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REGloNÁLNEHo RozVoJA

ZMLUvA o posryrľuľÍ ľrľĺNčľEHo ľRÍsľnvru

ľÁľo ZMLUVA o PoSKYTNuľÍ rri.ĺRNČNBHo pnÍspBvKU je uzavretá podl'a $ 269 odsek 2
zákona ó. 5l3l199l Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, (d'alej len ,,obchodný
zákonník"), v nadväznosti na $ 3 ods' 2 písm. d) zákona ó. 29212014 Z' z' o pľíspevku poskýovanom
z euľópskych štruktuľálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení
neskoľšíclr pľedpisov (d'alej len ako ,,zákon o príspevku z EŠIF"; a podl'a $ 20 odsek 2 zákona

č). 52312004 Z. z. o rozpočtoqých pľavidlách verejnej spľávy a o Zmene a doplnení niektoqých zákonov

v znení neskorších pľedpisov (d'alej len ,,zákon o ľozpočtoqých pľavidlách") medzi:

Miestnou akčnou skupinou
názov: Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽov
sídlo: Šútor'"" 39,9'72 0l Šútovce
lČo: 420 25o 52

konajúci: Viktoľ Pekáľ, pľedseda MAS

(d'alej ako,,MAS")
a

Užívatel'om
názov''
sídlo:
ĺČo:
konajúci

Ľuboš Púčik - DREVIL
Máčov 832,972 25 Diviaky nad Nitricou
40649750
Ľuboš Púčik, konateľ spoločnosti

(d'alej ako,,Užívatel"')

(MAS aIJživatel' sa pre účely tejto Zmlwy o poskýnutí Príspevku označujú d'alej spoločne aj ako

,,Zmluvné stľany" alebo jednotlivo ,,Zmluvná stľana")

PREAMBULA
(A) MAS je občianskym združenílrr, ktoľému bola sclrválená Stľatégia CLLD a udelený štatút

MAS ľozhodnutím Pôdohospodáľskej platobnej agentúry. MAS získava finančné pľostľiedky

na financovanie pľojektov užívateľov v rámci Stľatégie CLLD' ktoré majú byt'

spolufinancované z IRoP, od Riadiaceho orgánu na základe Zm|uvy o NFP IROP-Z-
3 020 5 l w9 65 -5 1 1 l 5 1 2-28 vo foľme nenávratného fi nančného pľíspevku.

(B) Na základ,e vyhlásenej Yýzvy na pľedklacĺanie žiadostí o Príspevok podal IJžívatel' Žiadosť

o príspevok, o ktoľej MAS ľozhodla v súlade s čl. 34 ods' 3 písm. f) Všeobecného nariadenia

tak,že dňa 10.08.2O22vydalaOznámenie o schválení Žiadosti o príspevok'

(C) Zmluva o poskýnutí Príspevku sa uzaÝára na základe vydaného oznámenia o schválení

Žiadosti o príspevok v súlade s právnymi predpismi uvedenými v jej záhlaví.



1. UvoDNE USTANovENIA ĺ vÝrr,an
1'1 Pojmom ,,Zmlllva o poskytnutí Pľíspevku" sa označuje táto zmluva vľátane jej pľíloh, v znení

pľípadných neskoľšíclr dodatkov, zmien a doplnení, ktoľá bola uzatrorená medzi Užívatel'om
a MAS na základe Oznámenia o schválení žiadosti o príspevok. Pľe úplnosť sa uvádza, že ak sa
v texte uvádza ,,zmluva" s malým zač,iatočným písmenom ,,Z" , myslí sa ým táto zm|uva bez jej
príloh. Pľílohy vymenované v zŕxere zmluly pľed podpismi Zmlwných strán tvoľia
neoddelitelhú súčasť Zmluvy o poskýnutí Pľíspevku' V Implementačnom modeli CLLD sa

Zmluva o poskýnutí Pľíspevku označuje ako 
',Zmluva 

o pľíspevku".

I.2 Zmluva o posýnutí Pľíspevku vyĺlžíva pľe zýšenie pľávnej istoty Zmluvných stľán definície,
ktoré sú uvedené v článku 1 pľílohy č. l zmluvy' ktoľými sú všeobecné zmluvné podmienky
(d'alej ako ,,YZP")' Definície uvedené v čl. 1 YZP sa rovnako vďahujú na celú Zmluvu
o poslqrtnutí Príspevku, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na YZP a d'alšie jej prílohy.

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

(a) pojmy uvedené s velkým zač,iatoéným písmenom a pojmy definované vo Všeobecnom
naľiadení, Naľiadeniach k jednotliým pŠr' a v Implementačných nariadeniach majú taký
isý význam, ked' sú použité v Zmluve o poskýnutí Príspevku; v pľípade rozdielnyclr
definícií má pľednosť definícia uvedená v Zmluve o poslgrtnutí pľíspevku;

(b) pojmy uvedené s velkým začiatočným písmenom majú ten isý qýznam v celej Zmluve
o poslqrtnutí Pľíspevku, pľičom ich ýznam sa zachováva aj v pľípade, ak sa použijú
v inom gľamatickom alebo slovesnom tvaľe, alebo ak sa použijú s malým začiatočným
písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovany pojem;

(c) slová uvedené:

(i) iba v jednotnom čísle zahÍňaji aj množné číslo a naopak;

(ii) v jednom rode zahŕťlajú aj iný rod;

(iii) iba ako osoby zahŕňajú ýzické aj pľávnické osoby a naopak;

(d) akykol'vek odkaz na Právne pľedpisy alebo právne akty EÚ, Pľávne pľedpisy SR alebo
Právne dokumenty, vľátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkolVek ich zmenuo
tj' pouŽije sa vždy v platnom znení, okľem pľípadu, ak zPrávnych pľedpisov alebo aktov
EÚ alebo zPľávnych predpisov SR vyplýva povinnosť uplatňovania iclr ustanovení v znení
platnom v určitom čase, napľíklad v pľípade štátnej pomoci/pomoci de minimis ku dňu
pos\rtnutia pomoci;

(e) nadpisy slúžia len pľe väčšiu pľehl'adnosť Zmluvy o poskýnutí Pľíspevku a nemajú
uýznam pľi qýklade tejto Zmluvy o poskýnutí Príspevku.

I.4 Vnadväznosti na ustanovenie $ 273 obclrodného zákonníka súčasťou Zm|avy oposkytnutí
Príspevku sú VZP, v ktoých sa bližšie upľavujú práva, povinnosti a postavenie Zmhvných
strán' ľôzne pľocesy pľi poskytovaní Pľíspevku, monitorovanie a kontľola pľi jeho čeľpaní,
riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb astým spojené otáz|<y, ako aj d'alšie
otázky, ktoľé medzi Zmluvnými stľanami môžu vzniknúť pľi posýovaní Pľíspevku podl'a
Zmluvy o poskýnutí Pľíspevku. Akákol'vek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkol'vek Zmluvnú
stranu zYZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve' V prípade
rozdielnej úpravy v tejto zmluve avoYZP, má prednosť úpľava obsiahnutá v tejto zmluve.
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2. PREDMET ĺ učľr- ZMLUvY o PosKYTľuľÍ pnÍspnvru

2,1 Pľedmetom ZmIwy o poskýnutí Pľíspevku je úpľava pľáv a povinností medzi MAS
a Užívate|'om pľi poskýnutí pľíspevku zo strany MAS Užívateľovi na Realizáciu Pľojektu,

ktoqý je pľedmetom Schválenej žiadosti o príspevok:

Názov pľojektu: Teclrnologické inovácie pre Ľuboš Púčik - DREVIL

Kód pľojektu: IROP-CLLD-W965-511-00l-00l

Miesto realizácie pľojektu: Kostolná Ves

Kód Výzvy: IROP-CLLD-W965-5l1-00l

Použitýsystémfinancovania: ľefundácia

(d'alej ako,,Pľojekt").

z.2 Úč"lom Zmluvy o poskýnutí Príspevku je spolufinancovanie Realizácie Pľojektu Llžívatel'a

poslgrtnutím Príspevku na dosiahnutie ciel'a Pľojektu, ktoým je:

a) samotné zrealizovanje Pľojektu tak, ako vyplyva zo Schválenej žiadosti o príspevok

v zneni zmien Pľojektu akceptovaných podl'a článku 6 zm|uvy a

b) naplnenie Meľatel'ných ukazovatel'ov Pľojektu definovaných v Pľílohe č. 2 zmluvy, a to

podl'a času plnenia Meratelhého ukazovatel'a Pľojektu bud' k dátumu Ukončenia
realizácie Projektu alebo po Ukončení realizácle Pľojektu a ich následné udržanie počas

obdobia Udľžatelhosti Pľojektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71

Všeobecného nariadenia av Zmluve o poskýnutí Pľíspevku.

2.3 MAS sa zaväzuje, Že na základe Zmluvy o poskýnutí Pľíspevku poskýne Príspevok
Užívatelbvi za účelom uvedeným v ods' 2'2 tohto článku v súvislosti s úhradou opľávnených

ýdavkov, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskýnutí Príspevku, so
Schválenou žiadosťou o pľíspevok, so Zmluvou o NFP, so Systémom finančného ľiadenia, so
všethými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskýnutí Príspevku odkazuje, ak boli Zverejnené,
vrátane Právnych dokumentov a v súlade s Pľávnymi pľedpismi SR a Pľávnymi aktmi EÚ'
Príspevok predstavuje finančné prostľiedky' ktoľé MAS poskytuje Užívatel'ovi v nadväznosti na

Zmlavu o NFP z nenávratného finančného príspevku poskýnutého MAS zo strany Riadiaceho
orgánu z pľostľiedkov Integrovaného ľegionálneho operačného pľogramu spolufinancovaného
z Euľópskeho fondu ľegionálneho rozvoja (pľe účely tejto Zmluvy o poskýnutí Príspevku sa
označuje ako,,Príspevok").

2'4 [Jžívate|' sa zaväzuje pľijať poskýnuý Pľíspevok, použiť ho v súlade s podmienkami

stanovenými v Zmluve o pos$rtnutí Pľíspevku a jej účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto
článku areaIizovať všetky Aktivity Pľojektu tak, aby bol dosiahnuýciel'Pľojektu uvedený

v odseku 2.2 tohto článku a aby boli Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to

najneskôľ do uplynutia doby Realizácie Pľojektu tak, ako to vypl;irua z definície pojmu

,,Realizácia Pľojektu" včlánku l ods' 3 yZP. Na pľeukázanie plnenia ciel'a Pľojektu podlä
odseku 2.2 tohto článku je IJžívate|' povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých
potľebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viaceých Meratelhých ukazovatel'ov Pľojektu

sa preukazuje spôsobom, ktoý ude|enie súhlasu vyžaďuje. Súhlasom podl'a tohto odseku sa

rozumie napríklad súlrlas s poskýovaním údajov z infoľmačnélro systému tľetej osoby'

2'5 Podmienky poskýnutia Pľíspevku, ktoré MAS uviedla v pľíslušnej Yýzve, musia by' splnené aj

počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskýnutí Pľíspevku. Poľušenie podmienok poskýnutia
Príspevku podl'a pľvej vety je podstatným poľušením Zmluvy o poskýnutí Príspevku aUžívateľ
je povinný vrátiť Pľíspevok alebo jeho časť v súlacle s článkom |0 YZP, ak z Právnych
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dokumentov nevyplýva vo vďahu kjednotlivým podmienkam poskytnutia Príspevku iný
postup.

2.6 UŽívate|'berie na vedomie, že Príspevok pľedstavuje finančné pľostľiedky, ktoľé boli súčasťou
finančnýclr pľostľiedkov znenávratnélro finančnélro pľíspevku, ktoý poskytol Riadiaci orgán
MAS ako pľijímateľovi podl'a Zmluvy o NFP. Pľíspevok poskytnuý v zmysle Zmluvy
o poslgrtnutí Pľíspevku je tvoľený pľostľiedkami EU a štátneho ľozpočtu SR, v dôsledku čoho
musia bý' fi nančné pľostľiedky tvoľiace Príspevok vynaložené:

a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodáľenia v zmysle článku 33 Naľiadenia
201811046,

b) lrospodárne, efektívne, účinne a účelne'
c) v súlade s ostatnými pľavidlami ľozpočtového hospodáľenia s veľejnými pľostľiedkami

vyplývajúcimi z $ 19 zákona o rozpočtoýclr pľavidlách veľejnej spľávy.

MAS je oprávnená pľijať osobitné pľavidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok
podlä písmen a) až c) tohto odseku vo vďahu k v'ýdavkom v rámci Projektu a včleniť iclr do
jednotliuých úkonov, ktoľé vykonáva v súvislosti s Pľojektom počas účinnosti Zmluvy
o poslýnutí Príspevku (napríklad v súvislosti s kontľolou veľejného obstaľávania (ďalej aj

,,Vo'o), s kontrolou Žiad'osti o platbu vykonávanou foľmou finančnej kontľoly, ako aj v rámci

ýkonu inej kontľoly) do uplynutia obdobia Udľžatelhosti Pľojektu' Ak Užívatel'poľuší zásadu
alebo pľavidlá podl'a písmen a) aŽ c) tohto odseku, je povinný vrátiť Príspevok alebo jeho časť
v súlade s článkom l0vZP.

2'7 Zmluvne stľany súhlasia s tým, že Riadiaci oľgán má právo, nie však povinnosť, v ľozsahu
svojho uváženia, metodicky usmeľňovať Zmllvne stľany v súvislosti s Pľojektom
av nadváznosti na záväzý vyplývajúce Zmluvným stľanám zo Zmluvy o pos\rtnutí Pľíspevku.
Zmluvne stľany sa zaväzujil takéto usmeľnenia akceptovať a realizovať opatrenia navrhnuté
Riadiacim orgánom' ak metodické usmeľnenie Riadiaceho orgánu nie je v ľozpore s
dokumentmi uvedenými v článku 3 ods. 3'3 tejto Zm|uvy o poskytnutí Príspevku' Na takýo
ľozpor je Zm|uvná stľana povinná Riadiaci oľgán upozoľniť Bezodkladne po doľučení
metodického usmeľnenia, inak sa má za to, že s obsahom metodického usmeľneniakaždý z nich
súhlasí a zaväzuje sa plniť v ňom uvedené povinnosti a postupovať podl'a nelro bez v'ýhľad.

2'8 Užívatel' je povinný zdržať sa vykonania akéhokolVek úkonu, vrátane vstupu do záv'ázkovo-
právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k poľušeniu článku l07 Zmluvy o fungovaní
EÚ v súvislosti s Projektom s ohl'adom na skutočnosť' že Pľíspevok je poskytovaný zverejných
zdľojov.

2.9 MAS sa zaväzuje vyuŽívať dokumený súvisiace s Pľojektom v,ýlučne opľávnenými osobami
zapojenými najmä do pľocesu ľegistľácie, schvaľovania, hodnotenia, riadenia, monitoľovania
a kontroly Pľojektu a ich zmluvnými partneľmi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie
sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania infoľmácií povinnými osobami.
Ta\ýmito opľávnenými osobami sú aj oľgány zapojene do ľiadenia, auditu a kontľoly EŠIF
vrátane finančného ľiadenia a s nimi spolupľacujúce oľgány, ako aj iné oľgány štátnej spľávy
pôsobiace v oblasti oclľany a podpoľy hospodáľskej súťaže.

2'10 Príspevok nemožno poskytnúť Užívatel'ovi. ktoľému bol na základe pľávoplatného ľozsudku
u|ožený trest zákazu pľijímať dotácie alebo subvencie, tľest zákazu pľijímať pomoc a podpoľu
poskýovanú z fondov Euľópskej únie alebo ttest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podl'a
$ I7 až 19 zákona é' 9112016 Z. z. o tľestnej zodpovednosti pľávnichýclr osôb a zmene
a doplnení niektoých zákonov v účinnom znení. V pľípade, ak v čase nadobudnutia
právoplatnosti ľozsudku podl'a pruej veý už bol Pľíspevok alebo jeho časť Užívatel'ovi
vyplatený, MAS má právo odstúpiť od Zmluvy o poskýnutí Pľíspevku pľe podstatné porušenie
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Zmluvy o poslcýnutí Pľíspevku Užívatel'om podl'a článku 9 vZP a Uživatel' je povinný vrátiť
Pľíspevok alebo jeho časť v súlade s článkom 10 vZP '

3. vŕoĺvr<y PRoJEKTU A PRÍsPEVoK

3'1 MAS a Užívatel'sa dohodli na nasledujúcom:

a) Celkové oprávnené ýdavky na Realizáciu Pľojektu predstavujú sumu 65 720,00 EUR
(slovom : šesťdesiatpät'ti sícsedemstodvadsať eur),

b) MAS poslýne Užívatel'ovi Pľíspevok maximálne do Úšky 36146,00 EUR (slovom:

tľidsaťšest'tisícstoštyľidsaťšesť euľ), čo pľedstavuje 55 % z Celkoých opľávnených

výdavkov na Realizáciu Pľojektu podl'a ods. 3.l písm. a) tohto článku zmluvy,

c) Uživatel' vyhlasuje, že:

(i) mázabezpečené zdľoje financovania Projektu vo výške 45 % (slovom: štyridsaťpäť
peľcent), čo pľedstavuje sumu 29 574.00 EUR (slovom:

dvadsaťdevät'tisícpäťstosedemdesiatštvľi euľ) z Celkových opľávnených výdavkov
na Realizáciu Pľojektu podľa ods. 3.l písm. a) tohto článku zmluvy a

(ii) zabezpeéí zdľoje financovania na úhľadu všetkých Neopľávnených qýdavkov
na Realizáciu Pľojektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie Pľojektu a budú
nevyhnutné na dosialrnutie ciel'a Pľojektu v zĺnysle Zmluvy o poskýnutí
Príspevku.

3.2 Maximálna vyška Príspevku uvedená vods. 3'l písm. b) tohto čĺánku zmluvy nesmie byť

pľekročená. Výnimkou je' ak k pľekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane MAS,
v dôsledku ktoých môže byť odchýlka vo výške Príspevku maximálne o,0IoÁ z maximálnej

vyšky Príspevku uvedenej v ods. 3.1 písm. b) tohto článku. Užívatel'súčasne beľie na vedomie,

že ýška Príspevku na úhľadu časti opľávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhľadená

Užívatel'ovi, závisí od qýsledkov UŽívateľom vykonaného Verejného obstaľávania azneho
vyplývajúcej úpravy ľozpočtu Pľojektu, od posúdenia výšky jednotliýclr ýdavkov s ohl'adom

na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti ýdavkov, ako aj od

splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskýnutí Príspevku. vrátane podmienok

opľávnenosti qýdavkov podl'a článku 14vZP.

3.3 MAS pos$ltuje Pľíspevok Užívatel'ovi výlučne v súvislosti s Realizáciou Projektu za splnenia
podmienok stanovenýclr :

a) Zmluvou o poskýnutí Príspevku'
b) Pľávnymi pľedpismi SR,
c) Právnymi aktmi EÚ,
d) Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na jeho základe v týclr častiach,

ktoré sa vďahujú aj na poskytovanie pľíspevkov užívateľom, ak boli Zverejnené,

e) schváleným dokumentom Integľovaný ľegionálny opeľačný pľogľam' pľíslušnou

Schémou pomoci (ak sa uplatňuje), Výzvou ajej pľílohami, vrátane podkladov pre

vypľacovanie a pľedkladanie žiadostí o Pľíspevok, ak boli tieto podklady Zvercjnené,

Systémom ľiadenia CLLD v časti ľegulujúcej implementáciu CLLD v ľámci IROP,
f) Implementačným modelom CLLD, ktory je Zverejnený,

g) Pľávnymi dokumentmi, z ktorych pre Užívatel'a vypl;ývajú pľáva apovinnosti alebo ich

Zmenav súvislosti s plnením Zm|uvy o poskýnutí Pľíspevku, ak sú Zverejnené.

V pľípade ľozpoľu medzi Zmluvou o poslq1tnutí Pľíspevku a Implementačným modelom CLLD
a/alebo Právnymi dokumentmi, má pľednosť Zmluva o poskytnutí Príspevku (vľátane jej

pľíloh).
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3 '4 Užívatel' sa zavázuje použiť Pľíspevok ýlučne na úhradu opľávnených v'ýdavkov na Realizáciu
a Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskýnutí Príspevku a v súlade s
právnymi pľedpismi, aktmi alebo dokumentmi uvedenými v písm. b) až g) ods' 3.3 tohto článku.
MAS sa zavdzlje informovať Uživatel'a o ých častiaclr Zmhny o NFP, ktoľé musia by'
ľešpektované aj zo stľany Užívatel'a na to' aby Pľojektom geneľované výdavky boli
opľávnenými ýdavkami.Užívatel' je uzľozumený s tyrn, že v prípade' ak z jeho stľany nedôjde
k plneniu záväzkov majúcich pôvod v Zmluve o NFP, hoci bol o ich existencii riadne
informovaný, v dôsledku čoho vzniknú v Pľojekte Neopľávnené v'ýdavky' zodpovednosť za
tieto Neoprávnené vydavky znáša U žív atel''

3'5 Uživatel' sa zaväzuje, že nebude čeľpať dotáciu' pľíspevok, gľant alebo inú foľmu pomoci na
Realizáciu Pľojektu, na ktoľú je poskytovaný Príspevok v zmysle tejto Zmluvy o poskytnutí
Príspevku a ktoľá by pľedstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie ých isých
výdavkov zozdrojov iných ľozpočtových kapitol štátneho ľozpočtu SR, štátnych fondov, z
iných veľejných zdrojov alebo zdľojov EU' Vpľípade poľušenia uvedených povinností je MAS
oprávnená žiadať od Užívatel'a vľátenie Pľíspevku alebo jeho časti a Užívatel' je povinný vľátiť
Príspevok alebo jeho časť v súlade s článkom l0 vZP.

3.6 Uživatel'beľie na vedomie, že Pľíspevok, a to ajkažďájeho časť je veľejnými financiami. Na
kontrolu a audit použitia ýchto finančných pľostľiedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za
poľušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje ľežim upľavený v Zmluve o poskytnutí Pľíspevku,
v Pľávnyclr predpisoch SR a v Pľávnych aktoclr EU (najmä v Zákone o pľíspevku z EŠIF'
v Zákone o ľozpočtoých pľavidlách a v Zákone o finančnej kontľole a audite). Užívatel' sa
súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskýnutí Pľíspevku dodľžiavať všetky
právne pľedpisy a Právne dokumenty uvedené v ods' 3 '3 písm. b) až g) tohto článku.

3'7 Ustanovením ods' 3'1 tohto článku nie je dotknuté pľávo MAS alebo iného opľávneného oľgánu
(Cer1ifikačný otgán, orgán auditu) vykonať finančnú opľavu v zmysle článku 143 Všeobecného
naľiadenia.

3.8 V nadväznosti na ustanovenia Schémy minimálnej pomoci na podporu mikro a malých
podnikov si je Užívatel'vedomý, že dolrodnuý Pľíspevok mu bude poskytnuý iba vtedy, ak
bude preukázaná jeho potľeba pre dosiahnutie ciel'ov stanovených v Pľojekte, čo znamená, že
musí bý zjavná vecná spojitosť medzi poskytovaným Pľíspevkom a opľávnenými výclavkami,
pľičom musia bý'splnené aj ostatné podmienky stanovené v Schéme pomoci.

3.9 Neuplatňuje sa'

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DoRUčovANIE
4'1 Zmluvne strany sa dolrodli, že icl'l komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskýnutí Príspevku si

pre svoju záváznost' vyžaduje písomnú foľmu v elektľonickej podobe, v ľámci ktoľej sú
Zmllvné strany povinné llvádzať kód Pľojektu anázov Pľojektu podl'a článku 2 odsek 2'1'
zmluvy. Zmluvné stľany Sa zavänljil, že v nevyhnutných pľípadoch môže mať takáto
komunikácia písomnú formu vlistinnej podobe aZmluvné stľany budú vtomto pľípade pľe
vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe použivať poštové adresy uvedené v záhlaví
zmluvy' ak nedošlo k oznámeniu Zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy.
Zmluvné strany sa dolrodli, že písomná foľma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej
podobe pľostľedníctvom doporučeného doľučovania zásielok a|ebo obyčajného doručovania
poštou, alebo v elektľonickej podobe podl'a odseku 4.2 tolrto článku'

4.2 MAS môže wčiť, že bežná vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskýnutí
Príspevku bude pľebiehať prostľedníctvom elektľonickej pošty (e-mailu) a záľoveň môže uľčiť aj
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podmienky takejto komunikácie. Aj v ľámci ýchto foriem komunikácie je Užívatel' povinný
uvädzať kód Pľojektu a názov Pľojektu podl'a článku 2 ods. 2.l zm|uvy.

4'3 oznámenie, ,ý^u, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako ,,písomnosť") zasielaný druhej
Zmluvnej strane v písomnej foľme v listinnej podobe podl'a Zm|uvy o poskýnutí Príspevku'
s qýnimkou návrhu čiastkovej spľávy z kontroly/návrhu spľávy z kontľoly podl'a článku 12 ods'

2 yZP, sa považuje pre účely Zm|llvy o poskýnutí Pľíspevku za doručenú, ak dôjde do

dispozície dľuhej Zmluvnej stľany na adrese uvedenej v záhlavi zmluvy, a to aj v pľípade, ak

adľesát písomnosť neprevzal, pričom za deň doľučenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo
k:

a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou
stľanou, ak nedôjde k jej vľáteniu podl'a písm. c''

b' odopretiu prijatia písomnosti' v prípade odopľetia prevziať písomnosť doľučovanú
poštou alebo osobným doručením,

c. vľáteniu písomnosti odosielatel'ovi, v pľípade vrátenia zásielky späť (bez ohl'adu na
pľípadnú poznámku,,adľesát neznámy").

4.4 Návľh čiastkovej spľávy z kontro|ylnávrh spľávy z kontľoly v zmysle článku l2 odsek 2 vZP
zasielaný Užívatel'ovi v písomnej foľme sa považuje pľe účely Zm|llvy o poskýnutí Pľíspevku
za doručený dňom jeho prevzatia Užívatel'om' Návľh čiastkovej spľávy z kontľoly/návľh správy
zkontroly vzmysle článku 12 odsek z vZP sa považuje pľe účely Zmluvy oposkýnutí
Príspevku za doľučený aj v pľípade' ak ho Užívatel'odmietne prevziať, ato dňom odmietnutia
jeho prevzatia' Ak návľh čiastkovej správy z kontľoly/návrh spľály z kontroly nemožno doľučiť
na adľesu Užívatel'a uvedenú v zál'iavi podl'a odseku 4'1 tohto článku, pľípadne ak došlo
k oznámeniu Zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámen:ú adresu, považujú
sa tieto návrhy za doľučené dňom vrátenia nedoľučeného návrhu čiastkovej spľávy MAS, aj ked'

sa o tom Užívatel'nedozvedel (fikcia doľučenia).

4.5 Písomnosť alebo zásielka doľučovaná prostľedníctvom e-mailu bude považovaná za doľučenú

momentom, kedy bude elektronická spľáva k dispozícii, pľístupná na e-mailovom serveľi
slúžiacom na pľijímanie elektľonickej pošty Zmluvnej strany, ktoľá je adresátom, teda

momentom' kedy Zmluvnej stľane, ktorá je odosielatelbm pľíde potvľdenie o úspešnom

doľučení zásielky; ak nie je objektívne ztechnických dôvodov možné nastaviť automatické
potvľdenie o úspešnom doľučení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmllvne
stľany ýslovne súhlasia S tYm, že zásielka doľučovaná elektľonicky bude považovaná za
doručenú momentom odoslania elektľonickej spľávy Zmluvnou stľanou, ak táto Zmluvná stľana

nedostala automatickú informáciu o nedoľučení elektľonickej spľávy alebo momentom' ktoým
sa za doľučenú povaŽuje zásielka doľučovaná v listinnej podobe podl'a tejto zmluly pokial' sa ju
MAS pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doľučovania pľostľedníctvom e-

mai lu, Zmluvne stľany sa zav äzuj,Ú:

a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adľesy, ktoľé budú v rámci tejto formy
komunikácie závázne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti
bude zaťažovať tú Zm|uvnú stranu, ktoľá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj

v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adľesu sa bude
považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí Pľíspevku za rladne doľučenú'

b. vzájomne si písomne oznámĺť všetky údaje, ktoľé budú potrebné pľe tento spôsob
doľučovania,

c' zabezpečiť nastavenie teclrnického vybavenia (e-mailové konto), ktoľé bude spĺRať

všetky paľametre pľe splnenie požiadavky |ýkajúcej sa potvrdenia doručenia
elektľonickej spľávy, vľátane pľipojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné
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ztechnlclýclr dôvodov, Zmluvná Strana, ktoľá má tento technický pľoblém, jelro
existenciu oznámi druhej Zmluvnej Strane, pľičom Zmluvne stľany výslovne súhlasia
s ým, že v dôsledku takejto skutočnosti bude vzájomná komunikácia Zmluvných strán
podl'a tohto odseku 4.5.

4.6 Užívatel' je zodpovedný za riadne oznaóenie poštovej schľánky na účely písomnej komunikácie
v listinnej podobe Zmluvných stľán.

4'7 Zm|uvné stľany sa zavazuji, že vzájomná komunikácia bude pľebiehať v slovenskom jazyku.

5. osoBITNÉ DOJEDNANIA

5'l IJžívatel' sa zaväzuje pľedkladať Žiadosti o platbu pľiebežne počas Realizácie Pľojektu. Žiadosť
o platbu môŽeIJžívatel'prvý ľazpodať najskôľ po Začati reďlizácie Pľojelcu. Žiadosť o platbu (s

pľíznakom závereéná), ako aj Žiadosť na poskýnutie pľedfinancovania poslednej časti
Príspevku Užívatel'pľedloží najneskôľ do 9 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy
o pos\rtnutí Pľíspevku.

5'2 Zmluvné strany sa dohodli, že MAS nebude povinná poskytovať plnenie podl'a Zmlavy
o poslc5rtnutí Pľíspevku doltedy, kym jej Užívatel' nepľeukáŽe spôsobom požadovaným MAS
splnenie všethých nasledovnýclr skutočností :

a) vznik platného zabezpečenia pohl'adávky (aj budúcej) MAS voči Užívatel'ovi' ktoľá by
jej mohla vmiknúť zo Zmluvy o poslgrtnutí Pľíspevku, využitím niektorélro zo
zabezpeóovacích inštitútov podl'a slovenského pľávneho poriadku, ktolý bude MAS vo
vďahu k podmienkam Projektu akceptovať, pľednostne vo foľme záložneho práva
v prospech MAS ako záloŽného veritel'a' za splnenia podmienok uvedených v článku l3
ods. 1 YZP' UŽívatel' súIrlasí, aby vprocese do vzniku platného zabezpečenia (najmä
v procese zľiaď'ovania záložného práva), konala MAS pľostľedníctvom Riadiaceho
orgánu ako svojlro zástupcu' Užívatel' sa osobitne zaväzuje, že pte účel vzniku platného
zabezpečenia poskytne Riadiacemu oľgánu všetku potľebnú súčinnosť a bude
komunikovať pľiamo s určeným pľacovníkom Riadiaceho oľgánu, vľátane pľedkladania
p ožadov anýclr dokumentov pre vzn ik p latného zab ezp ečen ia polr l'adávky.

b) Zrealizovanie Vo podl'a zákona č. 34312015 Z. z. o veľejnom obstaľávaní a o zmene
a doplnení niektoých zákonov v zneni neskoľšíclr pľedpisov (d'alej ako ,,zákon o Vo")
alebo obstarávania tovaľov, služieb a stavebných pľác podl'a podmienok stanovenýclr
v Pľávnyclr dokumentoclr v pľípacĺoch' ak sa na obstaľávanie tovaľov, služieb
a stavebných pľác nevďahuje zélkon o Vo' pľičom ĺJžívatel'vyslovene súlrlasí sým, že
bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o Vo, inými uplatnitelhými pľávnymi
predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Pľávnymi clokumentmi.

c) poistenie pokn-ŕvajúce poistenie majetku obstaľaného alebo zhodnoteného v súvislosti
s Realizáciou Pľojektu, ktoý je zahrnuý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku,
ktolý je pľedmetom záložnello pľáva (d'alej ako ,záloh") v zmysle platného záložneho
pľáva vpľospech MAS, ato za podmienok aspôsobom stanoveným v článku l3 ods.2
VZP.

d) preukázanie disponovania dostatočnými finančnými pľostľiedkaml na zrealizovanie
Projektu minimálne vo výške spolufinancovania opľávnených výdavkov a celkov'ých
Neoprávnených ýdavkov Pľojektu podl'a podmienok stanovených Zo stľany MAS vo
Yýzve a jej pľíloháclr alebo v Pľávnych dokumentoch.

