2 — Frcdnw; pOc/]NJ/L

ATP.

Zuz/zn). ktoré nic
nezmenená a účinné v doterajšom zneni

sú týmto dodatkom dotknuté. zostáajú

Ak Sa flĽhud prLčIarknItL
2 -

Sa nehoůi priarkmi

Ak sa nehnu priarkn;w

Radničně námestie Č. 7,05201 Spišská Nová Ves

Slovenská republika

12. Prijímatel‘

názov

sídlo

zapisaflý v

konaj úc i

ičo

DIČ

banka

číslo účtu vo formáte IRAN

PhDr. Ján Vo!n. PhD., primátor mesta

00329614

:2020717875

Prima banka Stovensko, a. s.

zálohové platby:‘ a)

b)

2.3. Ostatně ustanovenia

1



3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Tento Doc/a/ok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnýini srcmcmzi a účinnosť
dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia Poskvtovateľom v Centrálnom registri
zmlúv vedenom Uradom vlády Slovenskcj republiky.

3.2. Tento Dodatok tvori neoddelitefnú súčasť Ztnluvy.

3.3. Tento Dodatokje vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých dostane PnjímateU jeden (1)
rovnopis a tri (3) rovnopisy dostaiie Poskyiovateľ.

3.4. Zmluvné strany vhIasujú. že si text tohto Doc/a/kit riadne prečítali. jeho obsahu
a právnym účinkom z neho vp1ývajúcim porozumeli a ich zmluvné prejavy
sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúee osoby sú oprávnené k podpisu
tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

•‚ ;jj:j

Za Prijimateľa v Spišskej Novej Vsi, dňa: Ýf 4tofS

‚I

Podpis:

Prílohy:

PhDr. Ján Volný. PhD,

primátor mesta

Príloha Č. 2 - Predmet podpon NFP

3

I —

- Ö

Za Poskytovatel‘a v Bratislave, dňa:

Podpis

Ing. Martin 9Aka

generálny riaditjf sekcie

environmentálnych programov

a projektov



PríIoha Č. 2 Zmluvy o poskytnuti NEP

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte
! NázovProjekhj IS —vodovod a kanadzácia v okalíte Crverý arok v S;šskeJ Nove; Vsí

KÓdITMSt 24110110084
tvobé pstredie

Spóa,ý z Kohéeho fordu a štá:reho rozocčtu
r 1. Integrovaná ochrana a rac:orálre využWane vád

________________________________
-

Pňodtiá téma
PodieI flJ Y výdavkov

Forma financovania

Hospodárenie s vodou a jej distribúcia
60,00 Nenávratná dotácia

(_pitna voda)

Spracovanie vody ( odpadová voda ) 20,00 Nenávratná dotáca

:$$arska cinnost Podiel hospodarskej Činnosti z celkovych
Uzemna obtast.

‘ výdavkov Projektu (%)

Zber. čisteníe a rozvod vody 10000 Mestské

2. Miesto realizácie Projektu
NUTS II Východné S1ovensko

NUTS lil KoŠcký kra;

Okres Stará Lubovňa

Obec Spišská Nová Ves

Ulice -

Čĺslo -

3. Ciele_Projektu
Odvedenie splaškových vád od producentov znečistenia dotknutej oblasti IBV Červený

‚ jarok a okoiia
Cieľ projektu . - „

; Rozsirenie vodovodu pre zabezpecenie pristupu obyvatecv k pitnei vode pre 18v 0erven

Jarek a okoLa

Špeďflý óeí projektu 1 EFminácia zbcršo.va: a kval.:y vád vybudova9im dažťcve a soiaškc:v ara: o
v aqlomerác:. SoŠsKá Nová Ves

‘ šoedfický der projektu 2 Rozširene vodovodu za če:om zabezcečeha dodávky Mre. vody v dostaoČe kte

4. Meratel‘né ukazovatele Projektu

Typ Názov indikátora
Východková Rok

Plánovaná Rok

‚ DÍžka noovybudovaných kanalizačných siet{ (bez
km 0 2009 3 489 2012

°
kanalizacnych prlpolok)

I DÍžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody km O 2009 2 406 2012
(bez vodovodnych prlpolok)

