Š"!

Z311071V225
EURóPSKA ÚNIA

Európsky fond regionálneho rozvoja
Integrovaná infraštruktúra 2014 — 2020

OP

ZMLUVA

o POSKYTNUTÍ

Mersrmsrvo
DOPRAVYA VVSTAVBY
SLOVENSKE]

REPUB

L|

KY

l

szcgääww

VLÁDY SR

A INFORMATIZÁCIU

NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA o POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO
PRÍSPEVKU je uzavretá
podľa 5 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej
len „Obchodný zákonník“), podľa š25 zákona č. 292/2014 Z.
z. 0 príspevku poskytovanom
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku EŠIF“)
z
a podľa š 20 odsek 2 zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových
pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom
názov:
sídlo:
IČO:
konajúci:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskejrepubliky

\

"

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
_1
30416094
»
PaedDr. Árpád Érsek, minister dopravy a Výstavby Slovenskej
republiky

ako Riadiaci orgán pre DPH
v zastúpení
názov:
sídlo:
IČO:
konajúci:

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej
republiky pre investície a
informatizáciu

Štefániková 15, 811 05 Bratislava
50349287
Mgr. Patrik Krauspe, vedúci úradu podpredsedu vlády SR
pre investície
a informatizáciu

ako Sprostredkovateľský orgán pre DPH
na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho
orgánu
sprostredkovateľským orgánom, účinnej odo dňa 29.10.2016 v znení dodatku č. 1, účinného
odo dňa 03.05.2018.
(ďalej len „Poskytovateľ?
a

Prijímateľom
názov:
sídlo:
IČO:
konajúci:

Obec Mikušovce
Mikušovce, Mikušovce 22, 018 57
00317527
Eva Holbová, starostka obce Mikušovce

(ďalej len „Prijímateľ“)
(Poskytovateľ aPrijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej
spoločne
strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

aj

ako „Zmluvné

PREAMBULA
(A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí
o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky
poskytnutia príspevku a rozhodol
o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom
(v postavení žiadateľa) podľa 519 odsek 8
zákona 0 príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie schválení
o
žiadosti o poskytnutie NFP.
(B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a
po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia
oschválení žiadosti oposkytnutie NFP č. NFP311070V225
zo dňa 14.06.2019, vsúlade
s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví
tejto zmluvy, vdôsledku čoho je od m'omentu
uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi
Poskytovateľom aPrijímateľom vzťahom
súkromnoprávnym.
1.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

"

Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie
právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú
uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí
NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné
podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP
sa rovnako vzťahujú na celú
Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej
zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
1.2 Zmluvoulo poskytnutí NFP sa
označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien
a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom
a Poskytovateľom podľa právnych
predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy,
na základe vydaného rozhodnutia o
schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa 519 odseku 8
zákona 0 príspevku z EŠIF. Pre úplnosť
sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým
začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým
táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného
pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy,
kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí
NFP“, čo Výlučne pre tento prípad
zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto
článku. Prílohy uvedené vzávere
zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť
Zmluvy o poskytnutí NFP.
1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto
1
článku, článku odseku 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
(a)
pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované
vo všeobecnom
nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných
nariadeniach majú
taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí
NFP; v prípade rozdielnych
definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve
o poskytnutí NFP;
(b)
pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten
istý význam v celej
Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam
sa zachováva aj vprípade, ak sa
použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak
sa použijú smalým
začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o
definovaný pojem;
slová uvedené:
(c)
1.1

(i)

iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo
a naopak;

(ii)

v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické

(iii)
(d)

(e)

osoby a naopak;

akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ,
právne predpisy SR alebo
Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia
európskych štrukturálnych a
investičných fondov na programové obdobie 2014 — 2020
(ďalej ako „Systém riadenia
EŠIF“), odkazuje aj na akúkoľvek ich
t.j.
zmenu,
použije sa Vždy v platnom znení;
slúžia
len
nadpisy
pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP anemajú
Význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

následné udržanie počas doby Udržateľnosti
projektu V súlade
s podmienkami
uvedenými v článku 71 všeobecného
nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