5.3 V zmysle ustanovenia $ 40l obchodného zákonníka IJživatel' vylrlasuje, že pľedlžuje
premlčaciu dobu na pľípadné náľoky MAS ýkajúce sa:
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a) vľátenia poskýnutého Pľíspevku alebo jeho časti alebo

b) kľátenia Príspevku alebojeho časti,

a to na l0 rokov od doby, kedy pľemlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5'4 Ak podl'a Zm|uvy oposkytnutí Príspevku udel'uje MAS súhlas ýkajúci sa Užívatel'a alebo

Projektu, Zmluvne stľany sa ýslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemáUživateľ
pľávny nárok, ak Pľávne pľedpisy SR alebo Právne akty EU neustanovujú inak.

5'5 obdobie Udľžatel'nosti Pľojektu pre účely tejto Zmluvy o poslrytnutí Pľíspevku tlvá 3 roky.

6. ZMENA ZMLUVY o PoSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU A PRoJEKTU

6.I IJžívatel' je povinný oznámiť MAS všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoľé majú negatívny vplyv
na plnenie Zmluvy o poskýnutí Pľíspevku alebo dosiahnutie/udúanie ciel'a Pľojektu v zmysle

článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkol'vek spôsobom ýkajú alebo môžu týkať neplnenia
povinností vo vďahu k ciel'u Pľojektu v zmysle článku 2 ods. 2.2 zmluvy alebo neplnenia iných
povinností IJživateľa zo Zmluvy o pos$rtnutí Pľíspevku. Uvedenú oznamovaciu povinnosť je
IJživatel'povinný plniť Bezodkladne potom' ako sa dozvedel o skutočnostiach' ktoré vyvolávajú
Zmenu (ľesp. mohol o nich dozvedieť v prípade, Že ide o Zmeny podl'a článku 7 YZP), a|ebo

potom, čo takéto Zmeny nastali, ak Zmluva o poslcytnutí Príspevku neuľčuje v konkľétnom

pľípade inú lehotu' Súčasne je MAS oprávnená požadovať od UŽívatel'a poslcytnutie vysvetlení,

infoľmácií, Dokumentácie alebo inélro dľulru súčinnosti, ktoľé odôvodnene považuje za
potľebné pľe pľeskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Pľojektom aUžívatel' je povinný

ich posýnúť. Všetky zmeny Pľojektu musia bý ľealizované v súlade s ľelevantn;ými Pľávnymi
pľedpismi SR (napríklad so Zákonom o Vo) a Pľávnymi aktmi EU bez oh|'adu na to, či došlo
alebo má dôjsť aj k zmene Zmluvy o poskýnutí Pľíspevku alebo nie. Akékol'vek zmeny
Zmluvy o poskýnutí Príspevku nemajú bezprostredný vplyv na zmenľ zmluvy na dodávku

tovaľov, služieb alebo stavebných prác medzí Užívatelbm a Dodávatel'om' ľesp. na Zmenu

iný ch záv äzkových p rávn yc h v zť ahov U žív ateľ a s D od ávate l'om.

6.2 Zm|uvne stľany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poslýnutí
Príspevku, a to s ohl'adom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu a vplyv na

oprávnenosť ýdavkov, pričom zmena Zmhxy o poskýnutí Pľíspevku zahŕňa aj zmenu
Pľojektu' ktoý sa realizuje na pľávnom základe Zmluvy o poskytnutí Príspevku:

a) Všetky zmeny, ktoré sú uvedené v tomto písmene a), podliehajú akceptácii zo strany

MAS na základe žiadosti UžívaÍeľa pľed v-vkonaním samotnei zmeny alebo gg!
alebo@-._l-'.^--+J* l^Ĺ-' l.'' l.+^-^: ^^ ^^y-Á^-,^^A -^^^^.,'.^+^

zánikom skutočnosti. ktoľá sa má pľostľedníctvom v.vkonania zmeny odvrátiť (tzv. ex-

ante zmeny).

MAS posúdi navrlrovanú Zmenu na základe dokladov pľedložených Užívateľom.
V prípadoch, ktoľé vyplyvajú zPrávnych dokumentov vydaných na tento účel Riadiacim
oľgánom, podlieha akceptovanie Zmeny MAS predchádzajircemu súhlasu Riadiaceho

oľgánu. Výsledkom posúdenia Zmeny je jej akceptovanie, ak je zmena a stav, ktoý
vyvolá, v súlade s touto Zmluvou o poskýnutí Príspevku a všetk1ými podmienkami, za

splnenia ktorých sa realizuje Projekt, ktoré vyplývajú z dokumentov uvedených v článku

3 ods' 3.3 zmluvy a ak bol udelený pľedclrádzajúci písomný súhlas Riadiaceho oľgánu

v pľípadoch, kde je to ľelevantné. o akceptovaní zmeny vydá MAS Užívatel'ovi
potvľdenie. K vyhotoveniu písomného dodatku Zmluvy o poskýnutí Príspevku, ktory

bude obsahovať akceptované Zmeny, dochädza za podmienok rivédených v písmene c)

tolrto odseku. Podl'a tohto písmena a) sa posudzujú aj tie zmeny Projektu, ktoľé sa
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podľad'ujú na druhy zmien uvedených v tomto písmene a), ale v ktoých dôsledku
nedochádza k vyhotoveniu dodatku k Zmluve o poskýnutí Príspevku.

Pľávne účinky zmien podl'a tohto písmena a) vo vďahu k oprávnenosti ýdavkov nastanú
pľedložením žiadosti o Zmenu' ak následne dôjde k odsúhlaseniu tejto zmeny Riadiacim
oľgánom tam' kde je to ľelevantné a k následnej akceptácii zmeny zo stľany MAS' Ak
splneniu podmienky udelenia súhlasu a akceptácii podl'a pľedchádzajúcej vety nedôjde,
qýdavky, ktoľé boli zrealizované v ľámci žiadanej Zmeny, sú Neopľávnenými qýdavkami'

Podl'a tolrto písmena a) sa posudzujú nasledovné zmeny''

(i) zmena miesta realizácie Pľojektu,

(ii)zmena miesta, kde sa nacháďza Pľedmet Pľojektu alebo záloh, ak nie je zálo1l súčasne
aj Pľedmetom Pľojektu'

(iii) zmena Meľatelhých ukazovatel'ov Pľojektu, ak ide o zniŽenie cie|bvej hodnoý
o viac ako 5 Yo opľoti ýške cielbvej hodnoý Meľatelhého ukazovatel'a Pľojektu
uvedenej v Schválenej žiadosti o pľíspevok,

(iv) zmena chaľakteľu/povahy aktivít Pľojektu alebo podmienok Realizácie Pľojektu,
vľátane zmeny, ktoľou sa navľhuje ľozšíľenie ľozsahu Pľojektu a zqýšenie pôvodne
schválenej hodnoty Meľatelhých ukazovatel'ov Pľojektu v dôsledku úspoľ v ľámci
pôvodne schváleného ľozpočtu Projektu pľi zaclrovaní podmienky nepľekľočenia
maximálnej vyšky sclrváleného Príspevku,

(v) zmena majetkovo-pľávnyclr pomeľov !ýkajúcich sa Pľedmetu Projektu alebo
súvisiacich s Realizáciou Projektu v zmysle článku 6 ods. 3 VZP,

(vi) pľiamo sa týkajúcej podmienky poskýnutia pľíspevku, ktoľá vypl;ŕva zYýzvy,
a spôsobu jej splnenia Užívatel'om,

(vii) Zmenapoužívanélro systému financovania,

(viii) zmena spočívajúca v doplnení novej skupiny ýdavkov a/alebo Aktivity Pľojektu,
ktorá je opľávnená v zmys|e Yýrvy,

(ix) Zmena Užívatel'a pod|'a článku 2 ods. 4 vZP, ktoľá musí byt v súlade s
podmienkamiYýzvy,

(x) zmena spôsobu spolufinancovania Pľojektu'

(xi) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označenáv Pľíľučke pľe |JŽívatel'a,
alebo v inom Pľávnom dokumente.

b) Zmeny, ktoľé nie sú uvedené v písmene a), vľátane zmeny ýkajúca sa pľedĺženia
Realizácie PľojekÍu opľoti teľmínom vypl57vajúcim z Pľílohy č. 2 zmluvy, zmeny
ýkajúcej sa omeškaniaUžívatel'a so Začatím realizácie Pľojektu o viac ako 3 mesiace od
termínu uvedenélro v Pľílohe č. 2 zm|uvy podliehajú akceptácii zo stľany MAS na
základe žiadosti predloženej Užívatel'om aj po vykonaní takejto Zmeny (tzv. ex-post
zmeny). MAS posúdi navľhovanú zmenu na záklaďe dokladov pľedložených Užívatel'om.
Výsledkom posúdenia zmeny je jej akceptovanie, ak je zmena a stav, ktoý vyvolá,
v súlade s touto Zmluvou o poslc;rtnutí Pľíspevku a všethými podmienkami, za splnenia
ktoľých sa ľealizuje Pľojekt, ktoré vyplývajú z dokumentov uvedených v článku 3 ods.
3'3 zmluvy. o akceptovaní zmeny vydá MAS IJžívatel'ovi potvľdenie. K vyhotoveniu
písomného dodatku Zmluvy o poskýnutí Pľíspevku, ktoný bude obsahovať akceptované
zmeny, dochádza za podmienok uvedených v písmene c) tohto odseku. Podl'a tohto
písmena b) sa posudzl$i aj tie zmeny Pľojektu, ktoľé sa vecne podrad'ujú pod také
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zmeny, ktoľé sa ľiešia podl'a tohto písmena b)' ale v dôsledku kto{ŕch nedochádza
k vyhotoveniu dodatku k Zmluve o poskýnutí Pľíspevku azmeny oznaéené ako menej

ýznamne Zmeny v Príručke pľe Užívatel'a, alebo v inom Pľávnom dokumente

Právne účinky zmien podl'a tohto písmena b) vo vzťahu k opľávnenosti ýdavkov nastanú
v deň, kedy skutočne vznikli, ak sú následne akceptované zo stľany MAS'

c) Zmena Zmluvy o posýnutí Príspevku' ktoľá je akceptovaná a ktorá nadobudla právne

účinky, sa pľemietne do textu Zmluvy o poskýnutí Pľíspevku vo foľme písomného
oc Jeden dodatok k Zmluve

o poslýnutí Príspevku môže zahŕňať viaceľo akceptovaných zmien podlä písm. a)

alalebo písm. b) tohto odseku. Všetky zmeny, ktoré rnajú vplyv na opľávnenosť
výdavkov, musia b7rť zahrnuté do dodatku k Zmluve o poskýnutí Príspevku, ktoý
nadobudne účinnosť pred pľedloženim najbližšej Žiadosti o platbu' Ak sú v Žiadosti
o platbu obsiahnuté ýdavky ovplyvnené zmenou Zm|uvy o poskýnutí Pľíspevku, ktoré

neboli zahrnuté do písomného dodatku k Zmluve o poskýnutí NFP, takéto qýdavky budú

zamietnuté. IJživatel'je opľávnený zaradiť tieto ýdavky do d'alšej Žiadosti o platbu, ak

splní podmienku premietnutia zmeny do Zm|uvy o poskytnutí Pľíspevku.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:

(i) v prípade Zmeny týkajúcej sa omeškaniaUžívate|'a so Zaéatím realizácie Projektu
o viac ako 3 mesiace od teľmínu uvedeného v Pľílohe č. 2 zmluvy, akceptáciou

ýchto zmien na zák|ade pľedchádzajúceho oznámenia zo stľany Užívatel'a
obsahujúceho posun teľmínu, sa považuje povinnosť Užívatel'a začať realizáciu
lrlavných aktivít, Yéas za splnenú, ak kzaéatiu skutočne dôjde v novom teľmíne
podl'a akceptácie zmeny. Písomný dodatok k Zmluve o poslq1tnutí NFP, ktorého
predmetom by bola takáto zmena) sa nevylrotovuje;

(ii) v prípade zmeny týkajúcej sa pľedĺženia Realizácie Pľojektu opľoti teľmínom
vypl1ivajúcim z Prílohy č.2 zmluvy alebo oproti neskôľ pľedíženým teľmínom, ak

sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k pľedĺženiu Realizácie
Projektu vľozsalru vyplývajúcom zakceptácie tejto zmeny. Zmena Zm|uvy
o poslgrtnutí Príspevku vo foľme písomnélro dodatku sa vykoná až pľed Žiadosťou
o platbu s pľíznakom záverečná.

d) Podstatnú zmenu Pľojektu tak, ako je definovaná v článku 1 ods. 3 vZP, Užívateľ
oznamuje MAS Bezodkladne. Bez ohl'adu na zaslaní infoľmáciu je vznik Podstatnej

zmeny Pľojektu podstatným poľušením Zmluvy o poslg4nutí Príspevku a súčasne je
vznik Podstatnej zmeny Pľojektu vždy spoienÝ s povinnosťou Užívatel'a vľátiť Pľíspevok
alebo jeho časť v súlade s článku I0 vZP, a to vo výške' ktoľá je úmeľná obdobiu, počas

ktorého došlo k poľušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Pľojektu'
Zmluyne strany súhlasia s tym, aby Riadiaci oľgán vydal Pľávny dokument, ktor1f bude

bližšie upravovať, kedy dochádza k Podstatnej zmene Projektu, a to najmä vo vzťahu
k zmenám podl'a písmena a) tohto odseku (napľ. vo vzťahl k nedosiahnutiu ciel'ovej
lrodnoý Meratelhých ukazovatel'ov).

e) Zmeny spočívajúce v akceptovatel'nom znižení ciel'ovej hodnoty Meľatelhého

ukazovatel'a Projektu o 5 oÁ alebo menej opľoti uýške ciel'ovej hodnoty Meľatelhého
ukazovatel'a Pľojektu uvedenej v Schválenej žiadosti o príspevok UŽívatel' neoznamuje,

neuzafuára sa dodatok k Zmluve o poskýnutí Príspevku, ani nedochádza k akceptácii či
schváleniu takejto zmeny zo stľany MAS.

{-l^.'^_Ál^^ Á^Á^+l,'' l. 7^l,,,,^ ^ ^^.l.'ŕ_''+í D.í.^^-.|.''
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D Zmluvne stľany ýslovne súhlasia s Úm, že Riadiaci oľgán je opľávnený oznámiť MAS,
že preberá jej právomoc posudzovať zmeny požadované Užívatel'om, ak to vyplýva
z opodstatnenej požiadavky Užívatel'a (najmä v dôsledku nečinnosti MAS), alebo ak sú
na prevzatie tohto práva dané dôvody v súvislosti s povinnosťou Riadiaceho oľgánu
predchádzať Nezľovnalostiam' Zmluvné stľany súčasne súhlasia s tym' aby Riadiaci
oľgán bol opľávnený v Pľávnych dokumentoch stanoviť, v akých pľípadoch je potrebný
jeho predchádzajtrci písomný súlrlas so Zmenou aj v pľípade, ak ide o Zmenu podl'a
písmena b) tolrto odseku.

g) Užívatel' povinný požiadať o Zmenu Zmluvy o poslqrtnutí Pľíspevku najneskôľ 30 dní
pred predloŽením Žiadosti o platbu, ktoľá ako pwázahŕňa aspoň niektoľé qýdavky, ktoľé
sú požadovanou Zmenou dotknuté, ak ztejto zmluvy v.ýslovne ner,yplýva, že dodatok
k Zmluve o poskytnutí Príspevku sa nelzafuára' Tým nie sú dotknuté povinnosti
Uživatel'a vyplývajúce mu zo Zákona o finančnej kontľole a audite ýkajúce sa
vykonávania základnej finančnej kontľoly' ak sa na neho povinnosť vykonávania
záklaďnej finančnej kontľoly vzťalruje' opľávnenosť výdavkov podlieha kontrole podl'a
Zákona o finančnej kontrole a audite. osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia
povinnosti predložiť žiadosť oZmenu najneskôľ 30 dní pľed pľedloŽením Žiadosti
o platbu v zmysle tolrto článku, môžu byť všetky výdavky' ku ktoým sa vzťahujú
vykonané zmeny' zamietnuté' V pľípade zamietnutia ýdavkov podl'a pľedchádzajúcej
vety je lJžívatel' opľávnený do d'alšej Žiadosti o platbu po splnení všetkých
aplikovatel'nýclr podmienok opľávnenosti zahľnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky.

6.3 Pri zmene Meľatelhých ukazovatelbv Projektu podl'a odseku 6.2 písm. a) bod (iii) tohto článku
MAS pľi posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia ciel'oqých hodnôt

ýchto ukazovatel'ov a pľedložených dokumentov preukazujúciclr skutočnosť, že nedosiahnutie
cielbqých hodnôt Meratelhých ukazovatel'ov Pľojektu bolo spôsobené faktoľmi, ktoľé Užívatel'
objektívne nemohol ovplyvniť. V pľípade, ak:

a) je možné akceptovať
odôvodnenie UžívaÍel'a onedosialrnutí ciel'ovej hodnoty Meľatelhého ukazovatel'a
Projektu, MAS zmenu akceptuje, čím dochádza k schválenhl zníženej vyšky cíel'ovej
hodnoty Meľatelhého ukazovatel'a Pľojektu zo stľany MAS bez vplyvu na zníženie Úšky
Príspevku, aIebo

b) v pľípade, ak nie je možné
akceptovať odôvodnenie IJživate|'a onedosiahnutí ciel'ovej hodnoý Meľatel'ného
ukazovatel'a Pľojektu, MAS Zmenu neakceptuje, v dôsledku čolro zníži ýšku
poslqrtovaného Pľíspevku pľimerane k zníženiu hodnoty Meratel'ného ukazovatel'a
Pľojektu, a to vo vzťahu k ým Aktivitám, v ktoých prichádza k dosiahnutiu znižovaného
Meľatelhého ukazovatel'a Pľojektu v zmysle článku l0 odsek 1vZP'
V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Meľatelhého
ukazovatel'a, ýška Pľíspevku sa zniži priamo úmeľne k zníženiu ciel'ovej hodnoý
Meratelhého ukazovatel'a Pľojektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Meľatel'ných
ukazovatel'ov Pľojektu'

6.4 Zmeny Zmluvy o pos$rtnutí Príspevku, ktoré iniciuje MAS a ktoré nie sú osobitne riešené
v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí Pľíspevku, sa vykonajú na základe písomného,
očíslovaného dodatku k Zmluve o poslcýnutí Pľíspevku. MAS môže obsah zmeny vopred ústne'
elektľonicky alebo písomne komunikovať s Užívatel'om a následne dohodnuté znenie
zapracovať do návľhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí Pľíspevku
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alebo priamo pľipľaviť návľh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí

Príspevku a zaslať ho na odsúhlasenie Užívatel'ovi.

6.5 Maximálna výška Pľíspevku uvedená v článku 3 ods. 3.l zmluvy nie je ustanoveniami tohto

článku dotknutá.

6'6 Zmluvne stľany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Pľávnych dokumentoch, uvedených

v odseku 3.3 článku 3 te.ito zmluvy, zktoých preUžívatel'a vypýajú pľáva a povinnosti alebo

iclr zmeny, sú pľe lJžívatel'azálvázné, ato dňom ich účinnosti zapredpokladu ich Zverejnenia,

pokial' ztýchto dokumentov nevyplýva neskoľší dátum ich účinnosti'

6'7 Na akceptovanie zmeny Zmlwy o poskýnutí Pľíspevku nie je pľávny nárok. Na uzatvoľenie

dodatku Zmlulry o poskýnutí Príspevku bez pľedchádzajúceho akceptovania zmeny, ktoľá je

obsiahnutá v pľedmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí Príspevku, nie je právny náľok.

7. zÁvnnnčNÉUsTANovENIA
7 '1 Zm|uva o poslgftnutí Pľíspevku je uzavretá dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán

a nadobúda účinnosť kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Ak je aj Uživateľ
povinnou osobou podl'a Zákon o slobodnom pľístupe k infoľmáciám, je pľe nadobudnutie

účinnosti Zmllwy o poskýnutí Pľíspevku ľozhodujúce prvé zveľejnenie vykonané v súlade so

Zálkonom o slobodnom pľístupe k informáciám. Zmluvné stľany sa dohodli, že v pľípade, ak

Zmluvu o poskýnutí Pľíspevku zveľejňuje ajUživateľ, o dátume jej zveľejnenia informuje MAS
v ten isý kalendáľny deň. Ustanovenia o uzavretí a nadobudnutí účinnosti podl'a tolrto odseku

7.l sa ľovnako vzťahujú aj nauzavretie každého dodatku k Zmluve o poslqrtnutí Príspevku.

7.2 Zmluva oposkýnutí Príspevku sa uzatvára na dobu uľčitú ajej platnosť a účinnosť končí
sclrválením poslednej Následnej monitoľovacej spľávy, ktorú je Užívatel' povinný pľedložiť

MAS v súlade s ustanovením článku 4 ods' 3vZP, s výnimkou:

a) článku I0, 12 a19 YZP, ktoých platnosť aúčinnosť končí 3]' decembľa 2028 alebo
po tomto dátume vyspoľiadaním finančných vďahov medzi MAS a Užívatel'om nazák|ade

Zm|lxy o poskýnutí Pľíspevku, ak nedošlo k ich vyspoľiadaniu k 3l. decembru2028;
b) tých ustanovení Zmluvy o poskýnutí Príspevku, ktoré majú sankčný charakteľ pre pľípad

porušenia povinností vyplývajúcich pre Uživatel'a (z článkov 10, 12 a 19 vZP),
s ýnimkou zmluvnej pokuty, pľičom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou

a účinnosťou predmetných článkov;
c) ak v ľámci Projektu alebo v súvislosti s ním došlo k poslqrtnutiu štátnej pomoci, platnosť

aúčinnosť článku 10 ačlánku 19vZP trvá po dobu stanovenú vbodoch (i) a (ii) tohto

písm. c), ak z písmen a) a b) tohto odseku7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:

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

(ii) platnosť a účinnosť článku l0 yZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci

pos\rtnutej v rozpore s uplatnitelhými pľavidlami vypl1iruajúcimi zprávnych
pľedpisov SR aprávnych aktov EU končí uplynutím 10 ľokov od schválenia

poslednej Následnej mon itoľovacej spľávy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskýnutí Pľíspevku v rozsahu jej ustanovení uvedených

v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potľeby vyhotovovania osobitného dodatku

k Zmluve o poslýnutí Pľíspevku, t. j. len na základe oznámenia zo strany MAS UŽívateľovi)
v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 Všeobecného naľiadenia o čas ívania
týclrto skutočností.
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7.3 Ustanovením akéhokol'vek zástupcu opľávnenélro konať za Uživate|'a nie je dotknutá
zodpovednosť Užívatel'a' UŽívatel' môŽe menovať len jedného zástupcu, ktolým môže bý'
ýzická alebo pľávnická osoba.

'ĺ '4 Užívatel' vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho
oprávnenosť alebo opľávnenosť Pľojektu na poskýnutie Pľíspevku v zmysle podmienok, ktoré
viedli k schváleniu Žiadosti o príspevok pľe Pľojekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia lJživatel'a
sa považuje za podstatné poľušenie Zmltlvy o poskýnutí Pľíspevku aUžívatel' je povinný vľátiť
Príspevok alebo jelro časť v súlade s článkom 10 vZP.

'7.5 IJŽívatel'vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k Žiadosti o príspevok ako aj zaslané MAS
pred podpisom Zmluvy o poslqrtnutí Pľíspevku sú pľavdivé a zostávajtl účinné pľi uzatvoľení
Zmluvy o poskýnutí Pľíspevku v nezmenenej forme' Nepľavdivosť tohto vyhlásenia Uživatel'a
sa považuje za podstatné poľušenie Zmluvy o poskýnutí Príspevku aUžívatel' je povinný vľátiť
Príspevok alebo jeho časť v súlade s článkom 10 vZP '

7.6 Ak sa akékolVek ustanovenie Zmluvy o poskýnutí Pľíspevku stane neplatným v dôsledku jelro
ľozporu s Pľávnymi pľedpismi SR alebo Pľávnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej
Zmluvy o poskýnutí Príspevku, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskýnutí Pľíspevku.
Zmluvné stľany sa v takom pľípade zaväzuji Bezodkladne vzájomným ľokovaním nahradiť
neplatné zmluvné ustanovenie noým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto
ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o pos\rtnutí Pľíspevku a obsah jednotliqých
ustanovení Zmhvy o poskýnutí Príspevku.

7.7 Akzáväzkovývzťah vyplýajúci zoZmhvy oposkytnutíPľíspevku medzi MAS aUžívatelbm,
s ohl'adom na iclr pľávne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v $ 26l obchodného
zálkonnika, Zmluvné stľany vykonali vol'bu pľáva podl'a $ 262 ods. 1 obchodného zákonníka
a výslovne súhlasia, že ich záväzkoý vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskýnutí Pľíspevku sa
bude ľiadiť obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy
o poslqrtnutí Pľíspevku na úvodnej stľane' Všetky sPolY' ktoľé vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí
Pľíspevku, vľátane spoľov o jej platnosť, ýklad alebo ukončenie Zmluvné stľany pľednostne
riešia využitím ustanovení obchodného zákonníka a ďalej pľavidiel a zákonov uvedených
v článku 3 ods' 3.3 a3.6 tejto zmluvy, d'alej vzájomnými zmieľovacími rokovaniami
a dohodami. V pľípade, že savzájomné spory Zmluvných stľán vzniknuté v súvislosti s plnením
záväzkov podl'a Zmluvy o poskýnutí Pľíspevkrr alebo v súvislosti s ňou nevyľiešia, Zmluvné
stľany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluĺry oposkýnutí Pľíspevku, vľátane spoľov ojej
platnosť' qýklad alebo ukončenie, ľiešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej
ľepubliky podl'a právneho poriadku Slovenskej ľepubliky. V pľípade Sporu sa bude postupovať
podl'a rovnopisu uloženého u MAS.

7.8 Zmluva o poskýnutí Pľíspevku je vyhotovená v 4 ľovnopisoch, pľičom po uzavľetí Zm|uvy
o poslcýnutí Pľíspevku dostane Uživatel' 1 ľovnopis a 3 rovnopisy dostane MAS, zktoých
jeden MAS zašle Ro pľe IROP. Uvedený počet ľovnopisov a ich ľozdelenie sa ľovnako
vďahuje aj na ĺlzavľetie každého dodatku k Zmluve o poskýnutí Pľíspevku.

7.9 Zmluvné stľany vyhlasujú' že si text Zmluvy o poskýnutí Pľíspevku dôsledne pľečítali, jej
obsahu a pľávnym účinkom z nej vyplývajúcim poľozumeli, ich zmluvné pľejaly sú dostatočne
slobodné, jasné, uľčité a zrozumitel'né, nepodpísali zmluvu v nidzi ani za nápadne nevýhodných
podmienok, podpisujúce osoby sú opľávnené k podpisu Zmluvy o poskýnutí Príspevku a na
znak súhlasu ju podpísali.
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Pľílohv:

Pľíloha č. 1
Pľíloha č. 2
Príloha č. 3

Všeobecné zmluvné podmienky
Pľedmetpodpory
Podľobný rozpočet Proj ektu

Za

Podpis:

Viktoľ Pekáľ, štatutámy orgán MAS

3 1 4lJ6.2022

,r7.&22

dňa

SKUPINA
- sTRÁŽoV

01 ŠÚToVcE

Za

Podpis: ........

Ľuboš Púčik,
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Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí Príspevku

VSEOBECNE Z.M.LUVNE PODMIENKY
K ZMLUVE o POSKYTNUTÍ ľnÍsľnvru

Článot< l vŠEoBEcNÉ UsTANovENIA
1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (,,vzP"), ktoľé sú súčast'ou Zm|wy oposkýnutí

Príspevku' bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoými sú na stľaĺre jednej

MAS a na stľane druhej Uživatel', pri poskytnutí Pľíspevku zo stľany MAS Užívatel'ovi podl'a
podrnienok uvedených v Zmluve o poskytnutí Príspevku.

2. Yzájomné práva a povinnosti medzi MAS a Užívatel'om sa ľiadia Zmluvou o poskytnutí
Príspevku, všetkými ostatnými právnymi pľedpismi a dokumentmi, ktoľé sú uvedené v článku 3
ods. 3.3 zmluvy alebo na ktoľé Zmluva oposkytnutí Príspevku odkazuje. Záklaďný právny
ľámec upľavujúci vzťahy medzi MAS a Užívateľom tvoria najmä, ale nielen' nasledovné pľávne
predpisy:

a) Právne akty EU:
(i) Všeobecné nariadenie,
(ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF,
(iiD Implementačnénaľiadenia;

b) Pľávne pľedpisy SR:
(D Zákono pľíspevku z EŠF,
(ii) Zákon o ľozpočtoých pravidlách,
(iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
(iv) obchodný zákonník,
(v) Zákon č. 4011964 Zb. občiansky zákonnikv zĺeni neskorších predpisov (ďalej

len''občiansky zákonník"),,
(vi) zžtkon č' 35812015 Z. z. o úpľave niektoých vzťahov v oblasti štátnej pomoci

a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon o štátnej

pomoci) (ďalej \en,,zákon o štátnej pomoci"),
(vii) zákon č. 34312015 Z' z. o veľejnom obstaľávaní a o Zmene a doplnení niektoých

zákonov v zneni neskorších pľedpisov (ďalej len ,,zákon o Vo"),
(viii) zákon č). 43112002 Z. z. o účtovníctve v zneni neskorších predpisov (ďalej ako

,,zákon o účtovní ctve"),
(ix) zŕlkon o slobodnom pľístupe k infoľmáciám,
(") zákon č' 31512016 Z' z. o ľegistri paľtnerov veľejného sektoľa a o zmene

a doplnení niektoých zákonov v účinnom zneni.

3. Pojmy použité vtychto VZP sú vnadväznosti na článok 1 ods. 1'1 zmluvy závdzné pre celú
Zmluvu o poskytnutí Príspevku, vrátane ýkladorrých pravidiel obsiahnuých v článku 1 ods.

I.2 aŽ l.4 zmlrrvy' Povinnosti vyplývajúce pľe Zmluvné strany z definície pojmov podľa tolrto

odseku 3 sú ľovnako záväzné, ako by boli obsiahntrté v iných ustanoveniach Zmluvy
o poslýnutí PríspevkLr.