Počet crisšikov margnahzcvanýoh čskycb -. 2009 3 t5
skupin už,vauc;ch vystupy crektu

Počet ekvvalentných cbyvatefov napcených na oočet O 2009 504 2015
a novovybuccvanu anai.zaonu set

I O
O

Počet cbyva;eov phpcených k novcvyčucovarýT pc= 0 2D9 504 I 2J15
L_ rozvodom pitnej vody



Hoňwntáina pdodta informačná spoločnosť

D

W

• O

ĺkoňkor láma odoňta trvald udržateíný rozvoj

fl4erateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Název indikátora
Merná Východisková

I jednoUa hodnota Rok
Plánovaná Rok
hodnota

•

X

X X

Dížka rovovybudovaných kaa!izačných seti (bez km 0 í 2009 3 d39 2012
O kanazačných oripook)

Džka novovybudcvaiých rozvodov pitnej vcdy km O 2009 2.400 2012‚
> (bez vodovcčiých pípcok)

Počet ekvivalentných obyvateľcv napojených r počet O 2009 504 2015
- novovybudovanů kanalizačnú sieť

Počet obyvateFov pripojených k novovybudovaným počet O 2009 504 2015° rozvodem pitnej vody
Honzontálna pdoňta marginalizované rámske komunhy

Počet prislušníkov marginalizovaných rómskych počet O 2009 3 450 2012O
•0w skupn uživajůcich výstupy projektu
•%

X X

X X

-___

X X•0
‚O
a
O
O

Hoiizontálna priorita rovnost priežitosti

.

XX
O
•0
.2
v;
•‚

í
X X•0

Q
a
O

X XO

5. Aktivity a prispevok aktivit k výsledkom Projektu
Vázba na merateľný ukazovateF výsledku Merná Počet

Název aktivity (názov merateľného ukazovateľa výsledku)) jednotiek
iavné aktivity (čisto I název)

Dížka novovybudcvaných kanalizačných km 3 489
sjeti (bez kanalizačných pripojok)
Dížka novovybudovaných rozvodov pitnej km 2406

Protektová dokumentáea

vody (bez vodovodných pripojok)
Dížka novevybudovaných kanatzačných km 3,489
sieti (bez kanalizačných pripojok)

2 Realizáoa stavby Dižka novovybudovaných rozvcdov pitne km 2,405
vody_(bez_vodovodných_nrioojok)

‚
• Díža novovybLdovaných kanaizačr.ýcn

fl I•

sjeti <bez kanaiizačných pr;ck) I

Stavebný dozcr Dížka novcvybLcovarých rozvodov ota; l 2 covody (bez vodovodných oripook)I I

I

Ii
L



6. Časový rámec realizácie Projektu
Názov akbvity Začiatok realizácie aktivity (MMJRRRR) Ukončenie reatizácie akUvity

(MM/RRRR)

Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre
každú_aktivitu)

• Projektová dckumentácia 04/2010 10/2012

Realizácia stavby 04/2010 10)2012

Podporhé aktivity
Riadenie projektu 04/2010 10/2012

Publidta a inforrnovanosf 04/2010 10/2012

7. Rozpočet_projektu
L Skupina výdavkov

Oprávneně výdavky Neoprávnené výdavky aktivity

Pubticta a

‘ 637C04 Všeobecně sužby 2 433 00 0,00 2 400.C‘D I nformc•varcs

-

I R:adere

716PřiM‘á a projektová dokumentácia 29 674A5 000 29 B7‘45 prceku

: Reazác:a

717001 Reálizácia nových stavieb I 964 738.33 0,00 1 964 738.33 stavby

CELKOVO I 997 012,78 0,00 I 997 012,18 L

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivit

Akt;v;ta Oprávneié výdavky (v EUR) Výdavky ceikovc (v EUR)

Hlavně tivi (čislo / názov) F
I Proektová dokumentácia 29 874,45 0.00 29 87445

2 Realizácia stavby I 964 738,33 0,00 I 964 738,33

3t Stavebný dozor 0,00 0,00 0,00

Riadéňiejrojektu 0,00 0,00 0,00 ‚

Publidta a inforrnovanosť 2 400.00 0,00 2 43000

CELKOVO 0,00 I 997 012,78 ‚