2.3

Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy
o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi
za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku
na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom
a
v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP,
v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP,
v súlade so Systémôm riadenia EŠIF Systémom
finančného riadenia, v súlade so Všetkými
,
dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP
odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane
Právnych dokumentov a v súlade s platnými
a účinnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

2.4

Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP,
použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými
v
Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom
a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej
Výzvy, V súlade so Schválenou žiadosťou o NFP
a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky
Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ
Projektu a\aby_boli hlavné Aktivity Projektu
zrealizované Riadne aVčas, ato najneskôr do
uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít
Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia
hlavných aktivít Projektu v článku ]
odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa
Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku
zmluvy je
Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie
Všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie
Merateľného ukazovateľa Projektu sa
preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu
vyžaduje.
Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie
napríklad súhlas s poskytovaním údajov
z informačného systému tretej osoby.

2.5

Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ
uviedol vpríslušnej Výzve, musia byť
splnené aj počas platnosti a účinnosti
Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok
poskytnutia príspevku podľa prvej vety je
podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP
a
Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť
v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych
dokumentov vydaných Poskytovateľom
nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam
poskytnutia príspevku iný postup.

2.6

NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o
poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ štátneho
a
rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné
prostriedky tvoriace NFP vynaložené:
a) v súlade so zásadou riadneho finančného
hospodárenia v zmysle článku 31 Nariadenia
2018/1046,
b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
0) v súlade s ostatnými pravidlami
rozpočtového hospodárenia s verejnými
prostriedkami vyplývajúcimi z š 19 zákona o
rozpočtových pravidlách.
Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné
pravidlá a postupy na preverovanie splnenia
podmienok podľa písmen a) až 0) tohto odseku
vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu
a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré
Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom
počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP
(napríklad v súvislosti s kontrolou verejného
obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti
o platbu vykonávanou formou finančnej
kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do
skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak
Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písm. až
a) c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP
alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného
riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa
zmena týka výslovného textu VZP aprílohy č. 4 (nielen odkazu na príslušný Právny
dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle
Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP a
príloha č. 4 už zverejnené vCentrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza
k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP a prílohy č. 4 z dôvodu ich aktualizácie
podľa tohto písmena b).

Formálna zmena spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné
meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného
na úhradu NFP, alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu kZmluve o poskytnutí NFP iba
deklaratómy účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe
všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zrňenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje
zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná
strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do
Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú
doklady, z ktorých zmena vyplýva, najm/ä výpis z obchodného registra alebo iného registra,
rozhodnutie Prijímateľa,<odkazna príslušný právny predpis a podobne.
d) V prípade menej yýznamných zmien Projektu, ktoré sú vymedzené V tomto článku zmluvy,
Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku
4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy
o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre
významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku.
V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena d) ako
menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej
významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených
dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje
odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie
Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene
Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa
nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného
príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie
Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ
oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej
postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných
prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou
oznámenia, vktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza
k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.
Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom
písomnom dodatku kZmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj
menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy
o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia
týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie
takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.
Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:
(i)

omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu
viac ako 6 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