Aktivita - súhr'n činností ľealizovaĺých Užívateľom vľámci Pľojektu na to vyčlenenými

finančnými zdľojmi počas opľávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivitou sa pľispieva

k dosiahnutiu konlo'étneho výsledku a má definovaný výstup, ktoľý predstavuje pľidanú

hodnotu pre ĹJživateľa ala|ebo cieľovú skupinu/užívateľov ýsledkov Pľojektu nezávisle na

rcalizácii ostatných Aktivít. Aktivita je vymedzeĺá vecne' finančne a časovo. Ak sa v IM CLLD
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ponživa pojem ,,hlavná AkÍivita" myslí sa tým Aktivita podľa tejto deÍinície, pričom prívlastok
,,hlavnä" nemá vo vzťahll kreaIizácii činností v ľámci CLLD na úrovni MAS - Uživatel'
osobitný ýznam;

Bezodkladne - najneskôľ do siedmich Pracovných dní od vzniku skutočnosti ľozhodnej pľe
počítanie lehoý; to neplatí, ak sa v konkĺétnom ustanovení ZmIllvy o poskýnutí Pľíspevku
stanovuje odlišná lehota platná pľe konkr'étny pľípad; pre počítanie lehôt platia pľavidlá uvedené
v definícii Lehoý;

Celkové opľávnené výdavky _ výdavky, ktoých maximálna vyška lryplýva z oznámenia
MAS, ktoým bola schválená Žjadost'o pľíspevok, a ktoľé predstavujú vecný aj finančný ľámec
pre vznik opľávnených ýdavkov, ak budú vyrraloŽené v súvislosti s Projektom na Realizáciu
Pľojekru. Vecný ľámec Celkových opľávnených ýdavkov ľešpektuje pravidlá vyplývajúce
zNariadenia 1301, zYýzvy azo schémy pomoci, ak sa uplatňuje. Pľe účely tejto Znluvy
oposkytnutí Príspevku je používaná teľminológia ,,výdavky", ato aj pre ,'náklady" vzmysle
Zákona o účtovnícťve;

Centľálny kooľdinačný orgán alebo CKo - orgán uvedený v $ 6 Zákona o pľíspevku z EŠIF,
ktoľý je zodpovedný za efektívnu a účínĺú kooľdináciu ľiadenia poskýovania nenávľatných
finančných príspevkov z Euľópskych štruktuľálnych a investičnýclr fondov;

Certifikácia _ potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overitelhosti výdavkov
vo vzťahu k systému ľiadenia a kontroly prí realizácii nenávľatného Íinančného pľíspevku zo
štruktlľálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námoľného a rybáľskeho fondu;

Ceľtifikačný orgín alebo Co - oľgán uvedený v $ 9 Zákona o pľíspevku z pŠm zodpovedný
za koordináciu a usmetňovanie subjektov zapojených do systému finančného ľiadenia,
vypracovanie účtov, ceľtiťrkáciu ýkazov výdavkov ažiadosti oplatbu pľijímateľov pľed
zasLanim Európskej komisii, Vypľacovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Euľópskej
komisii, pľíjem platieb z Euľópskej komisie, vyspoľiadanie finančných vzťahov (najmä ztitulu
nezrovnalosti a ťlnančných opľáv) s Euľópskou komisiou a na náĺodnej úrovni, ako aj realizácira,
platieb pľe jednotlivé pľogramy;

CLLD - miestny ľozvoj vedený komunitou ako osobitný implementačný prístup pľogl'amov
v rámci BŠtľ'v zmysle č' 32 anasl. všeobecného naľiadenia;

Deň - dňom sa rozumie Pľacovný deň, ak v Zmhlve o poskytnutí Príspevku nie je ýslovne
uvedené, že ldeo kalendánry deň;

Dodávatel' _ subjekt, ktoý zabezpečuje pľe lJživatel'a dodávku tovaľov' uskutočrrenie prác
alebo poskýrrutie služieb ako súčast' Realizácie Pľojektu na základe ýsledkov Veľejného
obstarávania, ktoľé bolo v ľámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí
Pľíspevku;

Dokumentácia _ akákol'vek informácia alebo súboľ informácií zachytená na hmotnom
substráte, vrátane elektľonických dokumentov vo foľmáte počítačovélro súboru týkajúce sa
alalebo súvisiace s Projektom;

EKS - elektľonický kontľaktačný systém, ktoý sa využíva na podlimitné posflrpy zadávania
zá'kaziek s využitím elektroni ckého tľhovi ska

EÚ - mamená Euľópska únia, ktoľá bola foľmálne konštituovaná ĺa základe Zmhlvy
o Euľópskej únii;

Euľópske štľuktuľálne a investičné fondy alebo EŠIF' - spoločné označenie pľe Európsky
fond regionálneho ľozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Euľópsky
polhohospodársky fond pľe rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond;
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Ex ante Íinančná opľava - zniŽenie hodnoty deklaľovaných ýdavkov z dôvodu zistení
poľušenia právnych pľedpisov SR alelro pľávnych aktov EÚ, najmä v oblasti veľejného

obstaľávania. Nepotvľdená ex ante finančná opľava - MAS identifikuje poľušenie pľávnych
pľedpisov SR alebo pľávnych aktov EÚ, ale 'ĺýška navrhovanej finančnej opľavy môže bý
upľavená v nadväznosti na qýsledok pľebielrajúceho skúmania iného oľgánu (napr. kontľola
UVo)' Potvľdená Íinančná opľava _ MAS identifikuje poľušenie pľávnych predpisov SR
alebo pľávnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže pľebiehajúce

skúmanie iného oľgánu, ktoľé by mohlo mať vplyv na ýšku uplatnenej finančnej opravy' resp.

konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie
iného oľgánu (napr. kontrola UVo);

Financujúca banka - banka, ktorá poskytuj e peňažne pľostľiedky Užívatel'ovi na financovanie
časti opľávnených ýdavkov a/alebo aspoň časti Neopľávnených výdavkov Pľojektu, s ktoľou
má Ro pre IROP uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi
zastupujúcimi Slovenskú republiku a súčasne sa poskýuje alebo poskýne ľovnaký záloh pre
MAS aj pre Financujúcu banku;

F'inančné ukončenie Pľojektu - nastane dňom, kedy došlo k sp|neniu oboch nasledovných
podmienok:

a) Uživatel' uhradil všetky opľávnené ýdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva
Užívatel'a v zmysle pľíslušných Pľávnych pľedpisov SR a podmienok stanovených

v Zmluve o poskýnutí Príspevku a
b) Užívatel'ovi bol uhľadenýlzíčtovaný zodpovedajúci Príspevok v sú|ade so Zmluvou

o poslgrtnutí Príspevku;

Implementačné naľiadenia _ nariadenia' ktoľé vydáva Komisia ako lykonávacie nariadenia

alebo delegované naľiadenia, ktoými sa stanovujú podrobnejšie pľavidlá a podmienky
uplatnitelhé na vykonanie ľôznych oblastí úpľavy podl'a Všeobecného nariadenia alebo podl'a

Naľiadenia 1301;

Implementačný model CLLD v ľámci IROP alebo IM CLLD - Pľávny dokument, ktoým sa

ľiadi implementácia stľatégie CLLD v podmienkach IROP a ktoqý definuje pľocesy a postupy
financovania implementácie stratégie CLLD; jeho pľedmetom je zabezpeéiť ýber,
implementáciu a monitoľovanie projektov užívatel'ov, prostľedníctvom ktoqých dôjde
k naplneniu cieľov stľatégie CLLD.

Jeĺlnotná pľíľučka pre žiadatel'ov/pľijímatel'ov upľavujúca kontľolu Vo a obstaľávania -
je v zmysle Systému ľiadenia EŠTF zálvazným riadiacim dokumentom lydaným v záujme

zavedenia jednotných pravidiel a benýhradného zosúladenia pľavidiel uľčených pre

žiadate|'ovĺprijímatelbv s pľavidlami uľčenými Systémom riadenia BŠm a metodickými

pokynmi a vzormi CKo za oblasť Vo a obstaľávania'

Komisia alebo EK_ znamená Euľópsku komisiu;

Kontrolovaná osoba _ osoba, u ktorej sa vykonáva kontľola oveľovaných skutočností podl'a

Zákona o pľíspevku z BŠIľ' a Íinančná kontrola alebo audit pod|ä Zákona o finančnej kontľole

a audite, pľičom vo vzťalru kZákonu o finančnej kontľole a audite ide o povinnú osobu tak, ako
je v tomto zélkone definovaná;

Lehota _ časové obdobie pre uskutočnenie alebo nastanie relevantnej skutočnosti, ktoľého

aizka ie uvedená v Pľávnyclr predpisoch SR, Pľávnych aktoch EÚ, IM CLLD' Zm|uve

o poskýnutí Pľíspevku alebo v Pľávnych dokumentoch' Do plynutia Lehoty sa nezapočítava

kalendáľny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok Lehoty. Lehoty uľčené podľa

dni začinajú plynúť prvym Pľacovným dňom nasledujúcim po kalendáľnom dni, v ktorom došlo
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ku skutočnosti určujúcej začiaÍok Lelroý' Lelroty uľčené podl'a týždňov' mesiacov alebo ľokov
sa končia uplynutím tolro kalendálnelro dňa, ktoý sa svojím označením zhoduje s dňom, ked'
došlo k skutočnosti uľčujúcej zaóiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lelrota sa
končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pľipadne na sobotu, nedel'u alebo na deň
pľacovného pokoja v zmysle zákona č,'24111993 Z' z. o štátnych sviatkoch, dňoch pľacovného
pokoja a pamätných dňoch v znení neskoľších pľedpisov, je posledným dňom Lehoty
nasledujúci Pľacovný deň. Pľavidlo počítania Lehoý stanovené v pľedchádzajúcej vete sa

neuplatní v prípade, ak uplynutie Lelroty má nastať najneskôľ v konkľétne stanovený dátum
označením dňa' mesiaca a roka (DD'MM.RRRR); v tomto pľípade sa za deň ukončenia plnenia
považuje pľáve tento dátum bez ohl'adu na iné okolnosti (t.i' bez ohl'adu na to, či ide o deň
pľacovného pokoja alebo štátny sviatok). Lehota je pľe UŽívatel'a zacltovaná, ak sa v posledný
deň Lehoty podanie podá osobne' alebo ak sa poclanie odovzdá na poštovú prepravu' ak nie je
v Zmluve o poskýnutí Pľíspevku uvedené inak;

Meľatel'né ukazovatele Pľojektu _ záväzná kvantifikácia uýstupov a ciel'ov' ktoľé majú by'
dosiahnuté Realizáciou Pľojektu, ich sledovanie na úrovni Pľojektu je dôležité z pohl'adu

ľiadenia Pľojektu a sledovania jeho výkonnosti a ktoými sa zabezpečí dosalrovanie ciel'ov na
úľovni Stratégie CLLD. Užívatel'zodpovedá zaich plnenie avyhodnotenie v ľámci Realizácie
Pľojektu asúčasne zodpovedá za ich plnenie, ľesp. udľžanie vľámci obdobia Udľžatelnosti
Pľojektu ibaže pľeukáže, že ich nedosialrnutie je objektívne ovplyvnitel'né exteľnými faktormi
mimo plnej kompetencie UŽívatel'a a sú splnené aj ďalšie podmienky vypl;.1rvajúce zo Zmluvy
o poskýnutí Pľíspevku. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Meľatelhého ukazovatelä Pľojektu
môže vyvolať pľávne následky afinančné sankcie uvedené včlánku 6 zmluvy avčlánku l0
YZP v závislosti od rozsalru nedosiahnutia tejto plánovanej hodnoty a d'alších okolností

ýkajúcich sa realizácie Pľojektu. Meľatel'né ukazovatele Pľojektu sú uvedené v Pľílohe č' 2
zmluvy v rozsahu, v akom boli súčasťou Schválenej žiadosti o pľíspevok. V pľípade, ak sa
v Zmluve o poskýnutí Pľíspevkl uváďza pojem Meratel'ný ukazovatel' Pľojektu vo
všeobecnosti, bez označ,enĺa ,,s pľíznakom" alebo ,,bez príznaku", zahí'ňa takýo pojem aj
Meratel'ný ukazovatel'Pľojektu s pľíznakom aj Meľatelný ukazovatel'Pľojektu bezpríznaku;

Meľatel'ný ukazovatel' Pľojektu s pľíznakom - Meľatel'ný llkazovatel' Pľojektu, ktoľélro
dosiahnutie je objektívne ovplyvnitelhé externými faktormi a ktoých dosahovanie nie je plne
v kompetencii Užívatel'a. Nedosiahnutie plánovanej hodnoý Meľatel'ných ukazovatel'ov
Pľojektu s pľíznakom v rámci akceptovatelhej miery odchýlky pľi pľeukázaní daného exteľného
vplyvu nemusí byt'spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Užívatel'ovi.

Meľatel'ný ukazovatel' Pľojektu bezprízna,ku - Meľatelhý ukazovatel' Pľojektu, ktorého
dosiahnutie je záväzné z hl'adiska dosiahnutia jelro plánovanej hodnoý, pľičom akceptovatel'ná
miera odchýlky, ktoľá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednostije 50Á (vtáĺtane);

Mikľo, malý alebo stľedný podnik alebo MSP - znamená podnik vymedzený v pľílohe č' l
Naľiadenia Komisie (EU) č. 65|12014 zo 7'7. jtna 2014 o vyhlásení uľčiých kategórií pomoci
za zlučitel'né svnútoľným trhom podl'a článkov l0'] al08 zmluvy vplatnom znení (ak
v pľíslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak' v pľípade, akje relevantná);

Monitoľovací výbor - oľgán zľiadený Riadiacim oľgánom pre Integľovaný ľegionálny
opeľačný pľogram (d'alej ako ,,IROP") vsúlade sčlánkom 47 anasledujúcimi Všeobecnélro
naľiadenia, ktoľý skúma všetky oÍázl<y ovplyvňujúce výkonnosť progľamu vľátane záverov
z pľeskúmania výkonnosti, poskytuje konzultácie. Monitoľovací qýbor skúma a schval'uje
všetky návľlry Riadiaceho oľgánu na Zmenu IRoP;
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Naľiadenie 1301 - naľiadenie Európskeho paľlamentu a Rady (EU) č. 130ll2}l3 o Euľópskom
fonde ľegionálnelro rozvoja a o osobitných ustanoveniach ýkajúcich sa ciel'a Investovanie

do rastu a zamestnanosti, a ktoým sa zľušuje naľiadenie (ES) č' 1080/2006;

Naľiadenie 201811046 Naľiadenie Európskeho paľlamentu a Rady (EU, Euľatom)
é.201811046 z 18' júla 2018, orozpočtoých pravidlách, ktoľé sa vďahujú na všeobecný
ľozpočet Únie, o Zmene naľiadení (EU) č. 129612013, (EU) č. I30ll20I3, (EU) č' I303l20l3,
(EU) č' I304l20l3,(EU) č. l3)g120|3, (EU) č. 131612013, (EU) č. 22312014, (EU) č. 28312014

a ľozhodnutiač. 54ir12014lEU a o zľušení naľiadenia (EÚ' Euľatom) č' 96612012;

Následná monitoľovacia spľáva _ máýznam daný v článku 4 ods. 1 písm. b)YZP;

Neopľávnené výdavky - výdavky Pľojektu, ktoré nie sú opľávnenými výdavkami; ide najmä

o ýdavky, ktoľé sú v rozpoľe so Zmluvou o poskytnutí Príspevku (napr. vznikli mimo obdobia
opľávnenosti výdavkov, patria do skupiny ýdavkov neopľávnenej na spolufinancovanie

z pľostľiedkov IROP, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pľe úspešnú reallzáciu
a ukončenie Projektu, alebo sú v ľozpore s inými podmienkami pľe oprávnenosť qýdavkov

definovanýmiv článku 14vZP), sú v ľozpoľe s podmienkami pľíslušnejYýzvy, s podmienkami

vyp|i.vajúcimi z Právnych dokumentov, ktoľé boli Zverejnené, alebo sú v ľozpore s Pľávnymi
predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ;

Nezľovnalosť - akéko|'vek poľušenie pľáva Európskej únie alebo vnútroštátneho pľáva

ýkajúceho sa jelro uplatňovania, bez ohl'adu na to' či pľávna povinnosť bola pľemietnutá

do Zmluvy o poslcýnutí Príspevku, pričom uvedené poľušenie Vypl}.Va z konania alebo

opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čohoje
alebo môže bý'negatívny dopad na ľozpočet Euľópskej inie zaťažením všeobecného rozpočtu
Neopľávneným výdavkom;

občiansky zákonník - zákon č' 4011964 Zb. občiansky zákonnik v zneni neskorších
pľedpisov;

obchodný zákonník - zákon é. 5I3ll991 Zb. obchodný zákonník, v znení neskoľších
pľedpisov;

okolnost'vylučujúca zodpovednosť alebo ovz - pľekážka, ktorá nastala nezávis|e od vôle,

konania alebo opomenutia Zmluvnej strany abránijej v splnení jej povinnosti, ak nemožno

ľozumne pľedpokladať, že by Zmluvná stľana túto pľekážku alebo jej následky odvľátila alebo

prekonala, a d'alej Že by v čase vzniku zťlväzku ttlto prekážku pľedvídala. Učinky okolnosti
vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzene iba na dobu, pokial' trvá prekáŽka, s ktoľou sú tieto

účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej stľany nelylučuje prekážka, ktoľá nastala až v éase,

ked' bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej

lrospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či uľčitá udalosť je oYZ, sa použije ustanovenie

$ 374 obchodného zákonníka a ustálené v.ýklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má b>,ť ovz, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

(i) dočasný chaľakter prekážky, ktoý bľáni Zmlwnej strane plniť si povinnosti zo záväzku
po uľčitú dobu, ktoľé inak je možné splniť a ktoý je zikladným ľozlišovacím znakom

od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť Zmluvnej stľany

zanikne, s ohl'adom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný

chaľakteľ,
(ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho oVZ musí by' nezávis|á od vôle ZmIuvnej stľany,

ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
(iii) musí mať takú povahu, žebráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, atobez ohl'adu

na to, či ide o pľávne prekážl<y, pľíľodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
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(iv) neodvrátitelhosť, v dôsledku ktoľej nie je možné ľozumne pľedpokladať, že Zmluvná
strana by mohla túto pľekážku odvrátiť alebo pľekonať' alebo odvľátiť alebo pľekonať
jej následky v ľámci lehoty, po ktoľú oYZtrvá,

(v) nepľedvídatel'nosť, ktoľú moŽno považovať zapreukázanú, ak Zmluvná stľana nemohla
pľi uzavľetí Zm|uvy o poskýnutí Pľíspevku pľedpokladať, že ktakejto prekážke dôjde,
pľičom sa pľedpokladá, že povinnosti lyplývajúce z Právnych pľedpisov SR alebo
Pľávnych aktov EÚ sú alebo majú bý každému zname.

Za oYZ na strane MAS sa povaŽlje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice, ak z tohto dôvodu nebol
poskytnuqý NFP alebo jelro časť MAS na úhľadu príslušnej Žiadosti o platbu' Za OYZ sa

nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú zPľáxnych pľedpisov SR a Pľávnyclr aktov
EU;

opakovaný _ vyskyt uľčitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

opľávnené výdavky - výdavky, ktoľé skutočne vznikli a boli uhradené Užívatel'om v súvislosti
s Realizáciou Projektu, v zmysle Zmlwy o posýnutí Príspevku, najmä v súlade s pravidlami
opľávnenosti ýdavkov uvedenýclr v článku 14YZP;

Oľgán auditu alebo oA - orgán uvedený v $ 10 Zákona opľíspevku zpŠIp zodpovedný za
zabezpeč,enie, aby sa r,ykonávali audity ľiadneho fungovania systému riadenia a kontroly
opeľačného pľogľamu a na pľimeľanej vzoľke opeľácií na základe vykázaných výdavkov;

oľgán zapojený ĺlo ľiadenia, auditu a kontľoly EŠIF' vľátane Íinančného ľiadenia -
vsúlade so Všeobecným naľiadením aNaľiadením 1301, pľíslušnými uzneseniami vlády SR
jeden alebo viaceľo z nasledovnýclr oľgánov:

a) Komisia,
b) vláda SR,
c) CKO,
d) Certifikačný oľgán,
e) Monitoľovací ýbor,
D oľgán auditu a spolupľacujúce oľgány,
g) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
h) Gestoľi horizontálnyclr pľincípov,

D Riadiaci orgán,
j) MAS'

oznámenie o schválení Žiadosti o pľíspevok - ýstupný dokument schvalbvacieho pľocesu
Žiadosti o pľíspevok, ktory vyda|a MAS po pľedchádzajúcom súhlase Riadiaceho oľgánu,
ktoým bola schválená Žiadost'o pľíspevok;

Platba - finančný pľevod Prĺspevku alebojeho časti;

Podstatná zmen^ Pľojektu - mávýznam uvedený v článku 7l VšeobecnéIro nariadenia, ktoý
je d'alej precizovaný touto Zmluvou oposkytnutí Príspevku (napr. článok 6 zmllvy, článok 2
ods' 3 až 5 YZP, článok 6 ods' 4 vZP) a ktoý môže byt pľedmetom vykladu alebo usmeľnení
uvedených v Pľávnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKo, Riadiacim orgánom alebo
iným na to opľávneným subjektom, ak bol pľíslušný pľedpis alebo Pľávny dokument
Zverejnený'

Podstatná zmena PľojekÍu, ktorého súčasťou je investícia do infľaštľuktúry alebo investícia
do qýľoby, nastane, ak v období od Začatia realizácie Pľojektu do uplynutia obdobia
Udržatelhosti Pľojektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci,
ak sú ľelevantné, dôjde v Pľojekte alebo v súvislosti s ním k niektoľej z nasledujúcich
skutočností:
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a) skončeniu alebo pľemiestneniu qýrobnej činnosti mimo opľávnené miesto realizácie
Projektu, tj. dôjde k poľušeniu podmienky poskýnutia Pľíspevku spočívajúcej
v opľávnenosti miesta r ealizácie Proj ektu,

b) Zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Užívatel'ovi alebo tretej osobe

neopľávnené zvýhodnenie, bez ohl'adu na to, či ide o súkľomnopľávny subjekt alebo

oľgán veľejnej moci,
c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo

podmienky j eho realizácie, v porovnaní so Stavom, v akom bol Projekt schválený.

V prípade, ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry'

Podstatná Zmena Projektu nastane, ak Pľojekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa

uplatnitelhých pľavidiel o štátnej pomoci a ked' sa v ich prípade skončí alebo premiestni

výrobná činnosť v ľámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách;

Pľacovný deň - deň, ktoým nie je sobota, nedel'a alebo deň pľacovného pokoja v zmysle

zákona č' z41ll993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pľacovnélro pokoja a pamätných dňoch

v znení neskoľších pľedpisov;

Právne akty EU - zahÍŕnj'6 pľimáľne pľamene pľáva EU (najmä zakIadajice zmluvy; doplnky,

pľotokoly a deklaľácie, pľipojené k zmluvám; dohody o pľistúpení k EU; ale aj akty, ktoré

pľijíma Euľópska ľada s ciel'om zabezpeéiť hladké fungovanie EÚ), sekundáľne pramene práva

EÚ (naľiadenia, smernice, ľozhodnutia, odpoľúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty,

z ktoých vyplyvajú práva apovinnosti, ak boli Zverejnene v Úľadnom vestníku EÚ;

Pľávne pľedpisy SR _ všeobe cne záy ázné pľávne pľedpisy S lovenskej ľepubl iky;

Pľávny dokument, z ktoľého pľe Užívatel'a vyplývajú pľáva a povinnosti alebo ich zmena
alebo tiež Pľávny dokument - pľedpis, opatľenie, usmeľnenie, ľozhodnutie alebo akýkol'vek
iný pľávny dokument bez ohl'adu na jeho názov, právnu foľmu a procedúru (postup) jeho

vydania alebo schválenia, ktoý bol vydaný akýmkol'vek oľgánom zapojeným do ľiadenia,

auditu a kontroly EŠIF vľátane finančného ľiadenia a/alebo kto{ŕ bol vydaný nazák\ad,e

a v súvislosti so Všeobecným naľiadením alebo Naľiadením 130l ' to všetko vždy za
podmienky, že bol Zverejnený' Ak sú v jednotlivom pľípade vydané alebo sclrválené viacerými

na to opľávnenými osobami viaceré Pľávne dokumenty, ktoré upľavujú ľovnaké otáz|ry, ľesp. tú

istú oblasť vzťahov, pľe účely tejto Zmluvy o poskýnutí Príspevku sú pľe UŽívatel'a záväznými

Právnymi dokumentmi tie, ktoré vydal alebo schválil Riadiaci orgán, pokial' v konkrétnom
pľípade v,ýslovne v Pľávnom dokumente nie je uľčené inak;

Pľedmet Pľojektu _ lrmotne zachytitel'ná podstata Pľojektu (po Ukončeni rea|lzácie Projektu sa

označuje aj ako hmotný qýstup realizácie Pľojektu), ktoľej nadobudnutie, realizácia,

rekonštrukcia, poslgtnutie alebo iné činnosti opísané v Pľojekte sú alebo majú byt'

spolufinancované z Príspevku' Môže ísť napríklad o stavbu, zaúadenie, dokumentáciu, inú vec,

majetkovú hodnotu alebo pľávo, pľičom jeden Pľojekt môže zahŕňať aj viaceľo Predmetov

Pľojektu;

Pľíľučka pľe Užívatel'a - je záväzným ľiadiacim dokumentom, ktory vydáva Ro pre IROP
a ktoý pľedstavuje pľocesný nástľoj popisujúcijednotlivé fázy implementácie pľojektov;

Pľíľučka k pľocesu veľejného obstaľávania _ je záväzným riadiacim dokumentom' ktoý
vydáva Ro pľe IROP a ktoqý pľedstavuje postupy výkonu a kontroly verejného obstarávania

ako aj obstarávania mimo zákona o veľejnom obstaľávaní;

Pľíspevok - Suma finančnýclr prostriedkov poskýnutá Užívatel'ovi na Realizáciu Pľojektu,

vychádzajíca zo Schválenej žiadosti o príspevok, podl'a podmienok Zmluvy o poskýnutí
Pľíspevku, zverejných prostľiedkov v súlade s platnou právnou úpľavou (najmä Zákonom
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o pľíspevku Z EŠIF, Zákonom o finančnej kontrole a audite a Zákonom o rozpočtovýclr
pravidlách)' Maximálna v,ýška Pľíspevku vyplyva zOznámenia o schválení Žiadosti
o pľíspevok a predstavuje uľčité %o zCelkoých opľávnených'qýdavkov vzhl'adom na intenzitu
pomoci pľe Pľojekt v súlade s podmienkamiYýzvy' Skutočne vyplatený Pľíspevok pľedstavuje
určite %o zo Schválených oprávnených výdavkov vzhl'adom na intenzitu pomoci pľe Pľojekt
v súlade s podmienkamiYýmy a po zohl'adnení d'alších skutočností vyplývajúcicl'l zo Zm|uvy
o pos\rtnutí Pľíspevku; qŕška skutočne vyplateného Pľíspevku môže bý' ľovná alebo nižšia
maximálna výška Pľíspevku;

Realizácia Pľojektu _ zodpovedá obdobiu tzv. ýzickej rca|izácíe Pľojektu, t. j. obdobiu,
v ľámci ktoľélro Uživateľ ľealizuje Projekt oď Začatia realizácie Pľojektu, najskôr však odo dňa
nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí Pľíspevku do Ukončenia realizácie Pľojektu.
Realizácia Pľojektu nesmie byt' ukončená aŽoP spľíznakom záverečná, ľesp' ŽoP na
poslýnutie pľedfinancovania poslednej časti Pľíspevku predložená na MAS neskôľ ako 9

mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskýnutí Pľíspevku;

Riadiaci oľgán alebo RO _ orgán štátnej spľávy alebo územnej samospľávy poveľený
Slovenskou republikou, ktoý je uľčený naľealizácill pľogľamu azodpovedá za iadenie
progľamu v súlade So zásadou ľiadneho finančnélro hospodáľenia podlä článku 1z5
Všeobecného naľiadenia. Riadiacim oľgánom pľe IROP určeným vládou SR v súlade s $ 7
Zátkona o pľíspevku z pŠlp je Ministeľstvo pôdohospodárstva arczvoja vidieka Slovenskej
republiky;

Riadne _ uskutočnenie úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí Pľíspevku, Pľávnymi
pľedpismi SR' Pľávnymi ak1mi EÚ, Pľíľučkou pľe LJžívatel'a, pľíslušnou sclrémou pomoci, ak je
súčasťou Pľojektu poskýnutie pomoci, Implementačným modelom CLLD, ako aj ostatnými
Právnymi dokumentmi;

Schénra štátnej pomoci a schéma pomoci ,,de minimis", spoločne aj ako ,rschéma pomoci'o _
dokumený, ktoľé pľesne stanovujú pľavidlá a podmienky, na ktoých základe môžu
poslýovatelia pomoci poskytnúť štátnu pomoc a pomoc ,,de minimis" jednotli.qým pľíjemcom
pomoci. Ak Projekt pľedstavuje poslgrtnutie Štátnej pomoci, na Pľojekt sa vzťahuje schéma
pomoci uvedená v článku 3 ods' 3.8 zmluvy;

Schválená žiadost' o pľíspevok _ Žiadosť o pľíspevok v ľozsahu a obsahu ako bola schválená
zo stľany MAS na zéklade predchádzajúceho súhlasu Riadiaceho oľgánu a ktoľá je uložená
u MAS;

Schválené opľávnené výdavky - skutočne vynaložené, odôvodnené a ľiadne pľeukázané
opľávnené vydavky Užívatel'a schválené zo strany MAS v ľámci pľedloženýclt Žiad,ostí
o platbu' S ohl'adom na definíciu opľávnených výdavkov, ýška Schválených opľávnenýclr
výdavkov môžebý ľovná alebo nižšia ako výška opľávnených ýdavkov;
Skupina výdavkov ýdavky rovnakého clraľakteľu zoskupené na základe opatrení
Ministerstva financií SR, ktoľými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny
oprávnených výdavkov sú definované v prílohe č. 3 zmluvy _ Podrobný rozpočet pľojektu;

SR _ Slovenská republika;

Stľatégia CLLD - ucelený súboľ opeľácií, účelom ktorého je plniť miestne ciele a uspokojovať
miestne potľeby a ktoý pľispieva k plneniu stľatégie E'U na zabezpečenie inteligentnélro'
udržatelhého a inkluzívnelro ľastu, ktoqý je navrhnuý aľealizovaný MAS a schválený
Pôdohospodárskou platobnou agentúľou. Pre účely Zmluvy o poslqrtnutí Pľíspevku je uľčujúca
Stľatégia CLLD Zverejnená na webovom sídle MAS;

Systém finančného rĺadenia štľuktuľálnych fondov, Kohézneho fondu a Euľópskeho
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námoľného a rybáľskeho fondu na pľogľamové obdobie 2014 _ 2020 alebo Systém

finančného ľiadenia _ dokument schválený vládou SR a aktualizovaný Cer'tifikačným
oľgánom, ktory predstavuje súhľn pľavidiel, postupov a činností týkajúcich sa finančného
ľiadenia a pľe účely Zmllvy o poskýnutí Pľíspevku sa ustanovenia o riadení areaIĺzárcii toku

finančnýclr pľostľiedkov, účtovaní, certifikácii a vyspoľiadaní finančných vzťahov. Pre účely
Zmllxy o poskytnutí Pľíspevku je záväzná vždy účinná Zverejnená veľzia uvedeného
dokumentu na webovom sídle Ceftifikačného oľgánu; ľovnako uvedené platí aj pľe dokumený
vydávané v súlade s časťou 3.3, bod 5 Systému finančného riadenia;

Štátna pomoc alebo pomoc - akákolVek pomoc poskýovaná z pľostľiedkov štátneho ľozpočtu
SR alebo akoukolŤek foľmou zveľejných zdľojov podniku podľa článku 107 ods' l Zmluvy
o fungovaní EÚ' ktoľá naľúša sitaž alebo hľozí naľušením súťaže ým, že zvýhodňuje určité
podniky alebo qýrobu určiých dľuhov tovarov amôže nepľiaznivo ovplyvniť obchod medzi
členskými štátmi EÚ. Pomocou Sa vo ýzname uvádzanom v tejto Zmluve o poslgrtnutí

Pľíspevku ľozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti Zmluvných stľán, ktoľé
pľe ne vyplyvajú z Právnyclr pľedpisov SR alebo zPrávnych aktov EÚ ohl'adom pomoci'
zostávajú plnohodnotne aplikovatel'ne bez olrl'adu na to, či ich Zm|uva o poskytnutí Pľíspevku
uvádzavo vďahu ku konkľétnemu Pľojektu Užívate|'a,zahŕňajúcom poslqltnutie pomoci, ako aj

bez ohl'adu na to, či sa Užívatel' považuje podlä Pľávnych predpisov SR za veľejnoprávny
subjekt alebo subjekt súkľomného práva;

Učtovný doklad - doklad definovaný v $ 10 ods. 1 Zákona o účtovníctve. Na účely
predkladania ŽoP (pľedfinancovanie alebo ľefundácia) sa vyžaduje splnenie náležitosti
definovaných v $ 10 ods. 1 Zálkona o účtovníctve' pričom za dostatočné splnenie náležitosti
podl'a písm. f) sa považuje vyhlásenie IJžívatel'av ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podl'a
pľílohy Pľíľučky pre UŽívate|'a' V súvislosti s postúpením polrl'adávky sa z pohl'adu splnenia
požiadaviek Všeobecného naľiadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je
rovnocenná ťaktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítanla;

Udľžatel'nost' Pľojektu - udľžanie (zachovanie) ýsledkov ľealizovaného Projektu
definovaných pľostľedníctvom Meľatel'ných ukazovatel'ov Pľojektu počas stanoveného obdobia
(obdobie Udľžatel'nosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vypl;ývajúcich
z článku 71 všeobecného naľiadenia. obdobie Udľžatel'nosti Projektu sa začína v kalendáľny
deň, ktoý bezprostredne nasleduje po kalendáľnom dni, v ktoľom došlo k Finančnému
ukončeniu Projektu;

Ukončenie ľealizácie Pľojektu _ pľedstavuje ukončenie tzv. ýzickej realizácie Projektu'
Ukončenie realizácie Projektu IJživatel' deklaruje pľedložením ŽoP s pľíznakom závereéná,
resp' ŽoP na poskýnutie pľedfinancovania poslednej časti Pľíspevku. Realizácia Pľojektu sa
považuje za ukončenú v kalendámy deň, kedy Užívatel' kumulatívne splní nižšie uvedené
podmienky:

a) ýzicky sa zľealizoval Pľojekt,
t]) Pľedmet Pľojektu bol ľiadne dodaný Užívatel'ovi, Uživatel' ho pľevzal a ak to vyplyva

z charakteľu plnenia je pľevádzkysclropný, resp. Sa sfunkčnil alaIebo aplikoval tak, ako sa
to pľedpokladalo v Schválenej žiadosti o pľíspevok. Splnenie tejto podmienky sa

preukazuje najmä:
(i) predložením kolaudačného ľozhodnutia bez vád a nedoľobkov, ktoré majú alebo

môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Pľojektu stavba; pľávoplatnosť
kolaudačného ľozhodnutia je Užívatel' povinný pľellkázať MAS najneskôľ do 30
kalendáľnych dní odo dňa predloženia ŽoP s pľíznakom závercčná, ľesp. ŽoP na

pos\rtnutie predfinancovania poslednej časti Príspevku, alebo
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(ii) preberacím/odovzdávacím pľotokolom/dodacím listom, ktoľé sú podpísané, ak je
Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácla, iná hnutelhá vec, právo alebo iná
majetková lrodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný tľeťou
osobou) musí vypl1ývať pľijatie Pľedmetu Pľojektu Užívatel'om
a pr ev ádzkysc lropno sť Pľedmetu proj ektu, ale b o

(iii)predložením ľozhodnutia o pľedčasnom uživaní stavby alebo ľozhodnutia
do dočasného užívania stavby, pľičom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú
alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktoľá je Pľedmetom pľojektu;
Užívatel' je povinný do skončenia obdobia Udľžatel'nosti Pľojektu uviesť stavbu do
ľiadneho uživania, čo pľeukáže pľíslušným pľávoplatným rozhodnutím, alebo

(iv) iným obdobným dokumentom, z ktoľého nepochybným, urči!ým a zrozumitelhým
spôsobom vyplýva, že Pľedmet Pľojektu bol odovzdaný Uživateĺ'ovi a/alebo bol so
súhlasom Uživatel'a sfunkčnený, ľesp. aplikovaný tak, ako sa to pľedpokladalo
v Schválenej žiadosti o pľíspevok.

