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DODATOK Č. I

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: IROP-CLLD-X653-512-00 1-006
(d‘alej len „Dodatok“)

NÁZOV PROJEKTU:

Budovanie prvkov a podpora opatrení na zvyšovanie bezpečnosti dopravy v obci
Kurimany

uzavretý podľa @ 269 ods. 2 zákona Č. 513 1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov, v nadvaznosti na ~ 3 ods. 2 písm. d) zákona č. 292 2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a dopineni
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku z ESIF“)
a podľa ~ 20 ods. 2 zákona č. 523 2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Miestna akčná skupina:
názov Občianske združenie MAS LEV, o.z.
sídlo Námestie Majstra Pavla 28, 05401 Levoča
ICO 42084636
konajúci Ing. Andrea Hradiská, PhD., predseda MAS
poštová adresa Námestie Majstra Pavla 28, 054 01 Levoča

(d‘alej ako „MAS“)

1.2. Užívatel‘:
názov Obec Kurimany
sídlo Kurimany 59, 054 01 Levoča
zapísaný v šú SR, zákon 369 1990 Zb. o obecnom zriadení
Ičo 00329291
konajúci Ing. Martin Faltin, starosta obce
poštová adresa Kurimany 59, 054 01 Levoča

(d‘alej ako „Užívatel“ a spoločne s MAS aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako
„Zmluvná strana“)



2. PREDMET DODATKU

2.1. Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY O POSKYTNUTÍ
PRISPEVKU a PROJEKTU ods. 6.4 Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku Č. IROP
CLLD-X653-5 12-001-0006, zo dňa 14.11.2022 v znení neskorších dodatkov (ďalej len
„Zmluva o poskytnutí Príspevku“), v nadväznosti na úpravu (aktualizáciu) Právnych
dokumentov pre oblasf implementácie Integrovaného regionálneho operačného
programu (najmä Implementačný model CLLD a Príručka pre Užívateľov) a za účelom
zosúladenia Právnych dokumentov so Zmluvou o poskytnutí Príspevku, najmá
jednotlivých práv a povitmostí MAS a Užívateľa a na základe ukončenia procesu
Verejného obstarávania, kde sa mení výška príspevku sa dohodli na nasledovných
zmenách Zmluvy o poskytnutí Príspevku:

2.1.1 Článok 2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU odsek
2.2 písm. b) Zmluvy o poskytnutí Príspevku sa ruší a nahrádza nasledovným
znením:

„b) naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe Č. 2
zmluvy, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa Projektu k dátumu
Ukončenia realizácie Projektu.“

2.1.2 V článku 3. VÝDAVKY PROJĽKTU A PRÍSPEVOK ods. 3.3 Zmluvy
o poskytnutí Príspcvku sa za poslcdnú vetu vkladajú slová „Zmluvné strany sa
osobitne dohodli, že ak Jmplementačný model CLLD cilalebo iný Právny dokument
zakotvuje pre Užívateľa vdčší rozsah práv a povinností ako Zmluva o poskytnutí
Príspevku a tieto práva a povinnosti nie sú v hrubom rozpore so Zmluvou
o poskytnutí Príspevku, takýto Právny dokument má prednost‘ pred Zmluvou
o poskytnutí Príspevku.“

2.1.3 V článku 3. VÝDAVKY PROJEKTU A PRÍSPEVOK ods. 3.1 Zmluvy o
poskytnutí Príspevku sa mení výška Celkových oprávnených výdavkov (po
ukončení procesu Verejného obstarávania) a maximálnej výšky príspevku (pri
dodržaní výšky percenta maximálnej výšky Príspevku z Celkových oprávnených
výdavkov), v důsledku čoho je nové 7nenie odseku 3.1 nasledovné:
a) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu Projektu predstavujú sumu
12 718,93 EUR (slovom: Dvanást‘tisíc sedemstoosemnásť eur a devät‘desiattri
centov),

b) MAS poskytne Užívateľovi Príspevok maximálne do výšky 12 082,98 EUR
(slovom: dvanást‘tisíc osemdesiatdva eur a deväťdesiatosem centov), čo
predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu Projektu
podľa ods. 3.1 pístu, a) Lolito Článku nnluvy,

c) Užívateľ vyhlasuje, že:
(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 0~ (slovom: päf
percent), čo predstavuje sumu 635,95 EUR (slovom: šesťstotridsat‘päť eur
a devät‘desiatpät‘ centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu
Projektu podľa ods. 3.1 písm. a) tohto článku zmluvy a

(ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov
na Realizáciu Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie Projektu a budú
nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí
Príspevku.
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2.1.4 Článok 5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA odsek 5.1 Zmluvy o poskytnutí Príspevku
sa mení a nahrádza nasledovných znením:
„5. 1 Užívateľ sa zavdzuje predkladat‘ Ziadosti o platbu priebežne počas
Realizácie Projektu. Ziadost‘ o platbu móže (Jžívateľ prvý raz podat‘ najskór Po
Začatí realizácie Projektu. Ziadost‘ o platbu (s príznakom záverečná), ako aj
Žiadosť na poskytnutie predjinancovania poslednej časti Príspevku Užívateľ
predloží najneskór do 9 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy
o poskytnutí Príspevku a zároveň najneskór do hraničného termínu na Ukončenie
realizácie Projektu stanoveného v príslušnej Výzve, podľa ktorej bol Projekt
posudzovaný a schválený“;

2.1.5 V článku 6. ZMENA ZMLUVY O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU odsek 6.2 písm.
b) prvá veta Zmluvy o poskytnutí Príspevku sa mení a nahrádza nasledovným
znením:
„6.2 Zmeny, ktoré nie sú uvedené vpísmene a), vrátane zmeny týkajúcej sa
predlženia Realizácie Projektu oproti termínu vyplývajúcemu z Prílohy Č 2
zmluvy, podliehajú akceptácii zo strany AIMS na základe žiadosti predloženej
Užívateľom ajpo vykonaní takejto zmeny (tzv. ex-post zmeny)i‘;

2.1.6 Čiánok 6. ZMENA ZMLUVY O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU odsek 6.2 písm.
c) bod (i) Zmluvy o poskytnutí Príspevku sa vypúšťa. Doterajší čI. 6 ZMENA
ZMLUVY O POSKYTNUTI PRISPEVKU odsek ó.2 pism. c) bod (ii) Lmiuvy
o poskytnutí Príspevku sa označuje ako bod (i);

2.1.7 Príioha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky Zmluvy o poskytnutí Príspevku sa
mení a naiwádza novou Prílohou ~. I Všeobecné zmiuvné podmienky;

2.1.8 Príloha č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí Príspevku sa mení
a nahrádza novou Prílohou č. 2 Predmet podpory.

2.2 Zmiuvné strany sa zároveň v nadväznosti na či. 6 ZMENA ZMLUVY O POSKYTNUTÍ
PRISPEVKU a PROJEKTU ods. 6.4 Zmluvy o poskytnutí Príspevku dohodli, že zmeny
Zmluvy o poskytnutí Príspevku vyššie uvedené podľa ods. 2.1.1 až 2.1.18 Dodatku,
najmä zmeny vo vzt‘ahu k Oprávnenosti výdavkov Projektu sú právne účinné tak ako boii
dojednané v tomto Dodatku.

3. OSTATNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Ostatné ustanovenia Zmiuvy o poskytnutí Príspevku, ktoré nie sú týmto Dodatkom
dotknuté, zostávajú nezmenené a účinné v doterajšom znení.

1? Tento Dodatok nadobúda platno9ť dňom jeho podpisu 7mluvnými stranami a úČinno~ť
dňom nasledujúcom Po dni jeho zverejnenia MAS v Centráinom registri zmiúv vedenom
Uradom vlády Slovenskej republiky. Ak je Užívateľ povinnou osobou podľa * 2 zákona
č. 211 2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o siobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o slobodnom prístupe k informáciám“), je pre nadobudnutie účinnosti tohto Dodatku
rozhodujúce jeho prvé zverejnenie, vykonané v súiade so zákonom o slobodnom prístupe
k informáciám. Zmiuvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Dodatok zverejňuje aj
Užívateľ, o dátume jej zverejnenia informuje MAS v deň zverejnenia Dodatku.

3.3. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčast‘ Zmluvy o poskytnutí Príspevku.



3.4. Tento Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z ktorých dostane Užívateľ jeden
(1) rovnopis a dva (2) rovnopisy dostane MAS.

3.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu
a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a ich zmluvné prejavy
sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené
k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:
Príloha Č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha Č. 2 Predmet podpory
Priloha Č. 3 Rozpočet projektu

Za MAS, v Levoči, dňa

Podpis

Ing. Andrea Hradiská, PhD., predseda Občianskeho združenia MAS LEV, o.z.