o
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Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním
samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku
ktorej
sa požadovaná zmena viaže, alebo pred
vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá
sa má
prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to
všetko, ak ide o významnejšiu zmenu
spočívajúcu
v zmene:
a) miesta realizácie Projektu,
b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu,
c) Merateľného ukazovateľa Projektu, ak ide
o zníženie cieľovej hodnoty 0 viac ako Š%
oproti
výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa
Projektu, ktorá bola schválená V Žiadosti o
NFP (podľa Merateľných podmienok
uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
d) týkajúcej sa omeškania so Začatím realizácie
hlavných aktivít Projektu, o viac ako 6 mesiacov
od termínu uvedeného v Prílohe č. 2
Zmluvy O'poskytnutí NFP,- neuplatňuje sa
e) týkajúcu sa predĺženia Realizácie hlavných
aktivít Projektu o viac ako 6 mesiacov
oproti
termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2
Zmluvy o poskytnutí NFP, - neuplatňuje
sa
f) týkajúcu. sa predĺženia Realizácie hlavných
aktivít Projektu oviac ako 12 mesiacov
od
nadobudnutiav'účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP,
od dátumu uvedenému v Hlásení o
resp.
realizácii aktivít Projektu,
g) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít
Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít
Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie
rozsahu hlavných Aktivít Projektu
a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľného
ukazovateľa Projektu v dôsledku úspor
vrámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu
pri zachovaní podmienky neprekročenia
maximálnej výšky schváleného NFP,
h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich
sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich
s Realizáciou hlavných aktivít
Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
i) priamo sa týkajúcej podmienky
poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy
a spôsobu jej
splnenia Prijímateľom,

j) používaného systému financovania,
k) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo
Aktivity, ktorá je
])

Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí

na)

spôsobu spolufinancovania Projektu.

oprávnená v zmysle Výzvy,

byť v súlade s podmienkami Výzvy,

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu
nemožno schváliť v prípade, ak
predstavuje Podstatnú zmenu
Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že rámci
v
Projektu nastala Podstatná zmena Projektu,
táto skutočnosť vyvoláva právne
následky uvedené v odseku 6.2 písmeno i) tohto článku.
6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3
písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú
zmenu Projektu
najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo
oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve.
Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej
zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo
usmernení uvedených v Právnych dokumentoch
v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej
zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.
6.6 V0 vzťahu k zmenám cieľovej
hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu
sa Zmluvné strany
dohodli, že:
a) Merateľný ukazovateľ Projektu je
záväzný z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej
hodnoty.
Zníženie cieľovej hodnoty Merateľného
ukazovateľa Projektu o viac ako 20 %
oproti jeho
výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti
oNFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa
Projektu atým Podstatnú zmenu Projektu dôvodov
z
uvedených v odseku 6.7 tohto článku
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a) Akejkoľvek odchýlky v rozpočte Projektu
týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak
ide o znízenie výšky Oprávnených
výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie
cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2
tejto zmluvy. Súčasťou žiadosti o zmenu
v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru
týkajúceho sa žiadostí o zmenu,
ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
(i)

v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom
je navrhovaná zmena
v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto
zmeny s režimom zmien
dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom
a s ustanovením
518 zákona o VO alebo & 10a zákona č. 25/2006 Z.
z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon
č. 25/2006 Z. z."),
(ii)
v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom
je navrhovaná zmena
v rozpočte Projektu, uvedenie .»dôvodu,
k
ktorý
pre
zmene došlo, osobitne
v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak
nepredstavuje zlepšenie
oproti pôvodnému stavu Projektu,
(iii)
v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, dôsledku
v
čoho sa navrhuje
znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie,že
nejde o Podstatnú zmenu Projektu,
'
konkrétne s ohľadom' na naplnenie podmienok podľa
písmena c) z definície
Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3
VZP (vplyv na
povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s
Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod
skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu
na to, či svojím obsahom alebo charakterom
predstavujú významnejšiu zmenu.
6.11 Žiadosť o zmenu zmluvy
týkajúcu sa významnejšej
podľa odseku 6.3 a/alebo odseku
6.10 tohto článku musí byť riadne odôvodnená zmeny
musí
a
obsahovať informácie/údaje, ktoré
stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ
oprávnený ju bez ďalšieho
posudzovania neschváliť . Poskytovateľ nie je
povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu
vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so
zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak
žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky
stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a
podmienky
vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže
vydať a Zverejniť Poskytovateľ
na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu
žiadosti
je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít o zmenu, Prijímateľ nie
Projektu; ak by k realizácii
zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované
za Neoprávnené výdavky.
O výsledku posúdenia podanej žiadosti
o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa
písomne.
V prípade schválenia významnejšej
zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu
dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude
upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu
schválenej významnejšej zmeny.
6.12 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti
výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:
a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ
akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto
článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne
vznikla,
b) pri“ menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ
neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d)
tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto
zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde
k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom
spôsobom pre významnejšiu zmenu; V takom
prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu
významnejšej zmeny buď podľa písmena 0)
alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.12,
0) pri významnejšej zmene podliehajúcej
zrnenovému konaniu ex- ante (Významnejšie
zmeny
podľa odseku 6.3 tohto článku) vkalendárny deň
odoslania žiadostí o zmenu zo strany
—
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Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo
vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,