Ak Predmet Pľojektu nie je lrmotne zachytitel'ný, splnenie podmienky UŽiyatel'
pľeukazuje podl'a článku 4 odsek 5 vZP alebo iným vhodným spôsobom, ktoý nie je
osobitne formalizovaný s uvedením dňa, ku ktoľému došlo k ukončeniu Pľojektu, pričom
súčasťou uvedenélro úkonu Užívatel'a je dokument odôvodňujúci ukončenie Pľojektu
v deň, ktonýje v ňom uvedený.

Ukončenie realizácie Pľojektu musí nastať najneskôľ do 9 mesiacov od nadobudnutia
účinnosti Zmluvy o poskýnutí Pľíspevku.

Včas - konanie v súlade s časom plnenia uľčenom v Zmluve o pos\rtnutí Príspevku'
v Pľávnych predpisoclr SR a Právnych aktoch EÚ, vo Yýzve, v Pľíľučke pľe Užívatel'a,
v pľíslušnej schéme pomoci, ak Pľojekt zahÍťla poslgrtnutie pomoci, v Implementačnom modeli
CLLD, ako aj v ostatných Právnych dokumentoclr;

Veľejné obstarávanie alebo vo - postupy obstaľávania služieb, tovaľov a stavebných pľác
v zmysle zákona č. 34312015 Z. z' o verejnom obstaľávaní a o Zmene a doplnení niektoľých
zákonov v zneni neskoľších pľedpisov v súvislosti s v'ýberom Dodávatel'a alebo iné druhy
obstaľávania (ýbeľu Dodávatel'a) nespadajúc e pod Zákon o Vo' ak ich Pľávne predpisy SR pľe
konkľétny pľípad pripúšťajú (napľ' zákazky podl'a $ 1 ods' 2 až 14 zákona o Vo alebo zákazky
vyhlásené osobou, ktorej veľejný obstaľávatel'poslgrtne 50% a menej finančných pľostľiedkov
na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných pľác a poslqĺtnutie služieb z Pľíspevku) a v súlade
s postupmi stanovenými v Príľučke k pľocesu verejnélro obstaľávania;

Verejnopľávny subjekt _ každý subjekt, ktoý sa riadi veľejným pľávom v zmysle článku 2
ods' 4 smernice Euľópskeho paľIamentu aRady é'20l4l24lEIJ z26. febľuára 2014 o veľejnom
obstaľávaní a o zrušení smeľnice z004l18lES v platnom znení, akaždé euľópske zoskupenie
územnej spolupľáce zriad,ené v súlade s naľiadením Euľópskeho paľlamentu a Rady (EU)
é. 108212006 v platnom znení alebo vzniknuté podl'a zákona č.9012008 Z' z. o európskom
zoskupení izemnej spolupľáce a o doplnení zákona é. 54012001 Z. z. o štátnej štatistike v znení
neskoľších predpisov v znení neskorších pľedpisov;

Vládny audit _ nezávislá, objektívna, oveľovacia, hodnotiaca a uisťovania činnosť vykonávaná
podl'a Zákona o finančnej kontľole a audite, osobitných predpisov a so zolrl'adnením
medzin áľod ne uznáv aných aud ítoľských štandaľdov;

Všeobecné naľiadenie - naľiadenie Európskelro paľlamentu a Rady (EU) č' l3O312013, ktoľým
sa stanovujú spoločné ustanovenia o Euľópskom fonde regionálneho ľozvoja, Euľópskom
sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Euľópskom polhohospodáľskom fonde pľe rozvoj vidieka
a Euľópskom námoľnom a rybárskom fonde a ktoým sa stanovujú všeobecné ustanovenia
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o Európskom fonde regionálneho ľozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde

a Euľópskom námornom a rybáľskom fonde, a ktoqým sa zrušuje nariadenie Rady (ES)

č. l083/2006 v platnom zneni;

Yýzva na pľedkladanie žiadostí o Pľíspevok alebo Výzva - východiskoqý metodic\ý
a odboľný podklad, na základe ktorého ĺJžívatel' v postavení žiadate|'a vypľacoval Žiadosť

o príspevok a predložil ju MAS' Uľčujúcou Výzvou pre Zmluvné stľany je Yýzva, ktoľej kód je

uvedený v článku 2 ods' 2.1 zm|uvy;

Zač.atie ľealizácie Projektu - nastane v kalendárny deň:

(i) začatia stavebných prácnaPľojekte, alebo

(ii) vzniku prvého pľávneho záväzku objednať tovar alebo službu, tj' dňom:

a. vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru/s|užby pľe Dodávatel'a'
alebo

b' nadobudnutím účinnosti pľvej zmluvy o dodaní tovaľu/služby uzavľetej

s Dodávate|'om, ak príslušná zmluva s Dodávatel'om nepredpokladá vystavenie
písomnej objednávky

podl'a toho, ktoľá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (ii) nastane ako prvá.

Vykonanie akéhokolVek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii verejného obstaľávania alebo iného

dľuhu obstarávania nie je Realizáciou Pľojektu, a pľeto vo vzťahu kZaóatiu realizácie Projektu

neqrvoláva pľávne dôsledky.

Zzč.atie Veľejného obstaľávania alebo zaóatie vo - nastane vo vďahu ku konkrétnemu

Veľejnému obstarávaniu uskutočnením prvélro z nasledovných úkonov:

a) pľedloženie dokumentácie k Vo na výkon ex ante kontroly, ak je takáto kontrola

vzhl'adom na chaľakteľ zákazky povinná, alebo

b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná ex ante kontľola sa za
začatie Verej ného obstaľávania považuj e :

(i) odoslanie oznámenia o vylrlásení Verejného obstaľávania, alebo
(ii) odoslanie oznámenia použitého ako ýzva na sllťaž alebo ýzvy na pľedkladanie

ponúk na zveľejnenie, alebo
(iii) spustenie pľocesu zadávania zákazky v rámci elektronického tľlroviska, alebo

(iv) odoslanie výzvy na pľedkladanie ponúk vybľaným záujemcom;

Zálkon ofinančnej kontľole aaudite - zákon č.35712015 Z' z. o finančnej kontrole aaudite

a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskoľších pľedpisov;

Zálkon o pľíspevku z nŠrľ _ zákon é' 292lz0I4 Z. z. príspevku poskýovanom z európskych

štľukturálnych a investičnýclr fondov a o zmene a doplnení niektoqých zákonov v znení
neskorších predpisov;

Zátkon o ľozpočtových pľavidlách _ zákon č. 52312004 Z' z. o rozpočtoých pľavidlách

veľejnej správy a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o účtovníctve - zákon č. 43112002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších pľedpisov;

Zákon oveľejnom obstaľávaní alebo zákon oVO alebo ZYo v pľílohe č.4 _ zákon č.

34312015 Z' z' o veľejnom obstarávaní a o Zmene a doplnení niektorych zákonov v znení

neskorších pľedpisov;

Zmluva o NFP - zmluva o poskytnutí nenávľatného finančného príspevku č. IROP-Z-
302051W965-5nl5n-28 zo dňa 08.0'1.z0z0 uzatvoľená medzi Riadiacim orgánom a MAS
podl'a $ 25 Zákona o pľíspevku z EŠIF, v ľámci ktorej Riadiaci oľgán poskýuje finančné
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pľostľiedky (NFP) MAS za účelom ich poskýnutia užívatel'om pľojektov vykonávanýclr
v rámci príslušnej Stratégie CLLD;

Zveľejnenie - je vykonané vo vzťahu k akémukolVek Pľávnemu dokumentu, ktoým je
Užívatel' viazaný podl'a Zmlwy, o poskýnutí Pľíspevku, ak je uskutočnené na webovom sídle
oľgánu zapojeného do ľiadenia' auditu a kontľoly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo
akékolVek iné zverejnenie tak, aby Užívatel'mal možnosť sa s talaýmto Právnym dokumentom'
z ktoľého pľe neho vyplyvajú alebo môŽu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť
sjeho obsalrom svoje činnosti apostavenie, ato od okamihu Zverejnenia alebo od neskoľšieho
okamihu, od ktoľého Zverejnený Pľávny dokument nadobúda účinnosť, ak pľe Zveľejnenie
konkľétnelro Pľávneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoľé sú záväzné.
MAS nie je v žiadnom prípade povinný Užívatel'a na takéto Pľávne dokumený osobitne
a jednotlivo upozoľňovať' Povinnosti Uživatel'a vyplývajúce pľe neho zo Všeobecného
naľiadenia a Implementačnýclr naľiadení ýkajúce sa infoľmovania a publicity ýmto zostávajú
nedotknuté;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - dokument, ktoý pozostáva z foľmuláru a povinných pľíloh, na
základe ktorého je Užívatel'ovi lhrádzaný Pľíspevok znenávľatného finančného pľíspevku,
ktoqŕ bol MAS uhľadený Riadiacim oľgánom na zák1ade Zmluvy o NFP, tj. z prostľiedkov EÚ
a štátneho rozpočtu SR;

Žiadost' o pľíspevok _ dokument, ktoľý pozostáva z formuláru a pľíloh, kto{ŕ Užívatel'
v pozícii žiadaÍel'a pľedložil MAS na základe vyhlásenej výmy a ktoým žiadal o poskýnutie
Pľíspevku;

Žiadost' o vľátenie finančných pľostriedkov alebo ŽoY doklad' ktory pozostáva
z foľmuláľu a pľíloh' na ktoých zák|ade má Užívate|' povinnosť vrátiť finančné pľostriedky
tvoriace Pľíspevok alebo jeho časť.

článoIĺ 2 všEoBEcNE PovINNosTI UŽÍvATEĽA
1. Užívatel' sa zavázuje dodľžiavať ustanovenia Zm|uvy o poslc;rtnutí Príspevku tak' aby bol

Projekt realizovaný Riadne, Včas a v sú|ade s jej podmienkami, a postupovať pri Realizácii
Projektu s odbomou starostlivosťou. Užívatel' sa zavdzuje ľealizovať Projekt v súlade so
Sclrválenou žiadosťou o pľíspevok, pokial'Zmluva o poskytnutí Príspevku nestanovuje inak.

2. Užívatel'zodpovedá MAS za Realizáciu Pľojektu a Udľžatel'nosť Pľojektu v celom tozsallu za
podmienok uvedenýclr v Zmluve o poskýnutí Pľíspevku. Ak Užívatel' ľealizuje Pľojekt
pomocou Dodávatelbv alebo iných zmluvne alebo inak zaviazaných či spolupľacujúcich osôb,
zodpovedá za Realizáciu Pľojektu, akoby ich vykonával sám. MAS nie je v žiadnej fáze
Realizácie Pľojektu zodpovedný za akékol'vek porušenie povinnosti IJžívatel'a voči jeho
Dodávatel'ovi alebo akejkolVek tretej osobe podiel'ajúcej sa na Pľojekte. Jedinou ľelevantnou
zmluvnou stľanou MAS vo vzťahu k Pľojektu je lJžívatel''

3. Užívatel' je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a obdobia Udľžatelhosti
Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Pľojektu. Poľušenie uvedenej povinnosti Užívatel'om je
podstatným poľušením Zmluvy o poskýnutí Príspevku alJŽívatel' je povinný vrátiť Pľíspevok
alebo jeho časť vsúlade sčlánkom 10 vZP avsúlade sčlánkom 7l ods' 1 Všeobecného
naľiadenia vo rnýške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktoľého došlo k porušeniu podmienok
v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

4. V dôsledku toho, že uzavľetiu Zm|uvy o poskýnutí Príspevku pľedchádzalo sclrvalbvanie
Žiadosti o pľíspevok, v ktoľom bol žiadatel'om o Príspevok Užívatel' a podmienky obsialrnuté
v Schválenej žiadosti o príspevok boli pľenesené do Zmluvy o pos$rtnutí Príspevku, zmena
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ÍJžívatel'aje možná len r1ýnimočne, s pľedchádzajúcim písomným súhlasom MAS a po splnení
podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí Pľíspevku. Zmena Užívatel'a môže byť
sclrválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 ods. 6.2 zmluvy iba v prípade, ak:

a) vjej dôsledku nedôjde kporušeniu žiadnej zpodmienok poslgrtnutia Pľísgevku, ako
boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, Že aj nouý užívatel'bude splňať všetky
podmienky poslgrtnutia Príspevku, a

b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vpl1v na vyhodnotenie plnenia podmienok
pos\rtnutia Príspevku, za ktoých bol vybľaný Projekt s pôvodným Užívatel'om
v postavení žiadatel'a o Pľíspevok' a

c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na ciel'Pľojektu podl'a článku 2 ods' 2'2
zmluvy a na účel Zm\uvy o poskýnutí Pľíspevku a na Meratel'ne ukazovatele Pľojektu,
pľičom Užívatel'musí pľeukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a

d) IJžívatel' zabezpeéí, Že tretia osoba, ktoľá by mala byť noqým užívatel'om, osobitným
pľávnym úkonom, ktoľého účastníkom bude MAS, vstúpi do pľáv a povinností podl'a
Zm|uvy o poskýnutí Pľíspevku namiesto Užívatel'a, a to aj v prípade' ak v zmysle
osobitného pľávneho pľedpisu je tľetia osoba' ktorá by mala byť novým užívatel'om,
univeľzálnym právnym nástupcom Užív atel' a.

Ak Užívatel' poruší povinnosti, ľesp' podmienky podl'a tohto odseku 4, ide o podstatné
porušenie Zmltwy o poskytnutí Pľíspevku a Užívateľ je povinný vrátiť Príspevok alebo jeho

časť vsúlade sčlánkom 10 vZP avsúlade sčlánkom 71 ods' l Všeobecného nariadenia vo

ýške, ktoľá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku
Podstatnej Zmeny Pľoj ektu.

5. Podstatnou Zmenou Pľojektu je aj pľevod alebo pľechod vlastníctva majetku obstarávaného

alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktoý worí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde

v období Udržatel'nosti Pľojektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pľe Podstatnú zmenu

Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Pľojektu uvedenej v článku l ods' 3 vZP
alebo zčlánku 6 ods. 4 vZP. Ak dôjde kvzniku Podstatnej zmeny Pľojektu vzmysle
predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zm\uvy o poskýnutí Pľíspevku aUŽívatel' je

povinný vrátiť Príspevok alebo jeho časť v súlade s článkom 10 vZP a v súlade s článkom 71

ods. 1 všeobecného naľiadenia vo qýške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktoľého došlo

k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Pľojektu'

6. Zmluvne stľany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potľebnú súčinnosť na plnenie

záväzkov z tejto Zmluvy o poskýnutí Pľíspevku. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že

ďruhá Zmluvná stľana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne

vyzvať na nápľavu.

7 ' I]Žívatel' je povinný uzaíĺárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Pľojektu s tľetími

stľanami rnýlrradne v písomnej foľme, ak MAS neuľčí inak'

čtánotĺ 3 oBsTARÁvANIE sLUŽIEB, TovARov A PRÁC uŽÍv,q.ľnľon{

1. Ilžívatel' má pľávo zabezpečiť od tľetích osôb dodávku služieb, tovaľov a stavebných pľác

potrebných pre realizáciu Projektu a súčasne je povinný dodržiavať pľincípy nediskľiminácie'

ľovnakého zaobchádzania, tľanspaľentnosti, vrátane posúdenia konfliktu zfuljmov,

hospodáľnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti'

z' Užívatel' je povinný postupovať pľi zadávani zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných

pľác potľebnýclr pľe Realizáciu Pľojektu, ako aj pú zmenách tychto záĺkaziek v súlade so

Zákonom o Vo, ako aj Pľíľučkou k procesu veľejného obstaľávania. Ak sa ustanovenia Zákona

o Vo na |)Žívatel'a alebo danú zákazkll nevzťahujú, jeLJžívatel'povinný postupovať v súlade
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S postupmi uvedenými v Príručke k pľocesu veľejného obstarávania, k1oľá obsahuje osobitné
postupy, ktoľé sú pre Užívatel'azáväzne.

3' Užívateľ je povinný zaslať MAS kompletnú dokumentáciu zobstaľávania a súvisiacich
postupov v plnom ľozsahu' ak MAS neuľčí inak' MAS je opľávnená požadovať od Užívatel'a aj

inú dokumentáciu z Veľejného obstarávania a súvisiaciclr postupov, ak je to potľebné na ľiadny
výkon činnosti MAS a Užívatel' je povinný MAS túto dokumentáciu v uľčenej lehote alebo
termíne poskytnúť' Uživatel' pľedkladá dokumentáciu podl'a predchádzajúcej veý v lehotáclr
a vo foľme uľčenej v Príľučke k pľocesu verejnélro obstaľávania.. Minimálny ľozsalr
dokumentácie, ktoľú Užívatel' povinne pľedkladá stanovuje Pľíručka k procesu veľejnélro
obstaľávania.

4. MAS vykoná administľatívnu finančnú kontľolu Veľejného obstarávania a súvisiacich postupov
v zmysle Zákona o finančnej kontľole a audite a podl'a postupov upravenýclr v Príručke
k pľocesu verejnélro obstaľávania v lehotách podl'a Implementačného modelu CLLD. Výkonom
kontľoly Veľejného obstarávania a súvisiaciclr postupov alebo iným úkonom zo stľany MAS nie
je dotknutá v'ýlučná a konečná zodpovednosť Užívatel'a ako veľejného obstaľávatel'a,
obstarávatel'a alebo osoby podl'a $ 8 Zákona o YO za vykonanie Vo pľi dodržani Pľávnych
pľedpisov SR a Pľávnych aktov EÚ, tejto Zmlwy o poskýnutí Pľíspevku, Pľávnych
dokumentov azákladných pľincípov Vo. Rovnako nie je ýkonom kontľoly MAS alebo inýnr
úkonom MAS dotknutá ýlučná a konečná zodpovednost' Užívatel'a za Veľejné obstaľávanie
v pľípadoch, ak Užívatel' nie je povinný postupovať podl'a Zákona o Vo. Užívatel' beľie na
vedomie, Že vykonaním kontroly MAS nie je dotknuté pľávo MAS alebo iného oprávnenélro
oľgánu na vykonanie opätovnej kontľoly/novej kontľoly/vládneho auditu/oveľovania počas celej
doby účinnosti Zmluvy o poslqrtnutí Príspevku a/alebo po ukončení realizácie pľojektu
v nadväznosti na zistenia, ktoľé budú ryplýuať ztejto opätovnej kontľoly/novej
kontľoly/vládnelro auditu/oveľovania a ktoľé môžu bý' odlišné od zistení predchádzajúcich
kontrol/auditov. V prípade, že závety opätovnej kontľoly/novej kontľoly/auditu, a to napríklad
v dôsledku aplikácie postupov vyclrádzajúcich z metodických usmeľnení, ľozlrodnutí
a rnýkladov,ých stanovísk Úľadu pľe verejné obstaľávanie, ľozhodnutí Súdneho dvoľa EÚ alebo
Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od
záverov predchádzajúcej kontroly/auditu, MAS je opľávnená na základe záyerov z opätovnej
kontľoly/novej kontľoly/auditu/oveľovania uplatniť v plnej výške voči Užívatel'ovi prípadné
sankcie zanedodrŽanie pľincípov a postupov stanovených v Zákone o Vo, ľesp. postupov pľi
obstaľaní zákazky, na ktorú saZákon o Vo nevďahuje. Zmluvne stľany sa osobitne dohodli, Že
v pľípade, ak kontľolný orgánlauditný orgán podlä článku 12YZP odlišný od MAS identifikuje
Nezrovnalosť vyplýajícu z Vo spočívajúcu vpoľušení Pľávnych pľedpisov SR a/alebo
Pľávnych aktov EÚ alalebo pľavidiel pľe poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s Vo,
poľušením princípov a postupu Vo stanovenýclr v Zákone o Vo alebo vyplývajúcich
z Pľávnyclr aktov EÚ k pľoblematike Vo a|ebo z obvyklej praxe (best pľactice) aplikovanej
kontľolnými alebo auditnými oľgánmi EÚ, a to aj nad ľámec zistení MAS a bez ohlädu na
štádium, vktoľom sa pľoces Vo nachádza, av dôsledku takejto Nezľovnalosti vznikne
povinnosť vľátiť Pľíspevok alebo jelro časť, Ilžívate|' je povinný takto vyčíslený Pľíspevok
alebojeho časť vľátit'v súlade s článkom l0vZP.

5. Administľatívnu finančnú kontrolu pľavidiel a postupov stanovenýclr Zákonom o Vo vykonáva
MAS v závislosti odfázyletapy časového procesu Vo ako:

a) Ex ante kontľolu pľed vyhlásením Vo (na posúdení MAs),
b) Ex ante kontľolu pľed podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
c) Ex post kontľolu,
d) Kontľolu dodatkov zmliv s Dodávatel'om.
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6. Administľatívnu finančnú kontrolu postupov pri obstarávani zákazky, na ktorú sa Zákon o Vo
nevzťahuje, vykonáva MAS v závislosti od ľozsahu a pľedmetu ako:

a) Ex ante kontľolu,

b) Ex post kontľolu,

c) Kontľolu dodatkov zmlúv s Dodávatel'om.

7. MAS je povinná vykonať administľatívnu finančnú kontľolu Veľejného obstarávania

a súvisiaciclr postupov v maximálnych lehotách uľčených v Implementačnom modely CLLD'
Počas doby, kedy MAS vyzve Užívateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných
požadovaných dokladov alebo informácií, sa lehota na ýkon administratívnej finančnej

kontľoly pľeľušuje. Lehota na výkon administratívnej finančnej kontľoly pľestáva plynúť dňom

odoslania wýzvy Užívatel'ovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia chýbajúcich náležitostí
alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií MAS pokľačuje plynutie lehoty na ýkon
administľatívnej finančnej kontľoly Vo. Ak nie je dodľžaná lehota na výkon kontľoly z dôvodov
na strane MAS, je MAS povinná informovaťUžívatel'a o dôvodoclr nedodľžania termínu' ako aj

o novom pľedpokladanom teľmíne vydania návľhu spľávyisprávy z kontroly' Pri nedodľžaní
oznámeného pľedpokladaného termínu MAS opakovane zabezpeči informovanosť Uživateľa za
ľovnalcých podmienok'

8' MAS je opľávnená v odôvoclnených prípadoclr lehotu na ýkon administľatívnej finančnej

kontroly Vo predížiť. MAS o predížení lehoty Bezodkladne infoľmuje IJživateľa spôsobom

dohodnuým v Zmluve o pos$rtnutí Príspevku'

9. MAS je oprávnená v odôvodnených pľípadoch v rámci iných nelyhnutných úkonov súvisiacich
s ýkonom kontľoly z vlastného podnetu prerušiť qýkon administľatívnej finančnej kontroly
podl'a odseku 8, pľičom od tohto momentu |ehota na jej ýkon pľestane plynúť. MAS o tejto

skutočnosti Bezodkladne infoľmuje Užívatel'a spôsobom dohodnuým v Zmluve o poslgrtnutí

Pľíspevku a zároveň, mu oznámi dátum, od ktorého MAS začína plynúť nová lehota.

l0. MAS alebo ňou uľčená osoba má právo zúčastniť sa na procese Vo vo fáze ofuárania ponúk
a ľovnako aj ako nelrlasujúci člen komisie na vylrodnotenie ponúk. Užívatel' je povinný oznámiť
MAS teľmín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred;

Zmluvne strany následne dohodnú súvisiace administľatívne úkony spojené s účasťou MAS
na otváraní ponúk' resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.

1 l. MAS v závislosti od typu vykonávanej administľatívnej finančnej kontľoly Vo podl'a odseku 6

alebo 7 tolrto článku YZP môže v ľámci zixerov'.

a) udeliť Užívateľovi súhlas s vyhlásením Vo' s podpisom zmluvy s úspešným

uchádzačom, s podpisom dodatku k zmluve uzavľetej s Dodávatel'om'

b) odmietnuť ýkon ex ante kontľoly pľed vyhlásením Vo,
c) pľipustiť vydavky vzniknuté z Vo do financovania v plnej ýške,
d) vyzvať Užívatel'a na odstľánenie identifikovaných nedostatkov,

e) nepľipustiť vydavky vzniknuté zYo do financovania v celej výške, ľesp. vyzvať
Uživateľa na opakovanie pľocesu Vo,

0 udeliť finančnú opľavu na výdavky vzniknuté z Vo pľed pľipustením časti ýdavkov do

financovania (ex ante finančná opľava),
g) udeliť finančnú opľavu na výdavky vzniknuté z Vo po tom, ako boli tieto vydavky

uhľadené zo stľany MAS Užívatel'ovi (ex post finančná oprava). Užívatel' je povinný

vľátiť Pľíspevok alebo jeho časť v súlade s článkom I0 vZP.
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12' v pľípade' ak MAS neoboznámi Užívatel'a so záveľmi administratívnej finančnej kontroly Vo
(nezašle návľh čiastkovej správy zkontrolylnávľh spľávy z kontľoly, ľesp. čiastkovú správu
z kontľoly/správu z kontľoly) v lehote určenej na v,ýkon administratívnej finančnej kontľoly Vo
a súvisiacich postupov (a nedošlo k preľušeniu plynutia lehoý ani k odmietnutiu vykonania ex
ante kontľoly pľed vyhlásením Yo) UŽívatel' nie je opľávnený lzafroriť zmĺuvu s úspešným
uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktoľélro podmienkou je vykonanie administľatívnej
finančnej kontľoly zo stľany MAS (napľ. vyhlásenie Vo). Uzatvoľenie zmluvy s úspešným
uchádzačom' ľesp. vykonanie iného úkonu, ktoľého podmienkou je vykonanie administratívnej
finančnej kontľoly (napľ. vyhlásenie Veľejného obstaľávania), môže bý považované za
podstatné poľušenie Zmluvy o poskýnutí Pľíspevku'

13. Zmhvné stľany sa dohodli, že zadávanie zákazky na ten isý pľedmet obstaľávania, ktoľého
kontrola nebude ukončená záverom z kontľoly uvedeným v ods. 12 písm' c) alebo I tohto
článku YZP, môže Užívatel' opakovane pľedložiť MAS na kontľolu maximálne jedenkľát.

V osobitných a riadne odôvodnených pľípadoch môže MAS na žiadosť Užívatel'a umožnit'
opakovanie zadávania zákazky podl'a prvej vety tohto odseku ajeho pľedloženie MAS na
kontľolu nad ľámec limitu uvedeného v prvej vete tohto odseku' Pľi opakovaní zadávania
zákazky podl'a prvej alebo dľuhej vety tohto odseku môže bý pľedmet obstaľávania zmenený
len v odôvodnených pľípadoch vyplývajúcich z Pľojektu alebo v nadväznosti na neclostatky
vytknuté MAS v čiastkovej spľáve z kontľoly/správe z kontľoly k pľedchádzajúcemu Vo' Pľi
opakovaní zadávanía zákazl<y podl'a pľvej vety tohto odseku je Užívatel' povinný do 20 dní
od doľučenia čiastkovej spľávy z kontľoly/správy z kontľoly vzťalrujúcej sa k pľedclrádzajúcemu
Vo pľedložiť dokumentáciu k novému Vo na ex ante kontľolu podl'a ods' 6 písm' a) alebo
podlä ods' 7 písm' a) tolrto článku' Pľi opakovaní zadávania zákazky podl'a druhej vety tohto
odseku je Užívatel' povinný do 20 dní od doľučenia súh|asu MAS s opakovaním zadávania
zákazky nad ľámec limitu uvedenéIro v prvej vete tohto odseku pľedložiť dokumentáciu
k novému Vo na ex ante kontľolu podl'a ods' 6 písm. a) alebo ods. 7 písm. a) tohto článku.
Užívatel'1e povinný zaslať oznámenie o vyhlásení Vo alebo iný obdobný dokument, ktoým sa
Vo vyhlasuje, na zxerejnenie spôsobom stanoveným Zákonom o Vo do 15 dní od doľučenia
čiastkovej spľávy z kontľoly/spľávy z kontľoly od MAS vďahujúcej sa k novému Vo.
V prípade, že ani vo vďahu k opakovane pľedloženému Vo nebudi závery z kontroly MAS
v súlade s ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku YZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy
o poslgrtnutí Pľíspevku zo stľany UŽívatel'a' Ustanovenia tohto odseku sa ľovnako vďahujú aj

na iný druh obstaľávania podl'a ods. 2 tohto článku VZP'

14. Užívatel' si je vedomý, že poľušenie pľavidiel a povinností ýkajúcich sa pľocesu ex ante
kontľoly pľed vyhlásením Vo ovplyvňuje možnosť uľčenia ex ante finančnej opravy. Zároveťt
Uživatel'beľie na vedomie, že potvľdenie ex ante finančnej opľavy zo stľany MAS je vlazané na
splnenie všetkých požiadaviek' ktoľé sú zo stľany MAS uľčené.

15. Užívatel' sa zaväzuje zabezpeéiť vľámci záväzkoveho vďahu skaždým Dodávatel'om
povinnosť Dodávatel'a strpieť qýkon kontľoly/auditu súvisiaceho s dodávaným
tovaľom, službami a stavelrnými prácami kedykol'vek počas platnosti a účinnosti Zmluvy
o poslcýnutí Príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontľoly/auditu a pos$Ínúť
im všetku potľebnú súčinnosť. Užívatel' sa zaväzuje zabezpečiť v ľámci záväzkoveho vzťalru
s Dodávatel'om pľávo Užívatel'a bez akýchkol'vek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávatel'om
v pľípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmllvy medzi Užívatel'om a Dodávatel'om
a ýsledky administľatívnej finančnej kontľoly MAS neumožňujú financovanie v'ýdavkov
vzniknuých z obstarávania tovaľov, služieb, stavebných prác alebo inýclr postupov.
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16. IJžívatel' akceptuje skutočnosť, že qýdavky vzniknuté na základe Vo nemôžu b5rť zo stľany

MAS preplatené vo foľme Pľíspevku skôľ, ako bude ukončená administľatívna finančná

kontľola, ľesp. skôr ako bude potvľdená ex ante finančná opľava,

1'7. I]žívatel' beľie na vedomie, že lehota uľčená, ľesp. dojednaná pre administratívnu finančnú

kontľolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr, ako bude Užívatel' oboznámený o kladnom
výsledku administratívnej finančnej kontľoly Vo, ľesp' po potvľdení uľčenia ex ante finančnej

opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v pľípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje

deklarované vydavky vzniknuté na základe kontrolovaného Verejného obstaľávania.

l8. IlŽívatel'si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri v,ýbeľe Dodávatelä bol dodľžaný

zákaz konfliktu záujmov. V pľípade identifikácie konfliktu záujmov je MAS opľávnená

postupovať obdobne podlä $ 46 ods. 12 písm' a), b) a d) Zákona o pľíspevku z EŠIF alebo

podl'a iných Pľávnych predpisov SR alebo postupov upravených v Právnyclr dokumentoch,

najmä v Metodickom pokyne CKo č. 5 k uľčovaniu finančných opľáv, ktoľé má ľiadiaci oľgán

uplatňovať pri nedodľžaní pľavidiel a postupov verejného obstaľávania.