Za Užívateľa, v Levoči, dňa

Podpis~

Ing. Martin Faltin, starosta obce



Priloha Č. I ZmIa‘y o poskytnuli Prispcvku

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU

Článok I VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tielo všeobecné zmtuvné podmienky (,‚VZP“), ktové sú súČast‘ou Zmluvy poskytnutí
Príspevku, bližšie upravujú právaa povinnosti Zmluvných strán, ktovými sú na stranejednej MAS
a na strane druhej Uživatel‘, pri poskytnuli Prispevku so strany MAS Uživatel‘ovi podfa
podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí Prispevku.

2. Vzájomné práva a povinnosti medzi MAS a Uživatel‘om sa nadia Zmluvou poskytnutí
Príspevku, všetkými ostatnými právnyini predpismi a dokumentnii, ktoré sú uvedeně v Článku 3
ods. 3.3 zmluvy alebo na kloré Zmluva o poskytnutí Príspevku odkazuje. Základný pávny rámec
upravujÚci vzt‘ahy medzi MAS a Uživatei‘om tvoria najme, ale nielen, nasled.‘né právne
predpisy:

a) Právne akty Et):
(i) Všeobecné naniadenie,
(ii) Nariadenia kjednotlivýtn EŠIF,
(iii) lmplementaČné nariadenia:

b) Právne predpisy SR:
(i) Zákon o prispevku z EŠIF,
(ii) Zákon o rozpočtových pravidlách.
(iii) Zákon o íinančnej kontrole a audite,
(iv) Obchodný zákonnik,
(v) Zákon Č. 40/1964 Zb. ObČiansky zákonnik v zneni ncskorších predpisov (d‘alej len

„ObČiansky zákonnik“),,
zákon Č. 358/2015 Z. z. o úprave niektoiých vzt‘ahov v oblasti štátrej pomoci

a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zák‘i o štátnej
pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),

(vi) zákon Č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplneri nicktorých
zákonov v znení neskoršich predpisov (d‘alej len ‚.zákon o VO“),

(vii) zákon Č. 431/2002 Z. z. o ůČtovnictve v zneni neskoršich predpisov (ďalej ako
„zákon o úČtovnictve“),

(viii) zákon o slobodnom pristupe k infonnáciám,
(ix) zákon Č. 3 15/2016 Z. z. O registri partnerov verejného sektore a o zmere a doplnení

niektorých zákonov v úČinnom zneni.

3. Pojmy použité v týchto VZP sO v nadváznosti na Článok I ods. 1.1 zmluvy závazné pre celO
Zmluvu o poskytnuli Pnispevku, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v ČlánL~ I ods. 1.2
až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zrnluvné strany z definicie pojmov podra aohto odseku
3 sú rovnako záväzné, ako by bolí obsiahnuté v mých uslanoveniach Zmluv)‘ o poskytnutí
Prispevku.

Aktivita — súhrn Činnosti realizovaných Užívatel‘om v rámci Projektu na to ~vČienenými
finanČnými zdrojmi poČas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivitou Sa prispieva

dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktoiý predstavuje prid~iú hodnotu
pne Uživateľa a/alebo cielovú skupinu/uživateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii
ostatných Aktivit. Aktivita je vymedzená vecne. flnanČne a Časo‘o, Ak sav IM CLLD použiva
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pojem hlavna Aktivita“ mysli Sa tym Aktivtta podia tcjto definicie, pničom privlastok ..hlavná‘
ema vo vztahu k realizacit Činnosti v rámci CLLD na úrovni MAS Uživatel‘ osobitny vyznam;

Bezodkladne najneskór do stedmich Pracovnych dnt od vzniku skutočnosti rozhodnej pvc
počitantc lehoty. to neplatí, ak sa V konkrétnom ustanoveni Zmluvy o poskytnutí Príspevku
stanovuje odtišna tehota platná pre konkrétny pripad; pre počitanie lehOt platia pravidla uvedené
v definicit Lehoty;

Celkové oprivaaeué výdavky výdavky, ktových maximálna výška vyptýva z oznámenia MAS,
ktovým hola schválená Žiadost‘ O prispevok, a ktové predstavujú vecný aj tinanČny rámec pvc
vznik Opravnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu
Projektu. Vecný rámec Celkových oprávncných výdavkov rešpektuje pravidtá vyplývajúce