V

neskorší kalendárny deň

d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny
podľa odseku 6.10 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.
6.13 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné
dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne
číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade
'
so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.14 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené
v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu
aktualizácie zmluvy v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe
písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny
vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté
znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP
alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP
a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
,
6.15 Maximálna výška NFP uvedená V článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku
6 dotknutá.
——

6.16 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systeme
finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva
a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.
6.17 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy
o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom
dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
7.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Zmluva o poskytnutí NFP je uzatvorená a nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu

Zmluvných strán a účinnosť v súlade s š 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak
Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom
prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie
Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie
Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí
NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku
7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.2.

Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením
poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť
Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Prijímateľa
nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť
a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
a.

článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo
po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom
a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu
k 31. decembru 2028;
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7.

Iné údaje na úrovni projektu
\

.

Kód

00128
D0249
D0250
00251
D0256
D0257

z\QBEC WKUŠQ GE

;

'

Memojednotka “*

Relevanciak HP

Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so
zdravotným postihnutím
Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo

počet

PraN. UR

FTE

PraN

Počet pracovníkov, pracovníčokso zdravotným postihnutím
refundovaných z projektu mimotechnickej pomoci OP/OP TP

FTE

PraN

Fl'E

PraN

FTE

PraN

Názov

'

technickej pomoci OP/OP TP

Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP
Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku
refundovanýchz projektu mimotechnickej pomoci OP/OP TP

,

Počet pracoimíkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej,
rasovej menšine refundovanýchz projektu mimo technickej pomoci
OP/OIP TP

PraN

FTE
“\

=.

Počet pracovníkov, pracovníčok príslušníkov, príslušníčok tretích
OP/OP
krajín, refundovaných z projektu mimotechnickej pomoci
TP

FTE

PraN

D0261

Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)

EUR

PraN

D0262

Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)

EUR

PraN

D0263

Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)

EUR

PraN

D0264

Mzda žien refundovaná z projektu (medián)

EUR

PraN

D0266

Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu

%

PraN

D0267

Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu

%

PraN

D0259

\

00517527.

-

Predmet podpory
21.6.201913:09

425

15 000,00 €

1. 406V22500001

projektu:

- Nákup HW

\

15 000,00 €

a krabicového softvéru

Oprávnenývýdavok
15 000,00 €

.

1.1 -

ídavku:

112 - Zásoby

(
,

'

=.

1.1.1 - Externý Access Point

ržka výdavku:

Merná jednotka

_“

f

Množstvo

počet

10

Jednotkovásuma

Suma

500,00 €

15 000,00 €

1

ne výdavky
\

\

,

fm

07111311 - 11; Zvýše

pokrytia širokopásmovýrnihteřnetom.I*NGNĺ

aktivity:

1. 311V225P0001 - Podporné aktivity

ýdavku:

nezaevidované

\

\

*

0,0%
0,00 €

Oprávnenývýdavok

>zpocty partnerov
;

azmluvnena vyska NFP
15 000,00 €

ka oprávnených výdavkov:
ka oprávnených výdavkovpre projekty generujúce príjem:

olufinanoovaniazo zdrojov EÚ a ŠR:
výška nenávratného finančného príspevku:

0,00 €
95,0000%
14 250,00 €

750.00 €

Predmet podpory
21 .6.2019 13:09
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