19. I]Žívatel' je povinný ľešpektovať pravidlá čestnej lrospodáľskej siÍaže azäkazu pľotipľávneho

konania pľi r1ýbere Dodávatel'a' Ilžívatel' je vpľocese Veľejnélro obstaľávania povinný

postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preveľenia, či v ľámci Vo nedošlo

k porušeniu pľavidiel čestnej hospodáľskej suťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom
je v pľípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené

s identifikovaním týchto skutočností zo stľany MAS.

20. V prípade, ak MAS identifikuje:

a) nedodľžanie pľincípov a postupov Vo a/alebo

b) poľušenie zásad, pľincípov alebo povinností vypl;iruajúcich z Pľávnych pľedpisov SR
azPrávnych aktov EÚ a/alebo

c) poľušenie zásad, pľincípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov,

zYýzvy, z usmeľnení, metodic\ýclr pokynov CKO, stanovísk a zistení Co, oA, EK
alebo iných oľgánov EÚ, ktoľé sú pľe MAS záväzné a v dôsledku aplikácie ktoých sa

vylučujú vydavky z lykonaného Vo z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác

s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu pľotipľávneho stavu, pľičom MAS záľoveň

vyhodnotí' že opakovaním procesu Vo by vznikli vysoké dodatočné náklady, je MAS
opľávnený uplatniť ex ante finančnú opravu pľed podpisom zmluvy s úspešným uclrádzačom. V
pľípade, že MAS vyhodnotí, Že nie je možne preukázať, že opakovaním pľocesu Vo by vznikli
vysoké dodatočné náklady, nie je možné pľipustiť ýdavky, ktoľé vzniknú ztakéhoto Vo, do

financovania, o čom MAS oboznámi IJžíyatel'a spolu so skutočnosťou, že nesúhlasí

s uzatvoľením zmluvy s úspešným uclrádzačom' ak nie je v Metodickom pokyne CKo č. 5
k určovaniu finančných opľáv, ktoľé má ľiadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel

a postupov verejného obstaľávania uvedené inak. V prípade návrhu na uzafrorenie dodatku

k existujúcej zmluve na dodávku tovaľov, služieb alebo stavebných prác medzi lJžívatel'om

a Dodávatel'om sa ustanovenie týkajúce sa oboznámeniaIJžívatel'a uvedené v druhej vete tohto

odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

21' v pľípade, ak MAS identifikuje:

a) nedodržanie pľincípov a postupov Vo a/alebo

b) porušenie zásad, pľincípov alebo povinností vyplýajúcich z Právnych pľedpisov SR

azPrávnych aktov EÚ a/alebo
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c) poľušenie zásaď, pľincípov alebo povinností vyplývajúcich z Pľávnych dokumentov,
zYýzvy, Z usmel'není' metodic\ých pokynov CKo, stanovísk a zistení Certifikačného
oľgánu, Oľgánu auditu, Euľópskej Komisie alebo iných oľgánov EÚ, ktoré sú pľe MAS
záväzné a v dôsledku aplikácie ktoných sa vylučujú výdavky vyplývajúce z r,ykonaného
VO z financovania,

to všetko po uzavľetí zmluvy medzi Užívatel'om a úspešným uchádzačom' ale ešte pred úhradou
opľávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným qýdavkom Pľojektu, ktoľé
vyplýajú z realizácie Veľejného obstaľávania (napľ. na základe záveľov z administľatívnej
finančnej kontľoly Veľejného obstaľávania)' MAS nepľipustí výdavky vzniknuté na základe
takéhoto Vo do financovania Úm spôsobom, že nieje povinná uhľadiť Žiadosť oplatbu v
rozsahu tahýchto ýdavkov' alebo sa po súhlase Užívatel'a stav konvaliduje pľostľedníctvom ex
ante finančnej opľavy. Vo veci uľčenia ex ante finančnej opľavy a súčasného pľipustenia
kontľolovaného Vo do financovania postupuje MAS v zmysle Metodického pokynu CKo č. 5
k uľčovaniu finančných opľáv, ktoľé má ľiadiaci oryán uplatňovať pri nedodľŽaní pľavidiel
a postupov veľejnélro obstaľávania. Konečné potvrdenie ex ante finančnej opľavy vydá MAS
Užívatelbvi len po splnení podmienok určených MAS. Výdavky vzniknuté z takéhoto Vo budú
môcť byť pľipustené do financovania za podmienky zníženia opľávnených qýdavkov vo výške
uľčenej ex ante finančnej opravy' V pľípade uzatvoľeného dodatku k existujúcej zmluve na
dodávku tovaľov, služieb alebo stavebných pľác medzi UŽívateľom a Dodávatel'om sa
ustanovenie ýkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex ante finančnej
opľavy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu
obdobných nedostatkov'

22. Zoznam poľušení pľavidiel a postupov Verejného obstaľávania, spolu s uľčením peľcentuálnej
vyšky finančnej opľa\T/ pľislúchajúcej konkľétnemu poľušeniu, podl'a ktorélro postupuje MAS
pľi určení finančnej opľavy a ex ante finančnej opľavy' tvoľí Pľílohu č.4 zmluvy.

23. Užívatel' je povinný pľedloŽiť MAS Bezodkladne odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy
o poslýnutí Príspevku:

a) kompletnú dokumentáciu z procesu Vo k Pľojektu v pľípade, ak ku dňu nadobudnutia
účinnosti Zmluvy o poskýnutí Pľíspevku IJžívatel' uzavľel zmluvu s úspešným
uchádzačom, alebo

b) informáciu o stave' v akom Sa proces vo k Projektu nachádza, v prípade, ak ku dňu
nadobudnutia účinnosti Zmlwy o poskýnutí Pľíspevku |Jžívatel' neuzavľel zmluvu
s úspešným uclrádzačom.

Užívatel' je povinný pľedložiť dokumentácill zkažďého Vo v s Pľíľučkou k pľocesu veľejnélro
obstaľávania aZmluvou oposlqrtnutí Pľíspevku, a to vľozsahu, ktoý umožní vykonanie
kontľoly podl'a ods.6 alebo 7 tohto článkuYZP. Vsúlade spredchádzajúcou vetou, pokial'
Užívatel' ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskýnutí Pľíspevku neuzavrel zmluvu
s úspešným uchádzačom, nesmie tak uľobiť a je povinný pľedloŽiť dokumentáciu z pľíslušného
Vo na ex ante kontrolu podl'a ods' 6 písm. b) tohto článku, pokial' existuje povinnosť
pľedkladať pľedmetnú dokumentáciu podl'a Pľír'učky k pľocesu veľejného obstarávania na ex
ante kontrolu. Pľedchádzajice odseky tohto článku ako aj všetlry ostatné ustanovenia Zmluvy
o poslcytnutí Príspevku sa aplikujú pľimeľane, tak aby to neodpoľovalo účelu tohto odseku.
Nepľedloženie dokumentácie Z pľocesu Vo alebo infoľmácie podl'a pľvej vety tohto odseku sa
považuje za podstatné poľušenie Zmluvy o poslgrtnutí Pľíspevku.

24. Užívatel' nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo ľámcovú dohodu s uchádzačom
alebo uchádzačmi, ktoľí majú povinnosť zapisovať sa do ľegistľa paftneľov verejnélro sektora a
nie sú zapísaní v registľi paftneľov veľejnélro sektora alebo ktoých subdodávatelia alebo
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subdodávatelia podl'a zákona č). 31512016 Z' z. o ľegistľi paltneľov veľejného sektoľa a o Zmene

a doplnení niektoqýclr zákonov v zneni neskorších pľedpisov' ktorí majú povinnosť zapisovať sa

do ľegistľa paľtneľov veľejného sektoľa, nie sú zapísaní v ľegistľi paŕnerov verejného sektora.

Zákaz podl'a pľedchádzajúcej veý sa nevďahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatváľajú

s Užívatel'om qýlučne dvaja alebo viaceľí uchádzači, ktoľí sú fuzickými osobami a ktoľá sa ýka
poslqrtovania služieb.

25' MAS môže odmietnuť výkon administratívnej finančnej kontľoly Vo v prípadoclr, v ktoých
mu povinnosť vykonať takýo typ kontľoly neukladá Pľávny dokument (ľiadiaca dokumentácia)'

Po pľedložení žiadosti UŽívatel'a o lykonanie administľatívnej finančnej kontľoly MAS v
pľípadoch, v ktoých Pľávny dokument (ľiadiaca dokumentácia) ľiadiaca dokumentácia
neukladá MAS povinnosť vykonať takýo typ kontľoly, nebude žiadosť Uživatel'a považovaná

zazaéiatok administratívnej finančnej kontľoly podl'a prvej vety $ 20 ods. 1 zákona o finančnej

kontrole a audite.

26' MAS je opľávnená delegovať qýkon administľatívnej finančnej kontľoly Veľejného

obstaľávania a súvisiaciclr postupov na tľetiu osobu v súlade s Implementačným modelom

CLLD.

čtánot< 4 PovINNosTI sPoJENÉ s MoNIToRovANÍM PRoJEKTU
A PosKYTovANÍM INFoRMÁCIÍ
1' IJžívatel' je povinný počas tľvania Zmluvy o posk1tnutí Príspevku pľavidelne pľedkladať MAS

monitoľovacie správy Pľojektu a d'alšie údaje potľebné na monitorovanie Pľojektu vo foľmáte

uľčenom MAS v súlade s IM CLLD' Zmluvou o poslcýnutí Pľíspevku ako aj ostatnými

Pľávnymi dokumentmi, a to:

a) Monitoľovacie údaje k Žiadosti o platbu,

b) Následnú monitoľovaciu správu'

2. Ilžívatel' je povinný pľedkladať MAS spolu s každou priebežnou platbou alebo poskýnutím
predfinancovania Monitoľovacie údaje k Žiadosti o platbu.

3' Užívatel' je povinný pľedkladať MAS Následné monitoľovacie spľáry počas obdobia
Udľžatelhosti Pľojektu' Následné monitoľovacie spľávy je Užívatel' povinný predkladať MAS
odo dňa Finančného ukončenia Pľojektu so stavom k3l. decembľu príslušného kalendáľneho

ľoka (roka n). Užívatel'pľedkladá Následnú monitorovaciu správu do l5. janllára nasledujúceho

kalendárĺeho ľoka (ľoka n+l)' Za nu|te monitorované obdobie sa považuje obdobie od

Finančného ukončenia Pľojektu do 31. decembľa pľíslušného kalendárneho ľoka (roka n). Ďalšie
Následné monitoľovacie správy sa pľedkladaji každých 12 mesiacov aŽ do doby uplynutia
obdob i a Udľžate l'nosti Pľoj ektu'

MAS je oprávnená neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu spľávu najmä v pľípadoch, ak:

a) by tym ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezľovnalosti alebo inélro poľušenia

Zmluvy o poskýnutí Príspevku s finančným dopadom, ktoľé existujú v čase schval'ovania
poslednej Následnej monitorovacej správy,

b) eviduje akékol'vek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v pľípade prebiehajúceho

tľestného konania pľe tľestný čin súvisiaci s Pľojektom,
c) je Pľojekt v čase schval'ovania poslednej Následnej monitorovacej správy predmetom

qýkonu auditu alebo kontľoly opľávnenými osobamiv súlade s článkom l2yzP'

4' Následné monitoľovacie spľávy podliehajú ýkonu kontroly zo strany MAS. Kontrola
Monitoľovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti
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o platbu minimálne foľmou administľatívnej finančnej kontľoly kontľolovanej osoby v zmysle
Zákona o finančnej kontľole a audite.

5. Užívatel' je povinný pľedložiť MAS infoľmácie o monitoľovanýclr údajoch na úľovni Projektu
v ľozsalru a teľmíne uľčenom MAS. Na Žiadosť MAS je Užívatel'povinný Bezodkladne alebo
v inej lelrote uľčenej zo strany MAS v súlade s touto Zmluvou o poslcýnutí Pľíspevku pľedložiť
MAS aj iné infoľmácie, dokumentáciu súvisiacu s chaľakteľom a postavením Užívatel'a,
s Realizáciou Pľojektu, účelom Pľojektu, s činnosťamiUŽivatel'a súvisiacimi s účelom Pľojektu,
s vedením účtovníctva alebo iných skutočnostiaclr podl'a požiadavky MAS'

6' Užívatel' je povinný Bezodkladne písomne infoľmovať MAS o začati a ukončení akéhokol'vek
súdnelro' exekučného alebo správneho konania voči Užívatel'ovi, o vzniku azániku okolností
vylučujúcich zodpovednosť, o všetkych zisteniach opľávnených osôb na qýkon kontľoly alebo
auditu, pľípadne iných kontľolných oľgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoľé majú alebo
môžu mať vplyv na Realizáciu Pľojektu alalebo na povahu a účel Pľojektu. UŽívatel' je tiež
povinný infoľmovať MAS o začatí a ukončení konkuľznélro konania a konkuľzu,
ľeštrukturalizačneho konania aľeštruktuľalizácie, ako aj o vstupe Uživatel'a do likvidácie ajej
ukončení, ak sa Pľávne pľedpisy SR upľavujúce tieto konania naUživate|'avzťahujil.Užívate|'
je povinný infoľmovať MAS o zavedení ozdravnélro ľežimu azavedení nútenej spráry podl'a

$ 19 zákona č. 58312004 Z, z. oľozpočtových pľavidlách územnej samospľávy vznení
neskoľších pľedpisov, ak sa na Užívate|'a tento zákon vzt'ahuje.

7. Užívatel' je zodpovedný za pľesnosť, spľávnosť, pravdivosť a úplnosť všet$ch infoľmácií
poskytovaných MAS.

8' o zmenáclr ýkajúcich sa Projektu je Užívatel' povinný infoľmovať MAS v ľozsalru podl'a
podmienok upľavených v článku 6 zmluvy.

9' Užívatel' je povinný Bezodkladne písomne infoľmovať MAS o tľestnom konaní vedenom voči
UŽívatel'ovi, jeho štatutáľnemu oľgánu, členovi štatutárnelro oľgánu či pľokuľistovi zatľestné
činy: poškodzovania finančných záujmov Európskej únie ($ 26l _ 263 zákona č.30012005 Z. z.
Trestného zákona v znení neskoľších pľedpisov - d'alej ako ,,TZ"), trestných činov koľupcie
($ 328 _ 336 TZ),legallzácie pľíjmu z trestnej činnosti ($ 233 _ 234 TZ), založenia, zosnovania
a podporovania zločineckej skupiny (s 296 TZ), machinácie pľi verejnom obstaľávaní a veľejnej
dražbe ($ 266 _ 268 TZ) alebo tľestné činy pľávnických osôb podl'a zákona č' 9112016 Z' z.
o tľestnej zodpovednosti právnichých osôb a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v účinnom
zneni.

Clánok5 INF'ORMoVANIEAKoMUNIKÁCIA
1' Užívatel' je povinný počas platnosti a účinnosti Zm|uvy o poskytnutí Príspevku infoľmovať

veľejnosť o pľíspevku, ktolý na základe Zm|uvy o poskytnutí Pľíspevku získa, ľesp' získal
prostľedníctvom opatrení v oblasti infoľmovania a komunikácie uvedenýclr v tomto článku
VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskýnutí Príspevku a Pľávnych dokumentov.

z. Užívatel' sa zavazuje. že všetky opatľenia v oblasti infoľmovania a komunikácie zamerané
na veľejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

a) odkaz na Euľópsku úniu a znak Euľópskej únie v súlade s poŽadovanými gľafic\ými
štandaľdmi;

b) nasledovný odkaz: EFRR _ Euľópsky fond ľegionálnelro ľozvoja.

3' Ak má Užívate|'zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie Pľojektu uveľejniť na
svojom webovom sídle kľátky opis Projektu, vľátane popisu ciel'ov a ýsledkov Pľojektu.
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Rozsah infoľmácie zveľejnenej na webovom sídle Užívate|'a musí by' primeľaný výške
poslqrtovanélro Príspevku a musí zdôrazťrcvať finančnú podpoľu z Euľópskej únie.

4' Užívatel' je povinný zaistlť infoľmovanie veľejnosti počas Realizácie Pľojektu o tom' že Projekt
je spolufinancovaný z BŠtp minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej velkosti A3),
a to na mieste l'ahko viditel'nom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje

infoľmácie v zmysle Manuálu pre infoľmovanie a komunikáciu pre IRoP Zverejneného na

webovom sídle Ro pľe IRoP.

5. |Jžívatel' je povinný ľiadiť sa aktuálnou veľziou Manuálu pre informovanie a komunikáciu pľe

IRoP Zveľejnenou na webovom sídle Riadiaceho oľgánu.

Čtánoľ 6 vLAsTNÍCTvo A POUŽITIB vÝsTUPov
l ' ĺJžívatel' sa zavdnuje, Že počas Realizácie Pľojektu a obdobia Udľžatel'nosti Pľojektu:

a) budú nehnutelhosti, v súvislosti s ktoľými sa Pľojekt realizuje, 
'pĺňať 

vo Výzve
stanovené podmienky poskýnutia Pľíspevku z hl'adiska vlastníckych' ľesp. iných

užívacich pľáv vzťahujúcich sa na pľávny vzťah Užívatel'a k nelrnutelhostiam, v ktoých
alebo v súvislosti s ktoými sa Pľojekt realizuje v zmysle Yýzvy (d'alej ako

,,Nehnutel'nosti na ľealizáciu Pľojektu"). To znamen{ že Uživatel' musí mať

k Nehnutelhosti na realizáclu Pľojektu pľávny vzťah, ktoý je ako akceptovatelhý

definovaný v rámci podmienok poskýnutia Príspevku vo Výzve, a to vľátane podmienok

vďahujúcich sa na ťaľclry a iné práva tľetích osôb viažucich sa k Nehnutelhosti na

realizácil Pľojektu. Zpľávneho vzťahu lJživatel'a kNehnutelhostiam na rea|izáciu

Projektu musí bý' zrejmé, žeL]žívateľ je opľávnený Nehnuteľnosti na rea|izáciu Pľojektu

neľušene a plnolrodnotne uživať počas Realizácie Pľojektu a počas obdobia
Udržatel'nosti Pľojektu. Môže pľitom dôjsť aj ku kombinácii ľôznych pľávnych titulov,

ktoré toto právo ĺJžívatel'a zak|adajú a ktoľé sa môžu navzájom meniť pľi dodľžaní

všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Pľojektu a obdobia
Udržatel'nosti Pľojektu;

b) Predmet Projektu, je|ro časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoý' ktoré obstaral

alebo zhodnotil vľámci Projektu zPľíspevku alebo zjeho časti (ďalej ako ',Majetok
nadobudnutý z Pľíspevku") :

(i) bude používať výlučne pľi výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Pľojektom' na

kto{ŕ bol Pľíspevok poskýnut'ý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpeéenie

a udľžanie ciel'a Pľojektu je vhodné prenechanie pľevádzkovania Majetku

nadobudnutého z Pľíspevku tľetej osobe,

(ii) zaraďí ho do svojlro majetku a zostane v jeho majetku pľi dodržaní pľíslušného

pľávneho pľedpisu aplikovatel'ného na IJžívatel'a podl'a jelro štatutáľneho postavenia

(napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné pľávne pľedpisy výslovne nestanovujú iný

postup pri aplikácii výnimiek podl'a bodu (i) vyššie,

(iii) nadobudne od tretích osôb na základe tľhových podmienok pri využití postupov

a podmienok obstaľávania uvedených v článku 3 !ýchto YZP'Majetok nadobudnuý

z Pľíspevku, ktoqŕ bol nadobudnu!ý od tľetích osôb, musí bý nov'ý a nepoužívaný,

pľičom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok' ktory Užívate|' už pľedým, čo

i|en zčasti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný pľávny vzťah

a následne ho opäť priamo alebo nepľiamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na

časový faktor,
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(iv) ak to uľčí MAS' Uživatel'označijednotlivé hnutel'né veci, ktoré tvoľia Majetok
nadobudnut'ý z Pľíspevku, spôsobom uľčeným zo strany MAS tak, aby nemohli byt'
zamenené s inou vecou' od ich nadobudnutia počas Realizácie Pľojektu a obdobia
UdľŽatel'nosti Projektu; uvedená podmienka sa neýka povinností vyplývajúcich
z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 ods. 8 a článku 5vZP,

(v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktoý je pľedmetom duševného
vlastníctva (autoľského pľáva' pľáv súvisiacich s autoľským pľávom a pľáva
pľiemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, pľáva
na ochľanu úžitkového vzoľu' pľáva ku know_how a iných osobitných dľuhov pľáv
k nehmotným statkom, k nakladaniu s ktorými sa lyžaduje právny titul) (d'alej vo
všeobecnosti aj ako ',majetok, ktoľý je pľedmetom duševného vlastníctva"), flä
zŕlklad,e písomnej zmluvy, vľátane ľámcovej zmluvy' z obsalru ktoých musí
vyplyv ať spInenie nasledovných podmienok:

l ' Ak Užívatel' nadobudne majetok, ktoý je predmetom duševného vlastníctva
na základe zmluvy, ktorej účelom/pľedmetom je aj vyľvoľenie alebo
zabezpečenie vývorenia diela alebo iného majetku, ktoý je predmetom
duševného vlastníctva pľe Pľojekt, Užívatel' ako nadobúdatel' musí by'
opľávnený v ľozsahu, v akom to nevylučujú Pľávne pľedpisy SR kogentnej
povahy' použiť dielo alebo vykonávať pľáva viažuce sa k majetku, ktolý je
pľedmetom duševnélro vlastníctva, v súvislosti s Pľojektom na zák|ade vecne
a miestne neobmedzenej' výhľadnej, bez osobitnélro súhlasu Dodávatel'a' resp.
autoľa pľevoditelhej, v písomnej foľme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktoľej
(ktoľého) obsalrom nebudú pľe potľeby Pľojektu žiaďne obmedzenia |Jžívatel'a
pri používaní diela alebo pľi lykonávaní iného pľáva k majetku, ktoľý je
pľedmetom duševnélro vlastníctva, ktoľé by vyžadovali dodatočný alebo
osobitný súhlas autoľa na uplatňovanie majetkoqých pľáv k dielu alebo
dodatočný alebo osobitný súhlas majitel'a práva na vykonávanie iného pľáva
k majetku, ktoqŕ je pľedmetom duševného vlastníctva, v dôsledku čoho bude pľe
potreby Pľojektu UŽívatel' opľávnený všetky pľáva k majetku, ktoý je
predmetom duševnélro vlastníctva, neľušene a neobmedzene aplikovať, užívať,
požívať, šíľiť' ľozmnožovať, pľepracovať, spľacovať, adaptovať' d'alej vyvíjať
a chľániť a nakladat' s nimi na l'ubovolhý účel (vľátane tých spôsobov použitia
majetku, ktoý je predmetom duševného vlastníctva, ktoľé nad ľámec účelu
zmluvy podlä prvej vety súvisia s dosiahnutím alebo udržaním cielh Pľojektu
podl'a článku 2 ods. 2.2 zmluvy), a to minimálne do ukončenia obdobia
Udržatel'nosti Pľojektu, pľípadne v ľovnakom ľozsahu ich pľeviesť či poskytnúť
čiastočne alebo v celosti tľetej osobe v súlade so Schválenou žiadosťou
o pľíspevok' ľesp. Zmluvou o poslýnutí Pľíspevku, pľičom takáto licencia sa
poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2' Vzmluve podl'a bodu 1' budú zalrrnuté ustanovenia ozveľejnení autoľov,
výľobcov a subdodávate l'ov D o dáv atel' a |J žív atel' a.

3' Ak Užívatel' nadobudne majetok, ktorý je pľedmetom duševného vlastníctva,
nazáklade zmluvy, ktoľej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo inélro
existujúcelro pľáva k majetku, ktoý je pľedmetom duševnélro vlastníctva, pľe
Projekt, ktoľé nebolo zhotovené podl'a požiadaviek IJživatel,a a ktoľé sa
v ľovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Užívatel' ako
nadobúdatel' musí byt' opľávnený v ľozsalru, v akom to nevylučujú Pľávne
pľedpisy SR kogentnej povahy, použiť die|o alebo vykonávať práva k majetku,
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ktoný je pľedmetom duševného vlastníctva, tak, aby mohol Realizovať Projekt,
dosiahnuť účel Zmluvy oposkýnutí Príspevku, ciel' Pľojektu azabezpečiť

Udržatelhosť Pľojektu bez obmedzení abez toho, aby vznikali dodatočné

náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu qýkonu pľáv k majetku,

ktoý je pľedmetom duševného vlastníctva, alebo z dôvodu iného používania
majetku' ktoný je predmetom duševného vlastníctva. Za úče|om dodržania
podmienok uvedených v pľedchádzajúcej vete je Užívatel' povinný vyúiť
všetky možnosti, ktoľé mu umožňuje pľávny poľiadok, vľátane úpľavy udelenia
licencie analogicky podľa bodu 1., pri zohľadnení štandardných licenčných
podmienok vzťalrujúcich sa na dodávaný majetok, ktoý je pľedmetom

duševného vlastníctva.

2' Majetok nadobudnuý z Pľíspevku a záloh podl'a článku 13 týclrto VZP nemôže byť bez

predchádzajúceho písomného súhlasu MAS a Riadiaceho orgánu počas Realizácie Projektu

a počas obdobia Udľžatel'nosti Pľojektu:

a) pľevedený na tľetiu osobu,

b) pľenajat'ý tľetej osobe alebo pľenechaný do iného druhu užívania, resp. spôsobu

používania tľetej osobe, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vypl1fvajúcou z ods. 1 písm'

b) bod (i) tohto článku,

c) zaťaŽený akýmkolVek pľávom tľetej osoby, okrem pľípadu, ak podl'a MAS a Riadiaceho

oľgánu nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmlwy o poskýnutí Príspevku alebo

dosiahnutie a udľžanie ciel'a Pľojektu podľa článku 2 ods,2.2 zmluvy,

d) zaťažený záložným pľávom v pľospech tretej osoby.

3. IJžívate|' je povinný akúkol'vek dispozíciu s Majetkom nadobudnuým z Pľíspevku vykonať až

po udelení prechádzajicelro písomného súhlasu MAS a Riadiacelro orgánu aj v pľípadoclr, na

ktoré sa vďahllji ýnimky uvedené v odsekoclr ĺ a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým

úkonom, o ktoých sa Užívatel'domníeva, Že sana nich nevďahujú odseky 1 a 2 tohto článku.

V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnuým z Príspevku povinne podlieha

Veľejnému obstaľávaniu, je IJžívatel' povinný postupovať pri tomto obstaľávaní v zmysle

Zákona o Vo a pľavidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom MAS overí súlad tohto

Veľejného obstaľávania so Zákonom o Vo a pľavidlami uvedenými v Pľávnych dokumentoch

ešte pred vydaním písomného súhlasu. MAS aRiadiaci oľgán môžu udeliť súhlas sým, že

podmienkyuvedenévods. 1písm'b)bodoch(i)a(ii)avods.2písm'a)ab)tohtočlánku6
YZP sa budú vzťahovať na uľčitú časť Majetku nadobudnutého zPríspevku |en vobmedzenej

miere, alebo sa na neho nebudú vďahovať vôbec. Tafuito súhlas môže bý udelený ýlučne
v prípade, ak ide o majetok, ktoý je v.ýsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou
Pľojektu a ktoqý z dôvodov uvedenýclr v osobitných pľávnych pľedpisoch nemôže spĺĺuť
podmienky uvedené vods. l písm. b) bodoclr (i) a (ii) avods.2 písm' a) ab) tohto článku 6
vZP, hoci vykonanie činností v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého

zPľíspevku je nevyhnutne potľebné pre Realizáciu Pľojektu (ide napľíklad otzv. vyvolané

investície). o súhlas podl'a tohto odseku 3 žiada Užívatel' MAS, pričom súčasťou žiadosti je

dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak MAS žiadosť

o súhlas zamietne. Po súhlasnom stanovisku MAS predloŽí MAS žiadosť Riadiacemu oľgánu.

o vyjadľení Riadiaceho oľgánu infoľmuje MAS Bezodkladne UŽívatel'a.

4. Poľušenie povinnosti IJŽívatel'a podl'a ods. 1 písm. b) bodov (i) a (ii) apodl'a ods' 2 písm. a) až

d) tohto článku môže v závislosti od ľozsahu poľušenia a druhu Majetku nadobudnutého

z Pľíspevku, ku ktorému sa poľušenie povinnosti viaže, pľedstavovať Podstatnú Zmenu Projektu,

s ohl'adom na jej definíciu uvedenú v článku 1 ods. 3 VZP.

Strana 23 z 45



5' Pri dodľžaní podmienok uvedených v odsekoch 1 aŽ 3 tohto článku Užívatel' záľoveň beľie
na vedomie, že scudzenie' pľenájom alebo akékolVek iné pľenechanie Majetku nadotrudnutélro
z Pľíspevku za iných ako tľlroých podmienok môže zakladať neopľávnenú štátnu pomoc
vzmysle článku 107 anasl. Zmluvy ofungovaní EÚ, príslušných Pľávnych pľedpisov SR
a Právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude IJžívatel' povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie
takto poslrytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úľokmi vo výške, v lelrotách a spôsolrom
vyplývajúcim z uvedených Pľávnych pľedpisov SR a Právnych aktov EÚ. IJžívatel' je povinný
vrátiť Pľíspevok alebo jelro časť dotknutú konaním alebo opomenutím Užívatel'a uvedeným
v pruej vete tohto odseku v súlade s článkom 10vZP.

6' IJžívatel' sa zaväzuje poslq1tnúť MAS, Riadiacemu oľgánu a pľíslušným orgánom SR a EÚ
všetku dokumentáciu vyľvoľenú pľi alebo v súvislosti s Realizáciou Pľojektu, a ýmto záľoveň
udel'uje MAS' Riadiacemu oľgánu a pľíslušným oľgánom SR a EU pľávo na použitie údajov
ztejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskýnutí Pľíspevku pľi zohl'adnení
práv Užívatel'a k majetku, ktorý je pľedmetom duševného vlastníctva'

7 ' Poľušenie povinností Užívatel'a uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie
pľávnelro úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnuým z Pľíspevku bez pľedchádzajúceho
písomnélro súhlasu MAS v zmysle ods' 3 tohto článku YZP, sa považuje za podstatné poľušenie
Zmluvy o poskýnutí Príspevku aUžívatel' je povinný vľátiť Príspevok alebo jeho časť v súlade
s článkom 10vZP.

8. Zmluvné strany sa dohodli a súlrlasia, že Majetok nadobudnuý z Pľíspevku podlieha ýkonu
rozhodnutia podl'a Pľávnych pľedpisov SR len v pľípade, ak je osobou opľávnenou z v.ýkonu
ľozhodnutia MAS, Riadiaci oľgán, Ministeľstvo financií SR, Úrad vládnelro auditu' Financujúca
banka alebo Financujúca inštitúcia.