Nanadenta 1301, z Výz‘y a zo schémy pomoci, ak Sa uplatňuje. Pre úČety tejto Zmluvy
o poskytnutí Príspevku je použivaná terminológia „výdavky“, a to aj prc „náklady“ v zmysle
Zákona o uČtovnictve;

Centrálny koordinačný orgán alebo CKO orgán uvedený v 6 Zákona o príspevku z EŠIF,
ktoiý je zodpovcdný za efektívnu a úČinnú koordináciu riadenia poskytovania nenávratných
finančných prispevkov z Európskych štmkturálnych a investiČných fondov:

Certlrikácla potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overitel‘nosti vydavkov
“O vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii nenavratného finanČného prtspevku zo
šlrukturátnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námoniého a rybárskeho fondu;

CertiíikaČný orgán alebo CO orgán uvedený v * 9 Zákona o prispevku z EŠlF zodpovedný za
koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finanČného riadenia, vypracovanie
uČtov, certit‘tkáciu v3kazov vydavkov a žiadostí o platbu prijímalel‘ov pred zaslaniiit Európskej
komisii, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, prijem ptatieb

Europskej komisie vysporiadanie finanČných vzt‘ahov (najme z titulu nezrovnalosli
a íinančných opráv) s Európskou komisiou ana národnej úrovni, ako aj realizáciu platicb pre
jednotlivé programy;

CILD miestny rozvoj vedeny komunitou ako osobitný implementačný pristup programov
v rámci EŠIF v zmysle Č 32 a nasl. všeobecného nariadenia;

Deň dňom Sa rozumie Praeovný deň, ak v Zmluve O poskytnuti Pnispevku nie je výslovnc
uvedené, že ideo kalendarny deň.

Dodávatcl‘ subjekt ktory zabezpečuje pre Uživatela dodávku tovarov, uskutoČnente prac alebo
poskytnutie služieb ako suČast‘ Realtzacie Projektu na základe výsledkov Vercjného obstarávania,
ktoré holo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnuti Prispevku;

Dokumenlicla — akákofvek informacia alebo subor infomiácií zachytená na hmoinom substráte,
vrátane elektronických dokumentov vo formate poČitačového súboru týkajúce Sa a/alcbo
súvisiace 5 Projektom;

EKS - elektronický kontraktačny systém, ktory Sa využiva na podlimitné postupy zadavania
zákaziek s využitim elektronického trhoviska

EÚ - znamená Európska ůnía, ktorá hola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Eurůpskej
únii;

Eurápske štrnkturálne a investiČné fondy alebo EŠIF spoločné oznaČenie pre Eunopsky fond
regionalneho rozvoja, urópsky socialny fond, Koh&ny fond, Európsky pol‘nohospodársky fond
pre rozvoj vidieka a Európsky námomý a nybársky fond;





iadenie 1301 nartadenie Europskeho parlamentu a Rady (EU) Č 1301 20130 Európskom
de regionalneho rozvoja a o osobitnych ustanovernach týkajucich Sa cieľa Livestovanie
aslu a zamcstnanosti, a ktoi‘ym sa zrušuje nanadenie (ES) Č 080 2066.

iadenle 2018/1046 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU, Euratorr ) Č 2018/1046
8. júla 2018, orozpoČtových pravidiách. kloré Sa vzt‘ahujL na všeobecný ro,očet Únie,

menenariadeni (EU)Č. 1296/2013,(EU)Č, 1301/2013,(EU)Č. ‚303 20l3,(EUěč. 1304/2013,
) Č. 1309/2013. (EU) Č. 13l6/2013,(EÚ) Č. 223/2014, (EU) Č 283/2014 arozhodnutia