Článok 7 PREvoD A PRECHoD PRÁv A PovINNosTÍ
1' Užívatel' je opľávnený pľeviesť práva a povinnosti zoZmluvy o poskytnutí Príspevku na iný

subjekt iba s predchádzajícim písomným súhlasom MAS a Riadiaceho oľgánu postupom podl'a
článku 6 ods. 6.2 písmeno a) zmluvy týkajúceho satzv. ex-ante zmien, za súčasného splnenia
podmienok uvedených včlánku 2 ods' 3 a4 YZP apodmienok pľe pľechod a prevod pľáv
a povinností pľijímatel'a nainý subjekt uvedenýclr Systéme finančného ľiadenia' UŽívatel'spolu
s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s pľevodom ptáv a povinností zo Zmltxy o poslqytnutí
Príspevku predloži MAS doklady, ktoými pľeukazuje splnenie podmienok pľe udelenie
súhlasu. MAS je následne oprávnená vyŽiadať od Užívatel'a akékolVek dokumený alebo
požiadať o poskýnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potľebných k preskúmaniu splnenia
podmienok pľe udelenie súhlasu aIJžívatel' je povinný poskytnúť MAS požadované
dokumený' infoľmácie alebo vysvetlenia v pľimeranej lehote, kÍoľá nesmie bť kratšia ako
lehota na Bezodkladné plnenie, a spôsobom uľčeným MAS. Po súhlasnom stanovisku MAS
predloží MAS žiadosť Riadiacemu oľgánu. o vy'jadľení Riadiaceho oľgánu infoľmuje MAS
Bezodkladne Užívate|'a' Ak Užívatel' neposkytne MAS dokumený, vysvetlenia a infoľmácie
vyžiadane podl'a predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, MAS súhlas So Zmenou v osobe
Uživatel'a neudelí. V pľípade, ak MAS neudelí so Zmenou v osobe |Jžívatel'a súhlas, je zo
Zmluvy o poskytnutí Pľíspevku voči MAS nad'alej v nezmenenom rozsalru a obsahu zaviazaný
Užívatel'vnadväznosti na $ 531 anasl. občianskeho zákonníka, bez ohl'adu na akékol'vek
záväzky Užívatel'a voči tretím osobám; to neplatí, ak by uvedený stav bol v ľozpoľe s Pľávnymi
predpismi SR kogentnej povahy' Ak dôjde k pľevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskýnutí
Pľíspevku na iný subjekt bez pľedchádzajúceho súhlasu MAS a Riadiaceho oľgánu, takéto
poľušenie povinnosti Užívatel'a sa považuje za podstatné poľušenie Zmluvy o poslqrtnutí
Pľíspevku aUžívate|' je povinný vľátit' Pľíspevok alebo jeho časť v súlade s článkom 10 vZP.
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2. Zmena vlastníckej štruktúry Užívatel'a (napľíklad pľevod akcií alebo pľevod obchodného
podielu v obchodnej spoločnosti, ktoľá je Užívatel'om) nepredstavuje Podstatnú zmenu Pľojektu
v pľípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky pos\rtnutia Príspevku uľčené vo Výzve
a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Pľojektu v zmysle článku 2
ods' 2.2 zmluvy' V nadväznosti na článok 6 ods. 6.1 zmluvy je Užívatel'povinný oznámiť MAS
zmenlJ vo vlastníckej štruktúľe Uživatel'a Bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel,
ľesp. mohol dozvedieť. MAS je opľávnená po oznámení takejto zmeny, ako aj zvlastného
podnetu vyžiadať od Užívatel'a akúkolVek Dokumentáciu alebo požiadať o poskýnutie
doplňujúcich infoľmácií a vysvetlení potľebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou

vlastníckej štľuktúry Užívatel'a došlo k Podstatnej Zmene Projektu aUživatel' je povinný
požadovanú Dokumentáciu, infoľmácie alebo vysvetlenia v pľimeľanej lelrote a spôsobom

uľčeným MAS tejto poslcytnúť.

3. Postúpenie pohl'adávky Užívatel'a na vyplatenie Príspevku na tľetiu osobu sa vylučuje, bez

olrl'adu na pľávny titul, pľávnu foľmu alebo spôsob postúpenia.

4. Postúpenie polrl'adávky vyplývajúcej MAS zo Zmltlvy o poskýnutí Pľíspevku na Riadiaci
oľgán nie je v zmysle Právnych pľedpisov SR nijako obmedzený. MAS nie je opľávnená

postúpiť pohl'adávku zo Zmluvy o príspevku na iný subjekt. Na základe zmluvy o postúpení

pohl'adávok budú všetky pohl'adávky vzniknuté MAS z tejto Zmluvy o poskýnutí Pľíspevku
postúpené na Riadiaci otgán, ktoý sa tak stane noým veľitelbm pohl'adávky voči Užívatel'ovi,
aby mohol uplatniť všetky práva avykonať všetky svoje povinnosti t'ýkajúce sa vymáhania

vzniknuých Nezľovnalostí a vľacania neoprávnene vyplatenýclr čiastok späť v súvislosti so
svojou zodpovednosťou za riadenie IROP podl'a Všeobecného nariadenia. Spolu s postúpenou

polrl'adávkou prejde na Riadiaci orgán aj zá|ožne pľávo alebo ine zabezpečenie, ktoľé bolo
zriadené, pľípadne vzniklo, v súvislosti s touto Zmluvou o poskytnutí Príspevku. Užívateľ
vyššie uvedený postup akceptuje.

5' V pľípade, ak na základe Právnych predpisov SR prechádza ýkon akýchkolŤek pľáv

a povinností zo Zmluvy o poskytnutí Pľíspevku alebo iných zml:úv uzavreých medzi MAS
alJžívatel'om na zákIade Zmlw1, o poskýnutí Pľíspevku (najmä zmluvy o ztladení záložného
pľáva) z MAS na iný orgán zastupujúci Slovenskú ľepubliku, tento oľgán automaticky vstupuje

do všet\ýclr práv apovinností MAS zo ZmIllvy o poskýnutí Príspevku, ktoných ýkon mu

umožňujú pľíslušné Právne pľedpisy SR upľavujúce jeho pôsobnosť a právomoc. V dôsledku

cesie (postúpenia pohl'adávok podl'a odseku 4' tohto článku) vsfupuje Riadiaci oľgán do

všetlaých práv, ktoré mala pľedým MAS a prvá veta tohto odseku sa preto uplatní primeľane aj

pľe pľípad takéhoto postúpenia pohl'adávky z MAS na Riadiaci oľgán.

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotliých úkonov pri pľevode alebo pľechode pľáv

a povinností sú upľavené v Systéme finančného ľiadenia a v prípade cesie vyplývajú zo zmluvy
o postúpení pohl'adávok dohodnutej medzi MAS a Riadiacim oľgánom'

článot 8 REALIZ^CIAAKTIVÍT PRoJEKTU

1. Užívatel' je povinný zrealizovať schválený Pľojekt v súlade so Zmluvou o pos$rtnutí Príspevku

a ukončiť Realizáciu Projektu Riadne a Včas. |]žívatel' je povinný pri zamýšl'anej zmene

teľmínu Ukončenia rea|izácie Pľojektu podať žiadosť o Zmenu a postupovať v súlade s článkom

6 ods.6'2 písm. b) zmluvy.

z. Deň Zaóatia rea|izácie Pľojektu musí nastať odo dňa nadobudnutia účinnostl Zm|uvy

o poslgrtnutí Pľíspevku tak, aby sa Ukončila realizäcia Projektu do 9 mesiacov odo dňa

nadobudnutia účinnosti Zmlavy o poskytnutí Pľíspevku UŽívateľ nie je oprávnený začať
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Realizáciu aktivít Pľojektu pred dátumom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poslg.tnutí
Pľíspevku.

3. Užívatel' je oprávnený pozastaviť Realizáciu Pľojektu, ak Realizácii Pľojektu bľáni okolnosť
vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania oYZ. Čas ilvania oYZ sa nezapočítava do doby
Realizácie Pľojektu. MAS na základe oznámeniaUžívatel'a o pominutí OYZ zabezpečí úpľavu
haľmonogľamu Pľojektu uvedeného v Prílohe é,2 zmluvy. Postup podl'a tohto ods' 3 sa bude
analogicky aplikovať aj v pľípade, ak MAS pozastavi poskytovanie Pľíspevku z dôvodu oVZ
(ods' 6 písm. c) v spojení s ods. 11 písm. b) tohto článku vZP).

4. UŽívatel' je opľávnený pozastaviť Realizáciu Pľojektu aj v pľípade, ak sa MAS dostane
do omeškania:

a) s vykonaním úkonu alebo postupu' ktoý realizuje podl'a tejto Zmluvy o poskytnutí
Pľíspevku alebo na jej základe sama alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt' o viac
ako 30 kalendáľnych dní, a to po dobu omeškania MAS; V prípade, že MAS vykoná
pľedmetný úkon alebo postup, kalendáľnym dňom, kedy sa dozvedel o r,ykonaní tohto
úkonu alebo postupu, je Užívatel'povinný pokľačovať v Realizácii Pľojektu alebo

b) s qýkonom administľatívnej finančnej kontľoly Veľejného obstaľávania podl'a článku 3
YZP, a to po dobu omeškania MAS'

Doba Realizácie Projektu sa v prípadoch uvedených v písm' a) a v písm. b) tohto odseku pľedĺzi
o čas omeškania MAS' pričom však Realizácia Pľojektu musí byt' ukončená najneskôľ do
uplynutia stanoveného obdobia opľávnenosti, .

5' UŽívatel'Bezodkladne po vzniku oYZ alebo po tom' čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom,
ako nastala skutočnosť podl'a odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi MAS pozastavenie
Realizácie Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podl'a odseku 3 alebo 4 tohto
článku vZP.y pľípade vzniku oYZ podl'a odseku 3 alallebo skutočností podl'a odseku 4 tohto
článku Užívatel' v písomnom oznámeni uvedie skutočnosti' ktoré viedli k vzniku oVZ,
aleboskutočností podl'a odseku 4, dátum vzniku oYZ a|ebo skutočností podlä odseku 4,
k čomu priloží pľíslušnú dokumentáciu pľeukazujúcu vznik oVZ alebo skutočností podl'a
odseku 4. Doľučením tohto oznámenia MAS nastávajú účinky pozastaveni aRealizácie Pľojektu,
ak boli splnené podmienky podl'a odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP.

V pľípade, že nejde o OYZ, MAS písomne oznámi Užívatel'ovi, že vznik oYZ z dôvodov
uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie Pľojektu
nedošlo.

6' MAS je opľávnená pozastaviť poslýovanie Pľíspevku:

a) v pľípade nepodstatného porušeni a Zmlavy o poskýnutí Príspevku Užívatel'onr , a to až
do doby odstľánenia tohto porušenia zo stľany IJžívate!'a,

b) v pľípade podstatného poľušenia Zmluly o poskýnutí Pľíspevku Užívatel'om' ak MAS
neodstúpil od Zmluvy o poskýnutí Pľíspevku, a to až do doby odstránenia tohto
porušenia zo strany Uživatel'a,

c) v pľípade, ak poskytnutiu Pľíspevku bľáni oYZ na stľane IJžívatel'a, ato až do doby
zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na pľípady, kedy je pľedmetom ŽoP
v'ýdavok vďahujúci sa na Aktivitu alelro jej časť vykonanú v ľámci Realizácie Projektu
pred t'ým, ako došlo k účinkom pozastavenia Pľojektu podl'a ods. 5 tohto článku, a to aj
v pľípade, že k úhľade alebo odvodu takéhoto ýdavku došlo až v čase po vzniku účinkov
pozastavenia Pľojektu podl'a ods. 5 tohto článku,
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d) až do doby, kým vznikne ľiadne zabezpečenie záväzkov voči MAS súvisiacich
s Realizáciou Projektu v zmysle článku l3 ods. l yZP,

e) v prípade začatia tľestnélro stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou Pľojektu alebo

so schval'ov aním Žiadosti o príspevok, ktoľé viedlo k uzavľetiu Zm|wy o poslqrtnutí

Príspevku na Realizáciu Projektu, alebo v pľípade vznesenia obvinenia voči Užívatel'ovi'
osobám konajúcim v mene Uživateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti
s Pľojektom,

0 v pľípade' ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozľenie z Nezľovnalosti na úrovni
konkrétnej Yýzvy, v rámci ktorej Užívatel' podal Žladosť o pľíspevok, bez ohľadu na

poľušenie pľávnej povinnosti Užívatel'om,

g) v pľípade, ak je alebo bol Projekt pľedmetom výkonu auditu alebo kontľoly zo stľany

subjektov podl'a článku 12 ods' I yZP na úrovni MAS a zistenia počas pľebiehajúceho

auditu/kontľoly pľedbežne obsahujú zistenia, ktoľé vyžadujú dočasne pozastavenie

pos\rtovania Príspevku' bez ohlädu na poľušenie pľávnej povinnosti Užívatel'om,

h) v prípade, ak došlo kzačatiu konania !ýkajúceho sa pos$rtnutia pomoci nezlučiteľnej

svnútoľným tľhom alebo neopľávnenej pomoci vnadväznosti na článok 108 Zmluvy
o fungovaní EÚ, najmä konania ýkajúceho sa neoznámenej alebo protipľávnej pomoci

podl'a článku 4 ods. 4 Nariadenia Rady (EU) č. 20I5lI589, ktoým sa ustanovujú

podrobné pľavidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Euľópskej únie, alebo

v prípade, ak Komisia prijala ľozhodnutie, ktoým prikázala členskému štátu pozastaviť

akúkol'vek protipľávnu pomoc' kým Komisia nepľijme ľozhodnutie o zlučitel'nosti
pomoci so spoločným trlrom,

i) v pľípade, ak poskynutiu Pľíspevku bráni uzatvoľenie Štátnej pokladnice na prelome

kalendáľnych ľokov a z tohto dôvodu nebol poslqrtnutý NFP alebo jeho časť MAS na

úlrľadu pľíslušnej Žiad'osti o platbu.

7. MAS môže pozastaviť poskýovanie Príspevku vrátane všetkých procesov s ým súvisiacich

v pľípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v pľimeľanej

lelrote poslqytnutej MAS, MAS je opľávnená odstúpiť od Zmluvy o poslc1rtnutí Pľíspevku pre

podstatné poľušenie Zmluvy o poskýnutí Príspevku alebo q'konať finančnú opľavu časti

Príspevku'

8. MAS oznámi Užívateľovi pozastavenie poslqrtovania Príspevku' ak budú splnené podmienky

podl'a ods. 6 alebo 7 tohto článku YZP. Doľučením tohto oznámenia Uživatel'ovi nastávajú

účinky pozastavenia poskýovania Pľíspevku.

9. Ak MAS pozastaví poskýovanie Pľíspevku vľátane všetkych pľocesov s ým súvisiacich

v zmysle ods. 6 alebo 7 tohto článku, Zmluvné stľany sa dohodli, že MAS sa v takom pľípade

nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podl'a Zmlwy o poslgrtnutí Príspevku

aIJŽivatel'ovi nevzniká žiadne právo ztakéhoto ne/konania MAS, ktoré nie je osobitne

dohodnuté v tomto článku VZP. MAS je povinná, ak ju o to Užívatel' poŽiada, pos$nnúť mu

všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskýnutí Pľíspevku na to, aby
ĺJživate|'bol schopný opäť pokľačovať v Riadnej Realizácii Projektu'

10. Výdavky rca|izované Užívatel'om počas obdobia pozastavenia Realizácie Projektu sa nebudú

pokladať za Oprávnené ýdavky v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pľe tie ýdavky
realizované Užívatel'om, ktoré sú podľa Prílohy č. 3 zmluvy zahtnuté pod časťou Projektu,

ktorej ľealizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Užívatel'a podl'a ods. 5 tohto

článku vZP' Zhl'adiska posúdenia opľávnenosti jednotlivého ýdavku sa uplatní ýnimka
stanovená v odseku 6 písm. c) vyššie.
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l 1. Ak Užívatel' má zato, že:

a) odstránil zistene poľušenia Zmlwy o poslĺytnutí Pľíspevku, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto
článku pľekážkou pľe poskýovanie Pľíspevku zo strany MAS, s výnimkou písm. fl až h)

odseku 6 tohto článku, na ktoľé sa toto ustanovenie odseku l l nevďahuje, za podmienky,
ak súčasne nedošlo k poľušeniu povinnosti Užívateľa, alebo

b) došlo k zániku oVZ, ktoľé sú v zmysle ods. ó tohto č|ánku pľekážkou pľe poskytovanie
Pľíspevku zo strany MAS, alebo

c) odstľánil Nezľovnalosť v zmysle ods. 7 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doľučiť MAS oznámenie o odstľánení zistených poľušení Zmluvy
o pos$rtnutí Pľíspevku. V pľípade, ak obnoveniu poskytovania Pľíspevku Užívatel'ovi nebľáni
iný vykonaný pľávny úkon alebo akákolVek povinnosť MAS lyplývajúca pľe ňu z Pľávnych
predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ alebo zPľávnyclr dokumentov týkajúcich sa
Nezľovnalostí a záľoveň podl'a oveľenia MAS tvľdenia Užívatel'a o odstránení zistených
porušení Zmluvy o poskýnutí Pľíspevku zodpovedajú skutočnosti, obnoví MAS poslqrtovanie
Pľíspevku Užívatel'ovi.

I2. v pľípade zániku oYZ sa MAS zaväzuje Bezodkladne obnoviť poslqrtovanie Pľíspevku
Užívatel'ovi.

l3. V každom momente pozastavenia Realizácie Pľojektu z dôvodov existencie prekážlq, ktorá má
povalru oYZ, je MAS oprávnená skontľolovať, či trvá táto pľekážka, ato postupom uvedeným
v tejto Zmluve o poskýnutí Pľíspevku, v Právnych pľedpisoch SR a Pľávnyclr aktoch EU alebo
v Pľávnych dokumentoch ýkajúcich sa ýkonu kontľoly' Na ten účel je IJžívatel' povinný na
poŽiadanie MAS preukázať dodržiavanie všet\ých svojich povinností vyplývajúcich pľe neho
z Pľávnyclr pľedpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov ýkajúciclr sa plnenia podl'a tejto
Zmluvy o poskýnutí Pľíspevku, najmä zmluvných a iných vďahov s Dodávatel'om.

14. Učinky oVZ sú obmedzené iba na dobu, dokial'tľvá pľekážka, s ktoľou sú tieto účinky spojené
($ 374 ods' 3 obchodného zákonníka). Zánik prekážlq, ktorá má povalru oYZ, je LJžiyatel'
povinný jednoznačne preukázať a oznámiť MAS.

článot 9 UKoľčnľrn ZMLUVY
1. Zmluvne stľany sa dohodli' že Zmluvu o poskytnutí Príspevku je možné ukončiť riadne alebo

mimoriadne.

2' Riadne ukončenie Zmluvy o poskýnutí Pľíspevku nastane uplynutím doby truani a Zmluvy
o poskýnutí Príspevku a zároveň splnením záväzkov oboch Zmluvných stľán, čo potvľdzuje
schválenie poslednej Následnej monitoľovacej spľávy Zo stľany MAS, pričom závazlq sa
považujú za splnené podl'a článku 'I ods.'1.2' zmluvy.

3' Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o posýnutí Pľíspevku nastáva dohodou
Zmluvných stľán' oclstúpením od Zmluvy o poskýnutí Pľíspevku alebo ýpoved'ou Zmluvy
o poslgrtnutí Príspevku zo stľany L)žívatel'a.

4' od Zmluvy o poskýnutí Príspevku môže Užívatel' alebo MAS odstúpiť v pľípadoch
podstatného poľušenia Zmluvy o poskýnutí Pľíspevku drulrou Zmluvnou stranou,
nepodstatnélro poľušenia Zmlwy o poskýnutí Pľíspevku dľuhou Zmluvnou stľanou a d'alej v
pľípadoch, ktoľé ustanovuje Zmluva o poskytnutí Pľíspevku alebo Pľávne predpisy SR a Pľávne
akry EU. Zmluvné stľany sa dohodli, Že pľe odstúpenie od Zmluvy o poskýnutiľľĺspevku platia
všeobecné ustanovenia obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (s 344 a nasl.
obchodného zákonnika), ak nie je v Zmluve o poskytnutí Pľíspevku uvedené osobitné
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dojednanie Zmluvných stľán, ktoým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia' Zmluvné stľany sa
osobitne dohodli, že:

a) Poľušenie Zm|uvy o poskýnutí Pľíspevku je podstatné, ak stľana poľušujúca Zmluvu
o poslgrtnutí Pľíspevku vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskýnutí Pľíspevku alebo

v tomto čase bolo rozumné predvídať s pľihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí
Príspevku, ktor1ý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktoých |cola Zmluva
o pos$rtnutí Pľíspevku uzavretá, že druhá Zmlwná strana nebude mať záujem na plnení
povinností pľi takom poľušení Zmluvy o poslcýnutí Príspevku alebo v pľípadoch, ak tak
ustanovuje Zmluva o poslgÍnutí Príspevku'

1r) Na účely Zmltlvy o poskýnutí Príspevku sa za podstatné poľušenie Zmluvy o poskytnutí
Príspevku zo stľany Uživatel'a považuje najmä:

i) vznik takých okolností na strane Užívatel'a, v dôsledku ktoqých bude zmarené

dosialrnutie účelu Zmluvy o poskytnutí Pľíspevku a/alebo ciel'a Pľojektu a súčasne

nepôjde o oYZ,
ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu' a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve

o poslgrtnutí Príspevku (najmä v článku l, v článku 2 ods. 3 až 5 av článku 6 ods' 4
VZP) ako aj v zmysle Všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoľé boli
vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Riadiaceho oľgánu a ostatných

oľgánov zapojených do riadenia, auditu a kontľoly EŠIF vľátane finančného
ľiadenia, ak boli Zveľejnené,

iii) poľušenie podmienok poskýnutia Pľíspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktoých
splnenie bolo podmienkou pľe schválenie Žiadosti o príspevok; za podstatné
porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkl'étna podmienka poskýnutia pľíspevku
zostáva z objektívneho hlädiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené

v Schválenej žiadosti o príspevok'

iv) porušenie oznamovacej povinnosti Užívatel'om podľa článku 6 ods.6.l zmluvy, ak
udalosť alebo skutočnosť, ktorú Užívatel' neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto

Zm\uvy o poskýnutí Pľíspevku považovaná za podstatné porušenie Zmluvy
o poskýnutí Pľíspevku alebo má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu
Pľojektu, Udľžatel'nosť Pľojektu, účel Zmluvy o poskytnutí Pľíspevku alebo ciel'
Pľojektu, že ju (ich) nemožno napľaviť'

v) poskýnutie nepravdiých alebo zavádzajicich informácií MAS zo strany Užívatel'a
v súvislosti So Zmluvou o poskytnutí Pľíspevku počas účinnosti Zmllvy
o poskytnutí Pľíspevku ako aj v čase od podania Žiadosti o pľíspevok MAS, ktoých
spoločným základom je skutočnosť, že Užívatel' nekonal dobromysel'ne alebo

v súvislosti s týmito infoľmáciami Užívatel' vykonal úkon v súvislosti s Pľojektom,
ktoý by v súlade so Zmluvou o poskýnutí Pľíspevku pľi poskytnutí pľavdivých

údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo nazákĺad,e

takto poslq1tnuých infoľmácii MAS vykonal úkon v súvislosti s Pľojektom, ktoý by
inak nevykonal,

vi) ak IJŽívatel' nezaéne s Realizáciou Pľojektu ani v lehote 3 mesiacov od teľmínu

uvedeného v Pľílohe č. 2 zmluvy vy'jadľujúceho začiatok hlavnej Aktivity a súčasne

ak Užívatel' nepožiada o Zmenu Zmluvy o pos$rtnutí Pľíspevku podl'a článku 6 ods.

6.2 písm. b) zmluvy a|ebo, ak síce o uvedenú Zmenu Zmlwy o poskýnutí Pľíspevku
požiada, ale poľuší svoju povinnosť Začať realizáciu Pľojektu v náhradnej lehote

poslcytnutej zo stľany MAS,
vii) neukončenie Realizácie Pľojektu do 9 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti

Zmlrlvy o poskýnutí Príspevku ,
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viii) porušenie záväzkov ýkajúciclr sa obstaľania tovaľov, služieb a pľác v ľámci Projektu
spôsobom a za podmienok uvedenýclr vo Výzve, v Zmluve o poskýnutí Pľíspevku,
v Zákone o Vo alebo v Právnyclr dokumentoclr, ktoľé boli vydané pľe vykonanie
Veľejnélro obstarávania zo stľany oľgánov zapojených do ľiadenia, auditu a kontľoly
EŠIF vľátane finančného ľiadenia, ak boli Zverejnené; porušenie závdzkoy sa

vďahuje najmä na poľušenie zákazu konfliktu záujmov pľi vykonanom Veľejnom
obstarávaní v zmysle $ 46 Zákona o pľíspevku z pŠm' medzi Užívatel'om a MAS, na

existenciu kolúzie alebo akejkol'vek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi
úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uclrádzačom
aUžívatel'om pľi vykonanom Veľejnom obstaľávaní, ktoľú identifikovala MAS
v rámci vykonávanej kontľoly, bez ohl'adu na to, či Pľotimonopolný úrad ľozhodol
o poľušení zákona č' 13612001 Z. z. o ochrane hospodáľskej súťaže v znení
neskorších pľedpisov; k aplikácii tohto bodu môže dôjsť kedykol'vek počas tľvania
Zmluvy o poskýnutí Príspevku v nadväznosti na vykonanú kontroltl Užívatel'a bez
ohl'adu na ýsledok predchádzajúcich kontľol alebo iných postupov aplikovaných vo
vďahu k Pľojektu zo stľany MAS alebo iného opľávneného oľgánu,

ix) ak Užívatel' v rozpore s článkom 3 týchto VZP nepľedloží infoľmáciu o stave,

v akom sa proces Veľejného obstaľávania nachádza, alebo kompletnú dokumentáciu
z pľocesu Veľejného obstaľávania k Aktivitám Pľojektu, Bezodkladne
od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy o poskýnutí Pľíspevku; alebo nepľedloží
dokumentáciu k novému Veľejnému obstaľávaniu do 20 dní od doručenia čiastkovej
spľávy z kontľoly/správy z kontľoly, vzťahujúcej sa k predchádzajúcemu Verejnému
obstarávaniu; alebo nezačne Veľejné obstaľávanie najneskôr do 20 dní od ukončenia
zmluvy s pľedchádzajúcim Dodávatel'om alebo od doľučeniavýzvy MAS,

x) ak bude Užívatel'ovi právoplatným ľozsudkom uložený trestzákazu pľijímať dotácie
alebo subvencie, tľest zákazu prijímať pomoc a podpoľu poskytovanú z fondov
Euľópskej únie alebo trest zákazu účasti vo veľejnom obstaľávaní podl'a $ |7 aŽ 19

zákona č. 9112016 Z. z. o tľestnej zodpovednosti pľávnichých osôb a zmene
a doplnení niektoých zákonov v účinnom zneni, alebo ak sa pľávoplatným
rozhodnutím pľeukáže spáchanie tľestného činu v súvislosti s pľocesom
sclrval'ovania Žiadosti o príspevok, sRealizáciou Projektu, alebo ak brrde ako
opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smeľujúca k ovplyvňovaniu hodnotitelbv alebo
ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti' pľípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo
porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to opľávnené kontrolné
orgány,

xi) porušenie povinností UŽívatel'om podl'a článku 2 ods. 2.8 zmluvy' ktoľé je
konštatované v ľozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok l08 Zmluvy
o fungovaní EIJ bez olrl'adu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania Príspevku
zo strany MAS podl'a článku 8 ods. 6 písm. h) VZP,

xii) také konanie alebo opomenutie konania LJŽívatel'a v súvislosti so Zmluvou
o poslqrtnutí Príspevku alebo Realizáciou Projektu, ktoré je považované
za Nezrovnalosť v zmysle Všeobecného naľiadenia a MAS stanoví, Že takáto
Nezľovnalosť sa považuje za podstatné poľušenie Zm|uvy o poskýnutí Príspevku,

xiii) vyhlásenie konkuľzu na majetok Llžívatel'a alebo zastavenie konkurzného
konanialkonkuľzu pre nedostatok majetku, vstup Užívatel'a do likvidácie, ak sa
Právne predpisy SR upľavujúce tieto konania naL)žívatel'a vďahujú,

xiv) poľušenie článku 7 odsek 1' článku l0 odsek l, článku 12 odsek 3 a článku 19 ýchto
VZP,
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xv) každé poľušenie povinností Užívateľa, ktoľé je v Zmluve o poskýnutí Pľíspevku
oznaéené ako podstatné poľušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy
o poslgrtnutí Pľíspevku.

c) Podstatným poľušením Zmluvy o poskýnutí Pľíspevku je aj vykonanie takého úkonu zo

strany lJžívatel'a, na ktoý je potľebný predchádzajúci písomný súhlas MAS v pľípade, ak

súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo stľany UŽívateľa bez

žiadosti o taýo súhlas.

d) Porušenie d'alších povinností stanovených v Zmluve o poslcytnutí Pľíspevku, v Pľávnych
predpisoch SR a Právnych aktoch EÚ okľem pľípadov, ktoľé sa podl'a Zmluvy o poskýnutí
Pľíspevku považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zm|uvy

o poslcýnutí Príspevku.

e) V pľípade podstatnélro poľušenia Zmluvy o poskýnutí Pľíspevku je Zmluvná strana

opľávnená od Zmluvy o poskýnutí Príspevku odstúpiť bez zbýočného odkladu po tom,

ako sa o tomto poľušení dozvedela. UŽivatel'berie na vedomie, že s ohl'adom na povinnosti

MAS vyplývajúce ztejto Zmluvy o poskytnutí Príspevku aIebo zPrávnych dokumentov,

môže vykonaniu odstúpenia od Zmlwry o poskytnutí Pľíspevku predchádzať povinnosť

vykonať kontrolu u Užívatel'a,vyžiadať si súhlas alebo usmeľnenie od Riadiaceho oľgánu,

pľípadne povinnosť rcalizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto

IJžívate|' súhlasí s tým, že na rozdiel od štandaľdnej obchodno-právnej praxe' pri odstúpení

od Zmluvy o poskýnutí Pľíspevku pojem ,,bez zbytočného odkladu" zahÍňa dobu, po ktorú

sú v pľiamej nadväznosti vykonávané úkony zo stľany MAS podl'a predchádzajúcej vety'

V prípade nepodstatného poľušenia Zm|wy o poskýnutí Príspevku je Zmllwná strana

oprávnená odstúpiť, ak stľana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani

v dodatočnej pľimeranej lehote, ktoľá jej na to bola poslqytnutá v písomnom vyzvaní. Aj
v prípade podstatného poľušenia Zm|uvy o poskýnutí Pľíspevku je Zmluvná strana

opľávnená poslrytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej stľane na splnenie poľušenej

povinnosti, pľičom ani poslgrtnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotyka toho, že ide

o podstatné porušenie povinnosti ($ 345 ods. 3 obchodnélro zákonníka)'

0 odstúpenie od Zmluvy o poskýnutí Príspevku je účinné dňom doľučenia písomného

oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskýnutí Príspevku druhej Zmluvnej strane' Na
doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy'

g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany brŕni oYZ, je dľuhá Zmluvná strana oprávnená

od Zmluvy o poskytnutí Pľíspevku odstúpiť len vtedy, ak od vzniku, oYZ uplynul aspoň

jeden rok. V pľípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik Pľedmetu Projektu

a pod.) sa ustanovenie pľedclrádzajtrcej veý neuplatni aZm|uvné strany sú opľávnené

postupovať podľa príslušných ustanovení obchodného zákonníka a podporne občianskeho

zákonníka.

h) V pľípade odstúpenia od Zmluvy o poskýnutí Príspevku zostávajú zachované tie práva

a povinnosti MAS, ktoré podl'a svojej povahy majú platiť aj po skončeni Zmluvy

o poslqÍnutí Pľíspevku, a to najmä právo a povinnosť poŽadovať vľátenie poskýnutého

Pľíspevku alebo jeho časti, pľávo na náhľadu škody' ktorá vznikla poľušením Zmluvy

o poslgrtnutí Príspevku a d'alšie ustanovenia Zmluvy o poskýnutí Pľíspevku podl'a svojho

obsahu.

i) Ak sa IJživatel' dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskýnutí Pľíspevku

v dôsledku poľušenia, ľesp' nesplnenia povinnosti zo strany MAS, Zmluvné stľany

súhlasia' že nejde o porušenie Zm|uvy o poskýnutí Príspevku Užívatel'om'
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j) V prípade odstúpenia od Zm|uvy o poskýnutí Príspevku je Uživatel'povinný na základe
žiadosti MAS vľátiť Pľíspevok alebo jelro časť. Táto povinnosť Užívatel'a sa uplatní aj

vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskýnutí Pľíspevku označujúcom podstatné
poľušenie Zmluvy o poskýnutí Pľíspevku výslovne neuvádza, že Užívate|' je povinný
vľátiť Pľíspevok alebo jeho časť.