41/2014/Eú a o zrušeni nariadenia (EU. Euratom) Č. 966/2012;

lední monitorovacia správa má význam daný v Článku 4 Dds. I pisni. b) ‚‘Zr;
právnené výdavky výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprá“nenými “ýdavkam; ide najmá
davky, ktoré sů v rozpore so Zinluvou o poskytnuti Prispevku (napr. vznikli mirno obdobia

ravnenosti výdavkov, patria do skupiny ‚ýdavkov ncoprávnenej na spolufnancovanie
ostnedkov IROP, nesuvisia S Činnost‘ami nevyhnutnimi pre úspešiiú realizáciu
ončenie Projektu, alebo sů ‚‘ rozpore sinými podmienkaini pre oprávnenoť výdavkov
novanými v Članku Ia VZP), su v rozpore s podniienkami pnslušnej Výzvy, s podmienkami
lývajuetmi Z Právnyeh dokumentov, ktoré holi Zverejnené, alebo sú v rozpore s Právnymi

edpismi SR a Právnymi aktmi Eů,

rovnalosť ‘ akekol‘vek porušenie práva Európskej unie alebo vnútro~átieho prava
juceho Sa jeho uplatňovania. bez ohl‘adu na to, Či pravna povinnost‘ boa ~remielnutá

Zmluv)‘ o poskytnuti Prispevku, priČom uvedene porušenie vyplyva Z ~omania aleho
menutia hospodárskeho subjektu zuČastňujueeho Sana vykot~vani EŠIF, dósledkom Čohoje
o může byt‘ negativn~ dopad na rozpoČet Eurůpskej unie zal‘aženini všeobecné“o rozpočtu
právneným výdavkom;

bčiansky zákonník ‘ zákon Č. 40 1964 Zb ObČitmsky zakonniK v zneni neskoršíe~ predpisov;

bchodnýzákonník- zákon Č. 513 1991 Zb Obchodny zakonniL‘, v zneni neskorsieb predpisov;

olnosť vyluČujúca zodpovednost‘ alebo OVZ ‘ prekažka. ktora nastala nezavisle od vůle,
ania alebo opomenutia Zmluvne strany a bráni jej v spInem jej povinnost, Ú nemožno
mne predpokladat‘, že by Zmluvna strana tuto prekažku aiebo jej následky od‘rátila alebo
onala, a ďalej že by v Čase vzniku zavazku tuto prekažku predvidala. Učtnkd Okolnosti
Čujucej zodpovednost‘ sú obmedzene ba na dobu, pokial‘ trva prekažka, S ktoeou sú ticto
ky spojene Zodpovečnost‘ Zniluvnej strany nevylučuje prekážka ktora nastala až v Čase, ked‘
Zmluvná strana v omeškani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla zjej hospodárskych

erov Na posudenie toho. či určila udalost‘je OVZ, Sa použije ustanovenie 374 Obchodného
onnika a ustálené výklady ajudikatůra k tomu:o ustanoveniu.

nysle uvedeneho udalost‘, ktorá ma byt‘ OVZ. musi spÍňat‘ všetky nasledovné podmienky

) doČasny charakter prekážky. ktory bráni Zmtuvnej strane plnit‘ si povinncsti zo záväzku
po urČitu dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je z~dadnýin rozlišovacím znakom
od dodatočnej objektivnej nemožnosti plnenia. kedy povi,nost Zmluvnej strany zanikne,

ohradom na to, že dodatočna nemožnosť plnenia má trialy, nic dočasny charakter,
(H) objektivna povaha, v důsledku Čoho OVZ musi byt‘ nezavisla od vůle Zmluvnej strany,

ktora vznik takejto udatosti nevie ovplyvrtt‘,
(tu) musi mat‘ laků povahu, že brani Zmluvnej strane v pinen jej povinností, a to bez ohl‘adu

nato, či ideo právne prekážky, prirodné udalostu alebo d‘alšie okolnosti vs naior,
(iv) neodvrátitelnost‘, v důsledku ktorej nic je možne rozuitne predpokladat‘, ~e Zmluvná

strana by mohla tOto prekážku odvrátit atebo prekonať, alebo odvratit‘ alebo p‘ekonat‘jej
následky v rámci lehoty, po ktorů OVZ trvá,

(v) neprcdvídatel‘nost‘, ktorú možno považovať za preukazanu, ak Zmluvná strana nemohla
pri uzavreti Zmluv)‘ o poskytnutí Príspevku predpokladat‘. že k takejto prekažke důjde.
pričom Sa predpokladá. že povinnosti vyplyvajuce z Právnych predpisov SR alebo
Pravnych aktov Et) sú alebo niajú byt‘ každému znalne.

Za OVZ na strane MAS sa považuje aj uzatvorenie Štatnej pokladnice, ak z tohto důvodu nebol
poskytnuty NFP alebo jeho Čast‘ MAS na úhradu prislušnej Žiadosti o platbu. Za OVZ Sa
nepovažu e plynutie lehůt v rozsahu, ako ‚‘yplývajú z Právnych predpisov SR a Právnych aktov

Opakovaný vyskyt urČitej identickej skutočnosti najmcnej dvakrát.