5. Uživateľ je opľávnený Zmluvu o poskytnutí Pľíspevku vypovedať z dôvodu, že nie je schopný
realizovať Pľojekt tak, ako sa na Realizáciu Projektu zaviaza| v Zmluve o poslrytnutí Príspevku,
alebo nie je schopný dosiahnuť ciel' Projektu. Užívatel' súhlasí s tým, Že podaním výpovede mu
vzniká povinnosť vrátiť ÚŽ poskytnuý Pľíspevok alebo jeho časť v celom ľozsalru podl'a článku
rc vZP za podmienok stanovených MAS v Žiadosti o vľátenie finančnýclr pľostriedkov. Po
podaní výpovede môže Uživatel'túto vziať späť iba s písomným súhlasom MAS' Výpovedná
doba je jeden kalendáľny mesiac odo dňa, kedy je v'ýpoved' doľučená MAS' Počas plynutia

ýpovednej doby Zmluvné stľany vykonajú úkony smeľujúce k vyspoľiadaniu vzájomných pľáv
a povinností, najmä MAS vykoná úkony vďahujúce Sa k finančnému vyspoľiadaniu
s Užívatel'om obdobne ako pľi odstúpení od Zmluvy o poskýnutí Pľíspevku aUŽívatel' je
povinný poslgrtnúť všetku potľebnú súčinnosť. Zmluva o poskýnutí Pľíspevku zaniká
uplynutím ýpovednej doby s ýnimkou ustanovení, ktoľé nezanikajú ani v dôsledku zániku
Zmluvy o poskýnutí Pľíspevku pľi odstúpení od zmluvy v zmysle ods. 4 písm. h) tohto článku'

Článok 10 VYSPoRIADANIE F'INANčNÝCH vZŤAHov
1. Užívatel' sa zavázuje:

a) vľátiť Pľíspevok alebo jelro časť, ak ho nevyčeľpal podl'a podmienok Zmluvy o poskytnutí
Príspevku alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého pľedfinancovania alebo ak mu
vznikol kuľzov'ý zisk;

b) vľátiť pľostriedky poskýnuté omylom;

c) vľátiť Príspevok alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zm\uve o posk5rtnutí
Príspevku a poľušenie povinnosti znamená poľušenie finančnej disciplíny podl'a $ 31
odsek ] písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pľavidlách;

d) vľátiť Pľíspevok alebo jeho časť, ak v súvislosti s Pľojektom bolo poľušené ustanovenie
Pľávneho pľedpisu SR alebo pľávneho aktu EU (bez ohl'adu na konanie alebo opomenutie
Užívatel'a alebo jeho zavinenie) a toto poľušenie znamená Nezľovnalosť a nejde
o porušenie finančnej disciplíny podl'a $ 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o
ľozpočtoqých pľavidlách; vzhl'adom na skutočnosť, že za Nezľovnalosť sa povaŽuje také
porušenie podmienok Zmluvy, s ktoým sa spája povinnosť vľátenia Pľíspevku alebo jeho
časti, v pľípade, ak Užívatel' takýo Pľíspevok alebo jeho časť nevľáti postupom
stanoveným v odsekoch 3 aŽ 8 tohto článku VZP, bude sa na toto poľušenie podmienok
Zmluvy aplikovať ustanovenie dľuhej vety $ 31 odsek ''t Zákona o ľozpočtových
pravidlách;

e) vľátiť NFP alebo jeho časť, ak Užívatel' poľušil pľavidlá a postupy veľejnélro obstaľávania
a toto poľušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok veľejného obstaľávania alebo
pľavidlá a postupy vzťahujúce sa na obstaľávanie služieb, tovaľov a stavebných pľác, ak
takéto obstarávanie nespadá pod zákon o Vo;

f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaznelegálneho zamestnávania cudzinca podl'a $ 33
ods. 3 zákona o pľíspevku z EŠIF;
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g) vrátiť NFP alebo jeho časť v inýclr prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskýnutí
Pľíspevku alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskýnutí Pľíspevku v zmysle článku 9 vZP
z dôvodu mimoľiadneho ukončenia zmluvy;

h) ak to určí MAS, vľátiť Pľíspevok alebo jeho časť v prípade, ak Užívatel' nedosiahol hodnotu
Merateľného ukazovatel'a Projektu uvedenú v Schválenej žiadosti o Príspevok v súlade
s Pľíľučkou pr e U žív ate|' a,

2. Ak nie je Príspevok alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedenýclr v odseku l tohto článku VZP
iniciatívne zo strany LJžívatel'a, sumu vľátenia Pľíspevku alebo jeho časti stanoví MAS v ŽoY,
ktoľú zašle Užívatel'ovi . K záväznemu uplatneniu nároku na vrátenie Pľíspevku alebo jeho časti
na základe ŽoV dochádza doručením ŽoY Užívatel'ovi. MAs v ŽoY uvedie výšku Príspevku,
ktoľú má UŽivatel'vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoľé je Užívatel'povinný sumu uvedenú
v ŽoY pľeviesť.

3. |Jžívatel' sa zavázuje vľátiť Pľíspevok alebo jeho časť uvedený v ŽoY do 60 dní odo dňa

doručenia ŽoY lJžívatel'ovi. Dňom nasledujúcim po dni doľučenia ŽoY začína plynúť 60 dňová

lehota splatnosti. Ak Pľijímatel' túto povinnosť nesplní a nedôjde k uzatvoreniu dohody
o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, MAS:

a) oznámi poľušenie pľavidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskýnutí Pľíspevku
príslušnému spľávnemu orgánu (ak icle o poľušenie finančnej disciplíny) alebo

b) oznámi poľušenie pľavidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskýnutí NFP Úradu
pľe verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania)

alebo
c) postupuje podl'a $ 41 odsek 2 aŽ 4 alebo $ 4l a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
d) postupuje podl'a osobitného predpisu (napľ. Civilný sporoý poriadok) a uplatní

pohl'adávku na vľátenie časti NFP uvedenej v ŽoY na príslušnom orgáne (napľ' na súde).

4. Užívatel' vľáti Pľíspevok alebo jeho časť formou platby na účet'

5. Pohl'adávku MAS voči Užívatelbvi na vľátenie NFP alebo jeho časti a pohl'adávku Užívatel'a
voči MAS na poskýnutie Pľíspevku podlä Zmlwy o poslýnutí Pľíspevku je možné vzájomne
zapoéitať' Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu MAS, Užívatel' je
povinný vľátiť sumu uľčenú v ŽoY už doručenej Užívatel'ovi podl'a odsekov 2 až 4 tohto článku

YZP do 15 dní od doľučenia oznámenia MAS, že s vykonaním vzájomnélro započítania
nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uveclen ej v ŽoY, podl'a toho, ktoľá okolnosť
nastane neskôľ. Ustanovenia odsekov 2 až 4 tohto článku YZP sa použijú primerane.

6' Ak Užívatel'zistí Nezľovnalosť súvisiacu s Pľojektom, zavázuje sa

a) bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť MAS'
b) pľedložiť MAS pľíslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezľovnalosti a

c) vyspoľiadať túto Nezľovnalosť postupom podl'a odsekov 2 až 5 tohto článku YZP;
ustanovenia tykajúce sa ŽoY sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímatel'do 3I'08.z0z7. Táto doba sa pľedĺži ak nastanú skutočnosti

uvedené v článku 140 všeobecnélro nariadenia, ato o čas truania qýchto skutočností'

7. V pľípade vľátenia Pľíspevku alebo jeho óasti z vlastnej iniciatÍvy Užívatel'a, Užívateľ pľed

úhľadou oznámi MAS zámeľ, dôvody a qýšku wátenia Pľíspevku alebo jeho časti a požiada

MAS o infoľmáciu k podrobnostiam vľátenia (napľ. č. účtu, vaľiabilný symbol). MAS zašle túto

infoľmáciu Užívatel'ovi Bezodkladne.'
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8. Ak Užívatel' nevľáti Pľíspevok alebo jeho časť na spľávne účty alebo pľi úhľade neuvedie

spľávny vaľiabilný symbol, pľíslušný zŕxäzok Uživatel'a zostáva nesplnený a finančné vďahy
voči MAS sa považujú Za nevysporiadané.

9. Proti akejkolVek pohl'adávke na vľátenie Pľíspevku ako aj pľoti akýmkol'vek iným
pohľadávkam MAS voči UŽívatel'ovi vzniknuým z akéhokol'vek pľávneho dôvodu Užívatel' nie
je opľávnený jednostľanne započítať akúkol'vek svoju pohl'adávku'

článok 11 učľovľÍCTvo A UcHovÁvĺľrn uČľovľu DoKUMENTÁcIE
1. Uživatel', ktoý je účtovnou jednotkou podl'a zákona oúčtovníctve, sa zavázuje účtovať

o skutočnostiach ýkajúcich sa Projektu

a) na analýichých účtoch v členení podl'a jednotliýclr pľojekÍov alebo v analytickej
evidencii vedenej v technickej foľme v zmysle $ 31 ods. 2 písm. b) Zákona
o účtovníctve v členení podl'a jednotliých pľojektov bez vy'tvoľenia analýických účtov
v členení podl'ajednotlivých pľojektov, ak účtuje v sústave podvojnélro účtovníctva,

b) v účtovných knihách podlä $ 15 zákona o účtovníctve so slovným a číselným
označením Pľojektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchéIro

účtovníctva.

2. Užívatel', ktoý nie je účtovnou jednotkou podl'a zákona o účtovníctve, vedie evidenciu
majetku, záväzkov, pľíjmov a ýdavkov v zmysle $ 2 ods. 4 Zákona o účtovníctve ýkajúcich sa
Projektu v účtovnýclr knihách podl'a $ 15 ods. 1Zákona oúčtovníctve (ide oúčtovné knihy
používané v sústave jednoduclrélro účtovníctva) so slovným a číselným označením Pľojektu pľi
zápisoch v nich, pľičom na vedenie tejto evidencie, pľeukazovanie zŕryisov a spôsob oceňovania
majetku azáväzkov sa pľimerane použijú ustanovenia Zákona oúčtovníctve, oúčtovnýclr
zápisoclr, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokľoku dosiahnutélro
pri Realizácii Pľojektu, vytvoriť základ pľe nárokovanie platieb a ulähčíť pľoces oveľovania
a kontroly qýdavkov zo strany príslušných oľgánov.

4. Užívatel'uchováva a ochľaňuje účtovnú dokumentáciu podl'a odseku 1, evidenciu podlä odseku
2 a inú dokumentáciu tykajúcu sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve a v lehote
uvedenej v článku 19 vZP '

5' Ak má Užívatel'sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej ľepubliky, je povinný
viesť účtovníctvo ýkajúce sa Pľojektu podl'a pľávneho poľiadku štátu, na inemi ktoľého má
sídlo alebo miesto podnikania.

Clánok 12 KONTROLA/ÁUDIT

1. oprávnené osoby na v'ýkon kontroly/auditu sú najmä:

a. MAS, Riadiaci oľgán a nimi poveľené osoby,

b' Úwar vnútoľného auditu Riadiaceho oľgánu a ním poveľené osoby,

c. Najvyšší kontľolný úľad SR a ním poveľené osoby,

d. oľgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úľad vládneho auditu) a osoby poveľené na
ýkon kontľoly/auditu,

e. Splnomocnení zástupcovia Euľópskej Komisie a Euľópskeho dvoľa audítoľov'

f. oľgán zabezpečujúci ochľanu finančných záujmov EIJ,
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g' osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými
pľávnymi pľedpismi SR a pľávnymi aktmi EU.

2. Kontľolou Pľojektu sa ľozumie súhľn činností MAS anímptizvaných osôb' ktoými sa oveľuje

plnenie podmienok poslrytnutia Pľíspevku v súlade so Zmluvou o poskýnutí Príspevku, súlad

nárokovanýclr finančných pľostľiedkov/deklarovaných qfdavkov a ostatných údajov
predložených zo stľany UŽívateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR
a pľávnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodáľnosti, efektívnosti' účinnosti a účelnosti
poslgrtnutého Príspevku, dôsledné a pravidelné oveľenie dosiahnutého pokroku Realizácie
Projektu, vľátane dosiahnu{ých hodnôt Meľateľných ukazovateľov Projektu a d'alšie povinnosti

stanovené Užívatel'ovi v Zmluve o poskýnutí Príspevku. Kontrola Pľojektu je vykonávaná
v súlade so zákonom o finančnej kontľole a audite, a to najmä foľmou administľatívnej finančnej

kontroly povinnej osoby a finančnej kontľoly na mieste. V prípade, ak sú kontľolou
vykonávanou foľmou administľatívnej finančnej kontľoly povinnej osoby alebo finančnej

kontroly na mieste identifikované nedostatky' doľučí MAS Užívatel'ovi návrh čiastkovej spľávy
z kontľoly/ návrh správy z kontľoly, pričom Užívatel' je opľávnený podať v lehote uľčenej

opľávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navľhnuým odpoľúčaniam, k
lelrote na pľedloženie písomnélro zoznamu opatrení prija!ých na nápľavu zistených nedostatkov

a na odstľánenie pľíčin ich vzniku (ďalej len 
',prijaté 

opatľenia") a k lehote na splnenie prija!ých

opatľení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návľhu spľávy z kontľoly. Po
zohl'adnení opodstatnených námietok (za pľedpokladu, že Uživate|' zaslal námietky v lehote)

zasiela MAS Užívatel'ovi čiastkovú spľávu z kontroly/správu zkontľoly, ktoľá obsahuje všetky

náležitosti uvedené v $ 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontľole a audite. Kontrola a audit sú
skončené dňom zaslania správy Užívatel'ovi. Zas|aním čiastkovej spľávy je skončená tá časť

kontroly/auditu, ktoľej sa čiastková spľáva ýka. Ak je kontrolalaudlt zastavenálzastavený

z dôvodov hodných osobitného zľeteľa kontrolďaudit je skončená/skončený vyhotovením

záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Užívatel'ovi nezasiela, ak

medzičasom zanikol'

3' ĺJžívate!' sa zaväzuje, že umožní výkon kontľoly/auditu zo strany oprávnených osôb na qýkon

kontroly/auditu v zmysle príslušných pľávnych predpisov SR a pľávnych aktov EÚ, najmä

zákona o pľíspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontľole a audite atejto Zm|uvy o poskýnutí
Príspevku.

4. Užívatel' je počas výkonu kontľoly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených

ýdavkov a dodržanie podmienok poskýnutia Pľíspevku v zmysle Zmhlvy o poskytnutí

Príspevku a príslušných pľávnych pľedpisov.

5. IJžívatel' je povinný zabezpeéiť pľítomnosť osôb zodpovedných za Rea|izáciu Projektu,

vytvoľiť pľimeľané podmienky na ľiadne a včasné vykonanie kontroýauditu, zdržať sa
konania, ktoré by mohlo ohrozlť začatie a ľiadny pľiebeh ýkonu kontľoly/auditu a plniť všetky

povinnosti, ktoré mu vyplýajú najmä zo zákona o finančnej kontľole a audite.

6. oprávnené osoby na výkon kontľoly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Užívatel'a
kedykol'vek od účinnosti Zmluvy o poskýnutí Pľíspevku aŽ do uplynutia lehôt podl'a článku 7

odsek 7'2 zmluvy. Uvedená doba sa prediziv pľípade' ak nastanú skutočnosti uvedené v článku

l40 všeobecného nariadenia, a to o čas truania ýchto skutočností. MAS je opľávnená pľerušiť

plynutie lehôt vo vďahu k výkonu kontľoly žiadosti o platbu foľmou administratívnej finančnej

kontroly pľed jej uhradenímlzúčtovaním vpľípadoclr stanovených článkom l32 odsek 2

všeobecného naľiadenia.
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7. osoby opľávnené na qýkon kontľoly/auditu majú práva a povinnosti upľavené najmä v zákone
o finančnej kontľole a audite, vľátane pľávomoci ukladať sankcie pľi poľušení povinností zo
strany Užívate|'a.

8. Uživatel' sa zaväzlje infoľmovať MAS o zač,ati akejkol'vek kontľoly/auditu osobami podl'a
odseku 1' tohto článku odlišnými od MAS a súčasne jej zašle na vedomie návľh správy
z kontroly/spľávu z kontľoly alebo iny ľelevantný výsledný dokument z vykonanej
kontroly/oveľovania/auditu/vyšetrovania/konania týclrto osôb zakladajúcich MAS pľistúpiť
k postupu prebiehajúceho skúmania podl'a Systému finančného ľiadenia' Plnením infoľmačnej
povinnosti Užívatel'om podl'a pľedchádzajúcej veý nenadobúda MAS žiadne povinnosti.
Užívateľ je povinný prijať opatľenia na nápľavu nedostatkov zistenýclr kontľolou/auditom
v zmysle čiastkovej správy z kontľoly/spľávy z kontľoly/auditu v lehote stanovenej
opľávnenými osobami na výkon kontľoly/auditu. Užívatel' je záoveň povinný zaslať osobám
opľávneným na výkon kontľoly/auditu a vždy aj MAS, ak nie je v konkrétnom prípade osobou
vykonávajúcou kontľolu/audit, písomný zoznam pľijaých opatľení na nápľavu zistených
nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej spľáve z kontľoly/spľáve z kontľoly/aucĺitu a na

uýzllll MAS /inýclr opľávnených osôb na ýkon kontľoly/auditu pľedložiť dokumentáciu
pľeukazujúcu splnenie pľija!ých opatľení. UŽívatel' je zároveň povinný pľepľacovať a pľedložiť
v lehote určenej opľávnenou osobou písomný Zoznam pľijaých opatľení, ak opľávnená osoba
vyžaďovala jeho prepľacovanie a pľedloŽenie.

9. Právo MAS alebo osôb uvedených v odseku l tohto článku na vykonanie kontľoly/auditu
Pľojektu nie je obmedzené Žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí Pľíspevku'
Uvedené pľávo MAS alebo osôb uvedenýclr v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na
vykonanie opätovnej kontľoly/auditu ých isých skutočností, bez ohl'adu na dľuh vykonanej
kontroly/auditu, pľičom pľi vykonávaní kontroly/auditu sú MAS alebo osoby uvedené v odseku
1 tohto článku viazané iba platnými pľávnymi pľedpismi a touto Zmluvou o poslgrtnutí
Pľíspevku, nie však závermi pľedchádzajúciclr kontl'ol/auditov' Tým nie sú nijak dotknuté
povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatľenia) vypl1ývajúce zýchto
predchádzajúcich kontľol/auditov. Povinnosť Užívatel'a vľátiť Príspevok alebo jelro časť, ak táto
povinnosť vyplynie z v,ýsledku vykonanej kontľoly/auditu kedykol'vek počas účinnosti Zmluvy
o poslcytnutí Príspevku, nie je dotknutá qýsledkom pľedchádzajícej kontľoly/auditu.

10. ostatné práva apovinnosti Zmluvných strán askutočnosti týkajúce sa kontľoly Pľojektu sú
uvedené v Pľíľučke pľe Užívatel'a, Implementačnom modely CLLD a ostatných Právnyclr
dokumentoch.

čHnok 13 zABEZPEčnľrľ PoHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU
1' Ak MAS vo Výzve alebo počas účinnosti Zmllxy o poslgrtnutí Pľíspevku určí, že UŽívatel'

bude povinný zabezpečiť budúcu pohl'adávku zo Zmluvy o pos$rtnutí Pľíspevku, Užívatel' sa
zaväzaje takéto zabezpečenie poskytnúť vo foľme, spôsobom a za podmienok stanovenýclr vo
Yýzve, v Pľávnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí Pľíspevku. Zabezpečenie sa
vykonáva pľioľitne pľostľedníctvom využitia záložneho práva alebo iným vhodným
zabezpečovacím pľostriedkom, ktoým môže byť v súlade s $ 25 odsek 9 Zákona č' 29212014 Z.
z. aj prijatie zmenky zo stľany MAS od IJžívatel'a' Pľe zľiadenie a vznik zá\ožného práva
a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostľiedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov
vypl]fuajúcich zo ZmIuvy o poskýnutí Pľíspevku platia všetky podmienky uvedené v Pľávnych
dokumentoch, ktoľé vydá Riadiaci orgán vo vzt'alru k imp|ementácii CLLD. Podľobné pľavidlá
ýkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného pľáva budú dohodnuté v písomnej zmluve
o zriadení záložneho pľáva alebo v prípade iného dľuhu zabezpečenia v písomnej foľme,
v nadväznosti na Zmluvu o poskýnutí Pľíspevku.
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2. Užívatel' je povinný, s qinimkou majetku' ktoľého povaha to nedovol'uje (napr. software,
licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochľanné známky a podobne)

a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak zvýny alebo zPrávnych dokumentov vydaných
Riadiacim oľgánom nevypl1fva, že sa poistenie nevyžaduje:

a) riadne poistiť Majetok nadobudnuý z Pľíspevku,

b) ľiadne poistiť majetok' ktoý je záiohom zabezpeéujilcim záväzky Uživate|'a podl'a
Zm|uvy o poskýnutí Príspevku, ak je tento odlišný od majetku podl'a písmena a) tohto
odseku, pľičom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zrjadeni záložného pľáva,

c) zabezpeéiť, aby bo| riadne poistený majetok vo vlastníctve tľetej osoby l tretích osôb, ak
je zálohom zabezpečujilcim pohl'adávku MAS podl'a Zmluvy o poskýnutí Pľíspevku.

Pľe všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

(i) Poistná suma musí bý' najmenej vo výške obstaľávacej ceny/ceny zhodnotenia
hmotného Majetku nadobudnutého z Pľíspevku,

(ii) Poistenie sa musí vďahovať minimálne pľe prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia
alebo straty; MAS je opľávnený pľeskúmať poistenie majetku a súčasne určiť d'alšie
podmienky takéhoto poistenia, ktore zahŕňajú aj ľozšíľenie typu poistných rizík, pre
ktoré sa poistenie vyžaduje,

(iii) Poistenie musí írĺať počas Realizácie Pľojektu a počas Udľžatelhosti Projektu,

(iv) Užívatel' je povinný udržiavať uzavretÚ a účinnú poistnú Zmluvu, plniť svoje záväzky
znej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené' najmä je povinný platiť
poistné ľiadne a včas počas celej doby truania poistenia. Ak v ľámci doby Realizácie
Projektu a počas Udľžatelhosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmIuvy, je Užívatel'
povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok uľčených zo stľany Riadiaceho
oľgánu tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva

'pĺňulu 
všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

(") UŽivateľ je povinný Bezodkladne oznámiť MAS a Riadiacemu orgánu vznik poistnej

udalosti, ľozsah dôsledkov poistnej udalosti na Pľojekt, jeho schopnosť úspešne

Ukončiť realizáciu Pľojektu alebo splniť podmienky Udľžatelhosti Pľojektu a súčasne

vyjadriť ľozsah súčinnosti, ktorú od MAS alebo od Riadiaceho oľgánu požaduje, ak je

moŽne následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného

plnenia, ktoľé je vinkulované v pľospech záloŽneho veľitelä,

(vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, UŽivateľ je povinný zabezpeóiť, aby

tľetia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Užívatel'ovi vo vďahu k zálohou
v príslušnom Pľávnom dokumente vydanom na základe tohto článku vZP
a záložnemu veritel'ovi z toho vyp|ivajú ľovnaké práva, ako by mal voči Užívateľovi,
ak by poisteným bol Užívateľ.

3' IJŽívatel', ktoý je zá|ožcom,je povinný oznámiť poisťovatel'ovi najneskôľ do ýplaý poistného

plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného pľáva

v zmysle $15lmc odsek 2 občianskeho zákonníka' V pľípade, akUživatel' nie je vlastníkom

zá\ohu, alebo je spoluvlastníkom zálohu,IJživatel' je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci,

ktoý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podl'a

prvej vety tohto odseku.

4. Porušenie povinností \]Žívateľa uvedených v odsekoch l a2 tohto článku sa považuje za
podstatné poľušenie Zmluvy o poslcýnutí Príspevku aUžívatel' je povinný vľátiť Príspevok

alebo jeho časť v súlade s článkom I0 vZP '
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Clánok 14 OPRAVNENE VYDAVKY
l' opľávnenými výdavkami sú všetky ýdavky, ktoľé sú nevylrnutné na Realizáciu Pľojektu tak,

ako je uvedený v článku 2 zmluvy, a kĺoľé spĺĺa.jĺ všetky nasledujúce podmienky:

a) vznikli v čase odZaóatiaľea|izácie Pľojektu do Ukončeniaľealizácie Pľojektu na ľealizáciu
Pľojektu (nutná existencia priameho spojenia s Pľojektom) v ľámci opľávneného časového

obdobia stanoveného vo Yýzve, najskôr dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy
o poslqrtnutí Pľíspevku a boli uhradené najneskôľ do 3l ' decembra2023;

b) patria do Skupiny výdavkov odsúhlaseného ľozpočtu Pľojektu pľi ľešpektovaní postupov
pri zmenách Pľojektu vyplyvajúcich zo Zmluvy o poslgrtnutí Pľíspevku, sú v súlade
s obsahovou stľánkou Projektu, zodpovedajú časovej následnosti Pľojektu a pľispievajú
k dosiahnutiu plánovanýclr ciel'ov Projektu a sú s nimi v súlade;

c) spÍĺa;ĺ podmienky opľávnenosti ýdavkov v zmysle pľíslušnej Yýzw alebo iného
Právneho dokumentu MAS, ktoým sa uľčujú podmienky opľávnenosti výdavkov
av záveroch z kontroly Veľejného obstaľávania bolo skonštatované, že je možné výdavky
pľipustiť do financovania; podmienka konštatovania pľipustenia'4ýdavkov do financovania
v záveroch z kontroly Veľejného obstarávania sa nevzťahuje na ýdavky, ktoľé Užívatel'
nezabezpečuje pľostredníctvom Dodávatel'a;

d) viažu sa na Aktivitu Pľojektu, ktorá bola skutočne realizovaná' a tieto ýdavky boli
uhradené Dodávatel'ovi najneskôľ však 31. decembra 2023, azároveň boli opľávnené
vydavky, bez ohl'adu na ich clrarakter, pľemietnuté do účtovníctva Užívatel'a v zmysle
príslušných Pľávnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o pos\rtnutí
Príspevku; ;

e) nastal právny účinok zmeny podl'a článku 6 zmluvy, ak ide o qýdavky ovplyvnené touto
zmenou Zmluvy o poskýnutí Príspevku;

0 boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskýnutí Pľíspevku, Pľávnymi pľedpismi SR
a Právnymi aktmi EÚ, vrátane pľavidiel týkajúciclr sa štátnej pomoci podl'a článku 107
Zmluvy o fungovaní EÚ;

g) sú v súlade s pľincípmi hospodáľnosti, efekťvnosti, účinnosti a účelnosti;

h) sú identifikovatel'né, pľeukázatelhé a sú doložené Účtovnými dokladmi, ktoľé sú ľiadne
evidované uUživatel'a v súlade s Pľávnymi predpismi SR, resp' v zmysle článku l1 ods, 5

YZP; ýdavok je pľeukázaný fakÍiĺľami alebo inými Učtovnými dokladmi rovnocennej
preukaznej hodnoty, ktoľé sú ľiadne evidované v účtovníctve IJžívate|'a v súlade s
Právnymi predpismi SR, resp. v zmysle článku ĺ l ods. 5 vZP a Zmluvou o poslrytnutí
Pľíspevku; ýdavky musia byť ulrľadené Užívatel'om a ich uhľadenie musí bý doložené
najneskôľ pľed iclr pľedložením MAS;

i) navzájom sa časovo a Vecne nepľekqfilajú a neprekýajú sa aj s inými pľostriedkami
z veľejných zdľojov;

j) Majetok nadobudnuý z Príspevku, na obstaľanie ktoľého boli qýdavky vynaložené, musí
bý' zakúpený od tľetíclr strán za tľlroých podmienok na zák|ad,e qýsledkov Vo bez toho,
aby nadobúdatel'vykonával kontľolu nad pľedávajúcim vzmysle článku 3 Nariadenia
Rady (ES) é' 13912004 z20.1'2004 o kontľole koncentľácií medzi podnikmi (Naľiadenie
ES o fúziách) alebo naopak; Veľejné obstarávanie musí byt' vykonané v súlade
s ustanoveniami Zmluvy o poslqrtnutí Pľíspevku (najmä článku 3 yZP), Pľávnymi
dokumentmi, s Pľávnymi pľedpismi SR a Pľávnymi aktmi EU upľavujúcimi oblasť
verejného obstaľávania alebo zadávania zákazý in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa
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k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných pľác nespadajúcich pod režim Zákona
o veľejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré *pĺĺu.jĺ kľitéľium hospodáľnosti, účelnosti,

účinnosti a efektívnosti vyplývajúce zYýzvy, z článku 30 Nariadenia 966120ĺ2 a z $ 19

Zákona o ľozpočtových pravidlách;

k) sú vynakladané na majetok, ktoĺý je nový, nebol dosial' používaný a Užívatel' s ním

v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.

2' Výdavky Llživatel'a deklaľované v ZoP sú zaokľúhlené na dve desatinné miesta (1 euľocent).

3. Ak výdavok n"spĺňu podmienky opľávnenosti podlh ods. 1 tohto článku YZP, 1e Neopľávneným

výdavkom. o Neopľávnené výdavky bude znižená suma požadovaná na pľeplatenie v ľámci

podanej ŽoP, akvo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok opľávnenosti

ýdavkov podl'a odseku l tohto článku zistí osoba oprávnená na ýkon kontľoly a auditu

uvedená v článku 12 ods. 1 vZP, lJŽivateI' je povinný vľátiť Príspevok alebo jeho časť

zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným ýdavkom v súlade s článkom 10 VZP pľi

ľešpektovaní qýšky intenzity vzťahujúcej sa na Pľíspevok v plnej výške, bez ohl'adu

naskutočnosť, Že pôvodne mohli bý' tieto uýdavky klasifikované ako oprávnené v,ýdavky

alebo Schválené opľávnené vydavky' Všeobecné pravidĺo ýkajúce Sa opakovanej

kontroly/auditu uvedené v článku 12 ods' 9 vZP sa vďahuje aj na Zmenu ýdavkov
zOprávnených výdavkov/Schválených oprávnených qýdavkov na Neoprávnené v'ýdavky.

článok 15 uČľy uŽÍv.q.ľnľA - osoBITNE UsTANovENIA

l. Účty ob""

MAS zabezpečí poslqrtnutie Príspevku Užívatel'ovi bezhotovostne na ním určený účet vedený

v EUR (ďalej ako ,,účet lJŽívate|'a"). |Jživatel' rea|izuje úhľadu Schválených opľávnených

výdavkov ztlčtu lJžívateľa, ato pľostredníctvom svojho ľozpočtu. Číslo účtu |Jžívatel'a je

uvedené v Pľílohe č. 2 zm|uvy.

2' Účty subjektov zo súkľomného sektoľa vľátane mimovládnych oľganizácií a ciľkví

MAS zabezpečí poslrytnutie Pľíspevku Užívatel'ovi bezhotovostne na Užívatel'om stanovený

účet vedený v EUR (ďalej ako ,,účet ÍJžívate|'a")' čí'lo účtu UžíVatel'a je uvedené v Prílohe č. 2

zmluvy.

článok 16 UčTY uŽÍvĺľnľA - sPor'očľn usľĺNovENIA
l. lJžívate|' je povinný udržiavať tň,etĺJživatel'a otvorený anesmie ho zľušiť aŽ do ťlnančného

ukončenia Pľojektu. V pľípade otvoľenia účtu pre príjem Príspevku v komeľčnej banke

v zahraniéi,IJžívateľ zodpovedá za úhľadu všet\ých nákladov spojených s ľealizáciou platieb na

a z tohto účtu'

2. Ak má \]žívateľ poskýnutý úveľ na financovanie Pľojektu od Financujúcej banky, účet

ĺJŽívatel'a musí bý totožný s číslom účtu uvedeným v zmluve o úveľe uzavretej medzi

Užívatel'om a Financujúcou bankou alebo s číslom účtu uvedenom na inom doklade

vystavenom Financujúcou bankou. Zmena účtu Užívatel'a je možná až po predchádzajúcim

písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podlä

predchádzajúcej vety musí Užívatel'doľučiť MAS do dňa vykonaniazmeny účtu Užívateľa.
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3. Vpľípade využitia systému ľefundácie môže Užívatel' realizovať úhľady Schválených
opľávnených ýdavkov aj ziných účtov otvoľených Uživatel'om pľi dodržaní podmienok
existencie účtu UŽívatelä uľčeného na prijem Pľíspevku. Uživatel' je povinný najneskôľ do 3 dní
od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty oznámiť MAS identifikáciu ýchto účtov.

4' V pľípade poslgrtnutia Pľíspevku systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Užívatel'a
príjmom Užívatel'a'

5. Ak je Pľíspevok poskytnuý systémom pľedfinancovania a takto poskytnuté pľostľiedky sú
úročené, UŽívatel' je povinný otvoľiť si ako účet Užívatel'a osobitný účet na Pľojekt' Užívatel' je
povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podl'a článku l0 t'ýchto VZP'

6. V pľípade otvoľenia osobitného účtu podl'a predchádzajúceho odseku a poskýovania Pľíspevku
systémom predfinancovania vlastné zdľoje Užívatel'a na Rea|izáciu aktivít Projektu môžu
prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto pľípade je Užívatel' povinný najneskôľ pľed
vykonaním platby Dodávatel'ovi vložiť vlastné zdroje LJžívatel'a na tento osobitný účet
a bezodkladne pľedloŽiť MAS výpis z osobitného účtu ako potvľdenie o pľevode vlastných
zdrojov. V pľípade, ak vlastné zdrojeUživatel'a neprechádzajú cez tento osobitný účet, Užívatel'
je povinný ku každému uhľadenému výdavku doložiť MAS ýpis z iného účtu otvorenélro
Užívatelbm o úhľade vlastných zdľojov Užívatel'a.

7. oprávnený qýdavok za podmienok definovaných v pľedchádzajúcom odseku vzniká pľevodom
pľíslušnej časti Príspevku z účtu Užívatel'a na iný účet otvoľený Užívatel'om' definovaný
v pľedchádzajúcom odseku a prevodom ýchto pľostľiedkov Dodávatel'ovi.

8. Ak sa Pľojekt ľealizuje prostredníctvom subjektu v zľiad'ovatel'skej pôsobnosti \)živatel'a,
úlrľada Sclrválených opľávnených v'ýdavkov môže bý realizovaná aj zúčtov tohto subjektu pľi
dodržaní podmienky existencie účtu Užívatel'a uľčeného na príjem Pľíspevku. Zároveň subjekt
v zĺĺaď'ovatel'skej pôsobnosti Užívatel'a je povinný realizovať Schválené opľávnené vydavky
pľostľedníctvom rozpočtu. Užívatel' je povinný najneskôľ do 3 dní od vzniku skutočnosti
ľozhodnej pre počítanie lehoý oznámiť MAS identifikáciu účtov, z ktoých realizuje úhľadu
Schválených oprávnených výdavkov za podmienky doďržania pravidiel vďahujúcich sa na
úľoky.

článok 17a PLATBY sYsTEMoM PREDFINANCOVANIA
1' Systémom predfinancovania sa Príspevok, ľesp. jeho časť poskýuje naopľávnené výdavky

Pľojektu na zálklade Užívatel'om predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávatel'ov'

2. MAS zabezpeči poslqytnutie platby qýlučne na základe Žiadosti o platbu (poskynutie
pľedfinancovania) predloženej Užívatel'om v EUR. Žjadosť o platbu (poskýnutie
pľedfinancovania) musí byt'v súlade s ľozpočtom Pľojektu' TJžívatel' v ľámci formuláľa Žiadosti
o platbu (poskýnutie pľedfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných pľostľiedkov
podl'a Skupiny ýdavkov uvedenej v Prílohe č. 3 zmluvy

3' Spolu so Žiadosťou o platbu (poskýnutie pľedfinancovania) predkladálJžívatel'aj neuhradené
účtovné doklady (minimálne jeden rovnopis faktúry, pľípadne rovnopis dokladu ľovnocennej
dôkaznej hodnoty, resp' ich kópiu, a inú ľelevantnú podpoľnú dokumentáciu' ľesp. ich kópiu)
Dodávatel'ov, a to v lehote splatnosti ýchto Účtovných dokladov' Jeden ľovnopis Učtovn;ých
dokladov si ponechávaIJžívatel'' Ak sú súčasťou ýdavkov IJžívatel'a aj lrotovostné úhľady,
tieto ýdavky zahľnie do Žiadosti o platbu (poslrytnutie predfinancovania) a predloží k nim
príslušné Účtovné doklady, ktoľé potvľdzujú hotovostnú úhľadu (napr. pokladniĺny blok).
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4. |Jžívatel' je povinný uhľadiť Dodávateľom Účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít
Pľojektu najneskôr do 3 dní od pľipísania príslušnej Platby na účet Llžívatel'a. Úľok z omeškania

s úhľadou záv äzku voči Dodávate l'ovi Proj ektu znáša U žív ateľ'

5' Po poskytnutí každej Platby systémom pľedfinancovania je Užívatel' povinný celú jej ýšku
zúčtovať, a to do 5 dní od pľipísania ýchto prostľiedkov na účet Uživatel'a'

6. IJžívate|'Platbu zúčtuje MAS pľedložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania),
ktorú pľedkladá spolu s 'qýpisom z účtu potvľdzujúcom príjem Príspevku, ako aj doklady
potvrdzujúce skutočnú úhradu ýdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie

pľedfinancovania) _ vypis z účtu alebo pľehlásenia banky o úhľade. V ľámci Žiadosti o platbu

(zúčtovanie pľedfinancovania) UŽívateľ uvedie aj ýdavky viažuce sa na pľípadné hotovostné

úhľady, ktoré boli zahrnute do Žiadosti o platbu, pľičom nie je povinný opätovne pľedkladať tie
isté doklady potvľ,ĺlzujúce hotovostnú úhľadu. K jednej Žiadosti o platbu (poslgrtnutie

predfinancovania) môže LJžívatel' predložiť MAS len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie
predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel pľedfinancovania je Užívatel' povinný najneskôr do l0
dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený MAs' Zazúčtovanie poslgrtnutého

pľedfinancovania sa považuje aj vrátenie celej sumy poskýnutého pľedfinancovania, resp.

vľáten ie nezúčtovaného ľozdielu poskýnutého pľedfi nancovania.

7 . Za deŕl zilčtovania podl'a predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti o platbu
(zúčtovanie pľedfinancovania) MAS alebo jej osobné doručenie MAS.

8. IJžívatel' je povinný vo všetkých pľedkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať qýlučne
náľokované ťrnančné pľostriedky/deklarované vydavky, ktoré zodpovedajú podmienkam
uvedeným v článku 14 vZP. Užívatel' zodpovedá za pravosť, pľavdivosť, spľávnosť
a kompletnosť údajov uvedenýclr v ýchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých,

nepľavdiých alebo nespľávnych údajov uvedených v akejkolŤek Žiadosti o platbu dôjde

k vyplateniu alebo schváleniu Platby, Užívatel' je povinný vľátiť takto vyplatené alebo

schválené pľostľiedky Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti ďozvie; ak sa o skutočnosti'
že došlo k vyplateniu alebo schváleniu Platby na základe nesprávnych' nepľavdiv'ých alebo

nepľav'ých údajov dozvie MAS, postupuje podl'a článku 10vZP.
g' MAS je povinná vykonať kontľolu Žiadosti o platbu (poslqrtnutie predfinancovania), vľátane

Žiadosti oplatbu (zúčtovanie pľedfinancovania) podlä $ 7 a $ 8 Zákona o finančnej kontľole
a audite' a to najmä kontľolu spľávnosti náľokovaných finančných prostriedkov/deklaľovaných
qýdavkov a ostatných skutočností uvedených v danej Žiadosti o platbu Llživatel'a pľed ich
ulrľadením/zúčtovaním. Ak MAS zistí nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, wZNe
IJžívatel'a, aby ju doplnil alebo opľavil a uľčí mu na to pľimeľanú lehotu (zaýzvu na doplnenie

alebo opľavu je možné považovať aj doľučenie návľhu čiastkovej spľávy z kontľoly/návrhu

spľávy z kontľoly). Ak MAS písomne oznámi Užívatel'ovi prerušenie plynutia lehoty a dôvody

tohto preľušenia' lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v taktom pľípade prerušená. Ak to

MAS považuje za potrebné, v súlade s článkom 12 vZP a $ 9 Zákona o finančnej kontrole

a audite vykoná okrem administľatívnej finančnej kontľoly aj finančnú kontrolu na mieste. MAS
je opľávnená uľčiť, že časť nárokovaných finančných pľostľiedkov v Žiadosti o platbu

(pos\rtnutie pľedfinancovania), ktoľá si vyžaduje doplnenie/opľavu/oveľenie niektoých
skutočností na mieste/oveľenie u d'alšíclr osôb, bude vyčlenená do predmetu samostatnej

kontľoly. Ak MAS vyčlení časť ýdavkov na samostatnú kontľolu, lehota, ktoľá uplynula od

doručenia Žiadosti o platbu (poslrytnutie predfinancovania), z ktoľej bola časť qýdavkov

vyčlenená do predmetu samostatnej kontľoly, sa započítava do lehoty stanovenej

na administľatívnu finančnú kontľolu Žiadosti o platbu. Lehota neplynie len v prípade, ak qýkon

kontroly bol prerušený z dôvodll, Že:
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a) suma Žiadosti o platbu je nesprávna alebo podporná dokumentácia nebola
poskytnutá alebo nie je úplná, alebo

b) sa začalo vyšetrovanie v súvislosti s podozrením z Nezľovnalosti ýkajúcim sa
deklaľovaných výdavkov

a ak MAS skutočnosť a dôvody o pľeľušení plynutia lehoý na spracovanie Žiadosti o platbu
Užívatel'ovi písomne oznámila'

l0' Po vykonaní kontľoly podl'a predchádzajúceho odseku MAS Žiadosť o platbu (poslrytnutie
pľedfinancovania ako aj zúčtovanie pľedfinancovania) schváli v plnej ýške, schváli v zníženej

ýške, zamietne, alebo vyčlení časť deklaľovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to
v lehotách určených Implementačným modelom CLLD. Užívatel'ovi vznikne náľok na
sclrválenie Žiad'osti o platbu (zúčtovanie pľedfinancovania), iba ak podá Žiadosť o platbu úplnú
a spľávnu, ato až v momente schváIenia pľíslušnej žiadosti o platbu MAS Riadiacim oľgánom'
príslušnej súhrnnej Žiadosti o platbu Riadiaceho oIgánu Certifikačným oľgánom, a to len
v rozsahu Schválených opľávnených ýdavkov zo stľany MAS, Riadiaceho oľgánu
a Certifikačného oľgánu.

Clánok 17b PLATBY sYsTEMoM REF'UNDACIE

1' MAS zabezpečí poslrytovanie Pľíspevku, resp' jeho časti systémom ľefundácie' pľičom Užívatel'
je povinný uhľadiť vydavky z vlastných zdľojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách
refundované v pomernej v'ýške k Celkoým opľávneným výdavkom.

2. MAS zabezpečí poslq1tnutie platby systémom ľefundácie ýlučne na záklaďe Žiadosti o platbu
pľedloženej Užívatel'om v EUR.

3' IJžívateI' je povinný spolu so Žiadosťou o platbu pľedložiť aj Účtovné doklady a výpis zúčtu
(ľesp' prehlásenie banky o úhľade) pľeukazujúci úhľadu ýdavkov deklarovaných v Žiadosti
o platbu a pľípadne aj relevantnú podpoľnú dokumentáciu'

4' TJžívatel' je povinný vo všetkých pľedkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať ýlučne
deklaľované qýdavky, ktoľé zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 vZP. |Jžívatel'
zodpovedá za pravost', pľavdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti
o platbu. Ak na základe neprav'ých, nepľavdiých alebo nespľávnych údajov uvedených
v Žiaďosti o platbu dôjde k vyplateniu Platby' IJživatel' je povinný vľátiť takto vyplatené
pľostľiedlry Bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel; ak sa o skutočnosti, že došlo
k vyplateniu Platby na základe nespľávnyclr, nepľavdivých alebo nepľaých údajov dozvie
MAS, postupuje podlä článku 10vZP.

5. MAS je povinná vykonať kontľolu Žiaďosti o platbu podl'a $ 7 až $ 8 Zákona o finančnej
kontrole, a to najmä kontľolu spľávnosti deklaľovaných výdavkov a ostatných skutočností
uvedených v danej Žiadosti o platbu L|žívatel'a pľed iclr uhľadením' Ak MAS zistí nedostatky
pľedloženej Žiadosti o platbu, vyzve lJŽívatel'a, aby ju doplnil alebo opľavil a uľčí mu na to
pľimeľanú |ehotu (zaýzvu na doplnenie alebo opľavu je možné považovať aj doľučenie návľhu
čiastkovej správy zkontrolylnávrhu spľávy z kontľoly). Ak MAS písomne oznámi Užívatel'ovi
pľerušenie ajeho dôvody, lehota na schválenie Žiadosti o platbu je v taktom prípade pľeľušená.
Ak to MAS považuje za potľebné, v súlade s článkom 12 vZP a $ 9 Zákona o finančnej
kontrole a audite vykoná okľem administratívnej finančnej kontroly aj finančnú kontrolu na
mieste' MAS je opľávnená určiť, že časť dek|aľovaných ýdavkov, ktoľá si r.yžaduje
doplnenie/opľaw/overenie niektoých skutočností na mieste/oveľenie u d'alších osôb, bude
vyčlenená do pľedmetu samostatnej kontľoly. Ak MAS vyčlení časť ýdavkov na samostatnú
kontľolu, lelrota, ktoľá uplynula od doručenia Žiadosti o platbu, z ktoľej bola časť .r1ýdavkov

vyčlenená do pľedmetu samostatnej kontroly, Sa započítava do lehoý stanovenej na
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administľatívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu. Lehota neplynie len v prípade' ak výkon
kontľoly bol prerušený z dôvodu , že:

a) suma Žĺudosti o platbu je nesprávna alebo podporná dokumentácia nebola
poskytnutá alebo nie je úplná, alebo

b) sa začalo vyšetľovanie v súvislosti s podozľením z Nezrovnalosti týkajúcim sa
deklarovaných výdavkov

a ak MAS skutočnosť a dôvody o preľušení plynutia lehoty na Spracovanie Žiadosti o platbu

Užívatel'ovi písomne oznílmll a.

Po vykonaní kontroly MAS Žiadosť o platbu schváli v plnej qýške, schváli v zniženej aýške,
zamietne, alebo vyčlení časť deklarovanýclr v'ýdavkov na Samostatnú kontrolu, a to v lehotách

uľčených Implementačným modelom CLLD. Užívatel'ovi vznikne nárok na vyplatenie Platby,

iba ak podá úplnú a spľávnu Žiadosť o platbu, ato ažv momente schválenia pľíslušnej žiadosti

o platbu MAS Riadiacim oľgánom, príslušnej súhľnnej Žiadosti o platbu Riadiaceho oľgánu

Certifikačným orgánom, ato len vrozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany

IJ žív atel' a, Riadiaceho oľgánu a C ertifikačnélro oľgánu.

čtánok 18 sPoLočNÉ usľĺľoVENIA PRE VŠETKY SYSTBMY FINANCOVANIA
A UŽÍvATEĽov

l . Deň pľipísania platby na účet \]žívateťa sa považuje za deťl čeľpania Príspevku, ľesp' jeho časti'

2' Všetky dokumenty (Učtovné doklady, výpisy zičtu, podpoľná dokumentácia), ktoľé |Jživate|'

pľedkladá spolu so Žiadosťou o platbu, sú ľovnopisy oľiginálov alebo iclr kópie oznaéené

podpisom štatutárnelro orgánu IJživateľa; ak štatutáľny oľgán Užívatel'a splnomocní

na podpisovanie inú osobu, je potľebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto

splnomocnenie.

3' Jednotlivé systémy financovania sa môžu vľámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený
systém financovania' resp. ich kombinácia ryplýva z článku 2 ods. 2.l zmluvy.

4. V pľípade kombinácie dvoch systémov financovania v ľámci jedného Pľojektu sa na uľčenie

práv apovinností Zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia článkov l7a a17bYZP pre

dané systémy financovania vo vzájomnej kombinácii.

5. Ak dôjde ku kombinácií dvoclr systémov financovania v ľámci jedného Projektu' jednotlivé

Žiadosti o platbu môže lJživatel' pľedkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn' že napr.

rýdavky ľealizované z poskýnutého predfinancovania nemôže Uživatel' kombinovať spolu

s ýdavkami uplatňovanými systémom ľefundácie v jednej Žiadosti o platbu. V takom pľípade

IJžívatel' predkladá samostatne Žiaďosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a samostatne

Žiadosť o platbu (priebežná platba _ ľefundácia). Pľi kombinácii dvoch systémov financovania

sa pľedkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden zvyužiých systémov.

6. MAS je opľávnená z\.ýšiť a\ebo zníŽiť vyšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na stľane

MAS maximálne do Úšky l EUR v ľámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods.

3.2 zmluvy tymto nie je dotknuté.

7. Zmluvne stľany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vľátane prĺx a povinností

Zmluvných strán {ýkajúce sa systémov financovania (Platieb) sú uľčené Systémom finančného

ľiadenia, ktor"ý je pľe Zmluvné stľany záväzný, ako to vyplyva aj zčlánku 3 ods. 3'3 písm. d)

zmluvy' Tento dokument záľoveň slúži pľe potľeby výkladu príslušných ustanovení ZmIuvy

o pos$rtnutí Príspevku, resp. pľáv a povinností Zmluvných stľán.
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8' Na účely tejto Zmluvy sa za úhľadu Účtovnýclr dokladov Dodávatel'ovi môže považovať aj:

a) úhľada účtovných dokladov postupníkovi, v pľípade, Že Dodávatel' postúpil pohl'adávku
vočiUžívatel'ovitretej osobe v súlade s $ 524 až $ 530 občianskeho zákonníka,

b) úhrada záloŽnému veritel'ovi na základe uýkonu zá|ožneho pľáva na pohl'adávku
Dodávatel'a voči UŽívateľovi v súlade s $ l5l a až $ 1 51me občianskeho zákonníka,

c) úhrada opľávnenej osobe na základe v'ýkonu rozhodnutia voči Dodávatel'ovi v zmysle
Právnych pľedpisov SR'

d) započitanie pohl'adávok Dodávatel'a aUžívate1'a vsúlade s $ 580 až $ 581 občianskeho
zilkonníka, resp' $ 358 až $ 364 obchodného zákonníka.

9. V pľípade' žeDodávatel'postúpil pohl'adávku voči Užívatel'ovi tretej osobe v súlade s $ 524 až

$ 530 občianskeho zákonníka, IJžívatel' v ľámci dokumentácie Žiadosti o platbu pľedloží aj

dokumený pľeukazujúce postúpenie pohl'adávky Dodávatel'a na postupníka'

10' V prípade úhľady záväzku Užívatel'a záložnému veľitel'ovi pľi qýkone záložného pľáva
napohlhdávku Dodávatel'a voči Užívatel'ovi vsúlade s $ l51a až $ 151me občianskeho
zákonníka lJžívatel' v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu pľedloŽí aj dokumený
preukazuj úce vznik záložného pľáva.

1 1' V prípade úhľady záväzku Uživatel'a opľávnenej osobe na základe ýkonu rozhodnutia voči
Dodávatel'ovi v zmysle Pľávnych pľedpisov SR Užívatel' v ľámci dokumentácie Žiadosti
o platbu predloži aj dokumenty pľeukazujúce ýkon ľozhodnutia (napr. exekučný pľíkaz,
vykonatelhé ľozhodnutie)'

12' V prípade zapoéítania pohlädávok Dodávatel'a a Užívatel'a v súlade s $ 580 až $ 581
občianskeho zákonníka' ľesp. $ 358 až $ 364 obclrodného zákonníka, IJžívatel' v rámci
dokumentácie Žiadosti o platbu pred\oží doklady pľeukazujúc e zapoéítanie polrl'adávok.

13. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahuji naUžívatel'a, ktoý by sa pri aplikácii niektorého
z vyššie uvedených postupov dostal do ľozpoľu s Pľávnymi pľedpismi SR (napľ. so Zákonom
orozpočtoých pravidláclr apod.). Ustanovenia tohto článku sa záľoveň nevďahujú ani
na pohl'adávku podl'a článku 7 ods. 3 YZP '

čIánok 19 UcHovÁvĺľrn DoKUMENTov
Užívatel' je povinný uchovávať v oľigináli kompletnú Dokumentáciu k Pľojektu do uplynutia lehôt
podlä článku 7 ods' ] '2 zmluvy a do tejto doby stľpieť qýkon kontroly/auditu zo stľany oprávnených
osôb v zmysle článku 12 vZP ' Stanovená doba podl'a prvej veý tohto článku môže byt' automaticky
predÍžená (tj. bez potľeby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí Príspevku, ten
na základe oznámenia MAS UŽívatel'ovi) v pľípade' ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140
Všeobecného naľiadenia o čas trvania ýchto skutočností. Rovnopis zmluvy, ľámcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy, uzavľetej ako ýsledok Veľejného obstaľávania, je LJžívatel' povinný uchovávať
počas celej doby jej ilvania.

Článot 20 MENY A KtIRZovE ROZDIELY
1. Ak Užívatel'lhrádza vydavky Pľojektu vinej mene ako EUR, pľíslušné Učtovné doklady sú

preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša \]žívatel'; to neplatí v pľípade postupu
podl'a odsekov 4 a 5 tohto článku YZP. Pri pouŽití výmenného kuľzu pľe potľeby pľepočtu sumy
ýdavkov uhráďzaných Užívatel'om v cudzej mene je LJžívatel' povinný postupovať v súlade
s $ 24 Zákona o účtovníctve.
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2. Pri pľevode peňažných pľostľiedkov v cudzej mene Zo svojho účtu zľiadeného v EUR na účet

Dodávatel'a zriadeného v cudzej mene použij e Užívatel' kuľz banky platný v deň odpísania
pľostľiedkov z tlčtu, tzn' v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kuľzom pľepočítaný

výdavok na EUR zahrnie ĺJžívatel' do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania alebo

refundácia)'

3. Ak Užívatel'prevádzapeňažne pľostriedkyv cudzej mene Zo svojho účtu zľiadeného v cudzej

mene na účet Dodávatel'a v ľovnakej cudzej mene' použije refeľenčný výmenný kuľz uľčený

a vyhlásený Európskou centľálnou bankou v deň pľedchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného

pľípadu. Týmto kuľzom pľepočítaný ýdavok na EUR LJŽivateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie

pľedfi nancovania alebo ľefundácia).

4. Ak Užívatel'využíva systém pľedfinancovania, tak v pľedloženej Žiaďosti o platbu (poslýnutie
pľedfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdanitelhélro plnenia uvedený na Účtovnom

doklade. Následne pľi Žiadosti o platbu (zúčtovanie pľedfinancovania) uplatní postup podľa

odsekov 2 a3 tohto článku VZP'

5. Ak Užívatel'vyuŽiva systém pľedfinancovania, je povinný pľiebežne sledovať a kumulatívne

naľŕÍavať kladnú a zápomí hodnotu vzniknuých kurzových ľozdielov. Tento záveľečný

kumulatívny pľehľad vzniknutých kuľzových rozdielov je IJživatel'povinný pľiložiť k Žiadosti

o platbu (s pľíznakom záveľečná)' Ak zo záverečného kumulatívneho pľehl'adu lypl;ýva pľe

IJživatel'a kuľzová strata' môže v rámci Žĺadosti o platbu (s pľíznakom záverečná) požiadať

o jej pľeplatenie. Ak zo záveľečnélro kumulatívneho prehl'adu vyplyva pľe Užívatel'a kuľzoqý

zisk,IlŽívateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom I0 vZP. Postup podl'a tohto

odseku sa uplatní' len ak kumulatívna suma kurzoqých ľozdielov pľesiahne 40 EUR; suma

nižšia alebo ľovná 40 EUR sa vzájomne nevyspoľiadava.
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Príloha č.2 Zmluvy o poskytnutí Pľíspevku

PREDMET PODPORY

1. vŠBoľnCNE INFoRMÁcIB o PRoJEKTE

Názov pľojektu:

Kód projektu:

Aktivita:

Technologické inovácie pľe Ľuboš Púčik - DREVIL
IROP-CLLD-W965-5 I I -00 I -00 I

A1 Podpora podnikania a inovácií

2. FINANCOVANIE PROJEKTU

Refundácia

IBAN:

Banka:

Platnosť od:

Platnost'do:

sK43 0200 0000 0019 5640 s656

Všeobecná úverová banka, a.s.

10.08.2022

31.12.2028

3. MIESTO REALIZACIE PROJEKTU

obec: Kostolná Ves

4. AKTIVITA PROJEKTU

olzua rea|izácie: 7 mesiacov

Zaéiatokrealizácie: 03'03.z0z2

Ukončenie realizácie: 03.10.2022

5. MERATEĽNE UKAZOVATELE PRoJEKTU

príznak
ľizika

bezpriznaku

bez priznaku

bezpríznaku

bezpríznaku

čas plnenia

K dátumu ukončenia
prác na projekte

K dátumu ukončenia
prác na projekte

K dátumu ukončenia
pľác na projekte

K dátumu ukončenia
pľác na pľojekte

ciel'ová
hodnota

I

2

1

0

MJ

podniky

FTE

počet

počet

nazov

Počet podnikov, ktorym sa
poskýuje podpoľa

Počet vytvoľených
pľacovných miest

Počet pľoduktov, ktoľé sú
pľe firmu nové

Počet pľoduktov, ktoľé sú
pre tr'h nové

kód

Al03

Al04

Al0ĺ

1.102
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Prŕ oha č. 5 ŽoPr _ ro2počet oroiektu

:'rt=--'L/4L->
MA$UnA sTRAŽ0'J

E MINISTERSTVO
tNv[síclĺ. REcloNÁLNEHo RozVoJA
A lNÍoRMAĺzÁclŕ
SLOVENSKTI RIPUBLIKY

EuBÓPSKA ÚNlA
EURÓPsKY FoND

RE6loNÁLNEHo RozVo]A
ld gŕown Eglonálny

ryBčn pŕogÉm Rozpočet projektu

29 574,O4celková frnančná
a nagaž ov a nosť ž i adatelb

29 514,OO

v ška spolufinancovania
oprávnen ,ch v davkov
žiadatelbm

36 146,00V ,ška príspevkuANO
|spotuÍinancovanie"l l

ss,O1%lvlastn ch zdrcjov +l 45.00%lPlatca DPH?

le* pt4 I I

spe'ť'ina eďaaie Miďa
grÍspevku z celkov ch
op r áv n e n: c h v, d av k ov (/.)

A. Zakladanje nov ch a podpora existujtjcich mikro a mal ch podnikov, Samostatne zárobkovo činn}ich os b, druŽstieVoblasť podpory

5.1.1 ZV šenie zamestnanosti na miestnej Íovni podporou podnikania a inováciĺšpeciiick , cieľ

Prioritná os 5 - Miestny rozvoi veden\i komunitouPrioritná os:

rechnologické inovácie pre Ľuboš P čik - DREVILNázov projetďu:

]uboš PÚčik - DREV|LNázov žiadatelb:

0'0Í65 720,0r73 401',0t65 720,0rspoLu
0.00.0{00c
0.0f0nfnnt
0,0.0(0.0(

00Ínn(0,0(

),lová technol gié umožn
?fektÍwejšie rozloženie času' čín
l jde k časovej spore n;

ednodivé pracowé V. kony a bn
cude možné uspokojenie pof]el
cre Viacero zákazníkou V)istupon
crojektu je zavedenie inovácĺe dĺ
fiŕmV ĽUboš PÚčik- DREVIL.

zml!va s dodáVateľom/zhotoviteĺor

skracovácia pila poslLjŽi pÍ

spracovaní dreva a d jde k inováci
s robného procesu. ProsľedníchrcÍ
novej technol gie zvi'šim{
efektíVnosť, produktivitu práce ale a
zlepšĺme pracowé podmĺenky pft
zameslnancov. BližŠia špecifikácia si
nachádza V príohe č.2 NáWl
lechnickej špecifikácie a cien
skracovacia pĺ]a, kton] prikladámt
ako pri]ohu k ŽoPr'

0,0c27 320,0t27 320,0E27 320'0Ĺ27 320,0C1,00ks

022 - samostatné
hnutelné Veci a
s boryhnuteľn ch
vecĺ vo Mške
obstaÍávacej ceny

strcj - skÍaco acia pÍla

NoVá technol gia umoŽn
efektĺVnejšie rozloŽenie čásu, čiÍ
d jde k česovej spore ni
jednotlivé pracovné V. kony a bin
bude možné uspokojenie poľiet
pre Viacero zákäznĺkov. V stUpon
prcjektu je zavedenie inovácie d(
fimvĽuboŠ P čik- DREVIL.

Žm]uva s dodávate'om/zhotoViteIom

)vojkoĺ]čová horizontáIna pílz
cosl Ži pri spracovaní dreva a d jde l
novácjí irob ého procesu
PÍosÍedníctvom novej lechnol gk
z\4iš]me efektĺVnosť. produktivÍtt
péce ale aj zlepšíme pracow(
podmienky pre zamestnancov. Bližšia
špecifikác]a sa nachádza V prĺlohe Ĺ:
Návrh technickej špecifikácie a cĺen
horizontálna pĺla, ktor prikladám(
ák ln hll k /dP.

0,0(38 400,0(46 080,0c38 400,0(38 400,0[1,00ks

022 - samostatné
hnuteľné Veci a
s boryhnlteľn ch
veci rc M ške
obstaráVacej ceny

stroj - Dvojkol čová hoilbntálna

112)(1 1)(1 0)
ZiadateÍ ako platneÍ DPH 9 = 5 _ E
,läiärAĺ 'L^ n lrlhér hpH o 

= 
7-t(8)(7=6x1,2)(6=4rS)(s)(4)(3)(2)(ĺ)

Zd vodnenie nevyhnutnosti
v davku

sp sobstanoveniaV šky
idavku

Vecn popis sidavkuNeopÍávnené V davky (EUR)celkové oprávnené
v davky (EUR)

Cena celkom
s DPH (EUR)

PozoR ak ie dodávatel
nedatitel DPfl

cenä celkom b z DPH
(EUR}DPH (EUR)Počét MJMernáiBdĺotkaskupina eidavkovŇázov davku



v detailnosti

Vieobecne
na s

z na

savttdavku uVádza agregovan ch s visiecich stavebnélogicky položkách (napr. stavebného soÍtVéľ licénciepľáce objektu, XX, xx, )c(, xx a dostroj slUžby marketingu pod.) patrjacich skupinypríslušnej v davkov.

(2)

v davkov Žiadateľ vlberajte len zo skupĺn v davkov, ktoré sÚ relevantné pre prĺslušnÚ v}'zvu a hlavn aktivitu.
V prípade, ak sa na danÚ skupinu v davkov vŽ'ahuje viac agregovan ch logicky s visiacjch položiek
a skupihu v davkov zopakuje.

Me'nájednotka
Žiadateľ uvediet'mern jendnotku (hapr. ks' s bor, sluŽba)

MJ
Uvedie počet MJ tej istej agregovanej logicky sÚVisiacej položky.

cena be2 DPH {EUR) uvedie cenU za memÚ jednotku bez DPH.

celkom bez DPH (EUR)
cena celkom bez DPH sa vypočĺta automaticky Vynásobením jednotkovej ceny a počtu meren ch jednotiek.

celkom s DPH (EUR) prepočtu ceny na cenu s zv}iši hodnotu zo 20%. V pípade, ak rozpočtu nie je platcom DPH. potom je tak, aby sa jeho hodnota rovnalao
6.

celkové oprávnenÉ v davky (EuR)

stÍpec (8)

ktoré stsumuuvedie akov davkov, nárokuje oprávnené. prípade, žĺadateľ OPH nesmieakje platĺtelbm bvt' ntmV ška ako celkomcena DPHbezoprávnen chnárokoVan}'ch Wššiavlidavkov je uVedená 6. žiadateľak nte DPH nesmtestĺpci prĺpade, je platitel'om bŕV}'škavlidavkovoprávnen ch ako cena celkom uVedenáDPHvyšia le 7stĺpci V] ška v davkovopráVnen ch zaroven mteru zo nesmtepo aplikácii spolufinancovania prĺspevkovzdrojov viesl' k uVedeného AK tomuPresiahnutiu stropuV šky prĺspevku by malo d jsť' JeznížitopráVnen}i uišku mterualebovttdavkovopráVnen ch tak,prÍspevku nebolmaximálny stropaby príspevku presiahnut.
Neopľávnené v dävky (Et'|R)

d jde k \4'počtu v}išky neoprávnen ch v}idavkov V závislosti od skutočnosti 
' 

či je žiadatét platiteľom DPH alebo nie.
popis vlidavku

rámcl Vecného Žiadatel'poprsu v davkov z ichhl'adiskajednotliVéšpeciĺikuje v davky rozsáhu. akresp.Predmetu, prapade, ui'davok z dopozostáVa viacen ch agregovanlichpoložiek logického lecelku, tietopotrebné vecnéhorémcl bližšiepoloŽky idavkupoprsu špecifikovať.

sp sobstanovenie v škYvÝdevku
stípec lu)

Žiadateľ vyberie z roletového menu príslušn sp sob stanovenia uišlry v davku.

dokumentácĺU k Vo, tt]to predložĺ až po nadobnudnutí činnosti zmluvy o príspevku).

verejného obstaráVania, ktorá je dostupná na http://\W.mpsr.sk/index.php?nav|D=1121&navlD2=1 121&slD=67&id=10956.

ostatn}ich prípadoch, ak neexistuje zmluva ani rozpočet stavby použije prieskum trhu.

V]íška prislušného v davku v rozpočte.

prípade'
práVne v}'davkov, uznať v davok V plnej V ške ako neopráVnen alebo VWodit'

bola zmlUVa s Úspešn m Uchádzačom a na zák]ade ktorej bola

n Whnutnosti Žadateľ zd vodnÍ potrebu daného V davku z hlädiska jeho aktuálneho vybaven|a (technick ch kapacít) a cierov pŕojektu.
Upozor uieme, že v' d.vky, ktoré nie sÚ nevyhnutné p.e realizáci! a dosiahnutie cieľov pÍojeKu - s neopľávnené. Neoprávnené s aj r davky' ktoré s 2o strany žiadalel'a nedostatočne od vodnené.