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Uživatel‘om v sůvislosti
Realizaciou Projektu, v zmysle Zinluvy o poskytnuti Prispevku, najiná v súlade s pravidlami

oprávnenosti výdavkov uvedených v Článku 14 VZP.

Orgán auditu alebo 0,‘ ‘orgán uvedený v 10 Zákona o príspevku z EŠlF zodpovedný za
zabezpeČenic, aby sa vykonávali audity riadneho íungovania systému riadenia a kontroly
operaČneho programu a na primeranej vzorke operácui na základe vykázaných výdavkov;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠtF vrútane finančného riadenia ‘, súlnde
so Všeobecným nariadenim a Nariadenim 1301, prísiušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo
viacero z nasledovných orgánov:

a) Komisia,
b) vláda SR,
c) CKO,
d) CertiflkaČný organ.
c) Monitorovaci vybor,
() Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
g) Orgán zabezpeČujuei ochranu finanČných záujmov E
h) (Jestori horizontálnych pruncípov,
i) Riadiaci orgán,
j) MAS;

Oznámenie o schválení žiadosti a prispevok vystupny dokument schval‘ovacieho procesu
Žiadosti O prispevok, ktory vydala MAS po predehádzajucoin suhlase Riadiaceho organu, ktorým
bota schvalená Žiadost‘ O príspevok;

Malba íinanČný prevod Príspevku alebo jeho Časti

Podstatná zunena Projektu - má význam uvedený v čianku 71 Všeobecného nariadenia, ktorý
jeďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnuti Prispevku (napr Článok Ó zmluvy, článok 2 ods.
3 až 5 VZP, Článok 6 ods. 4 VZP) a ktoiy může byt‘ predinetom výkladu alebo usunerneni
uvedenyeh v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom atebo mým
nato oprávnený~n subjektom, ak bol prislušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatna zmena Projektu, ktorého suČast‘ou je investicia do infraštruktúry alebo investicia
do výroby, nastane, ak v obdobi od ZaČatua realuzacie Projektu do uplynutia Obdobia
Ldržatel‘nosti Projektu aleho do uplynutia obdobia stanoveneho v pravidlách O štátnej pomoci,
ak sů relevantné, důjde v Projekte alebo v súvislnsti s nim k niektorej Z nasledujúcich skutočnosti:

a) skončeniu alebo premiestneniu vyrobnej činnosti mimo opravnene miesto realizácie
Projektu, tj. důjde k porušeniu podinienky poskyinutia Prispevku spočívajúcej
v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
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b) zmene vlastnictva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje živalel‘ovi alebc tr~tej osobe
neopravnene zvyhodnenie, bez ohľadu na to. Či ideo sůkromnoprávny subjekt atbo orgán
vcrejnej moci,

c) podstatnej zmene Projektu. ktora ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo pdmienky
eho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

V pripade ak sučastou Projektu nic je investicla do vyroby. ani investicia do irfrzstruktúry.
Podslalná zmena Projeklu naslane, ak Projekt poditeha povinnosti zachoval‘ inveslíeiu podia
upiatniteľnych pravid‘ei O štátnej pomoci a ked‘ sa‘ mh pripade skonči alebo premiestat výrobná
činnosl v ramc obdobia stanoveného v týchlo pravidlách;

Pracovný doň - deli ktorym moje sobota nedda aiebo deli pracovného pokoja v zmysle zákona
Č 24 I 1993 Z z o šlatnych sviatkoch, dňoch pracovneho pokoja a památnych dňoch v znení
neskorších predpisov;

Právae akty EÚ zahřňajú primáme pramene práva EU (najmá zakladajůce zmluvy dopinky.
protokoly a dcklarácie, pripojené k zmluvám; dohodyo pristúpeni k EG; ale aj akty, ktcréprijima
Európska rada s ciefom zabezpcčiť hladké fungevanie EG), sckundárne pramene práva EG
(nariadenia, smcrnice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty. z ktorých
vyplývajú práva a povinnosti, ak bolí Zverejnené v Uradnom vestniku EU;

Právne predpisy SR všeobecne závázné právne predpisy Slovenskej republiky;

Právny dokument. z ktorého pro Uživatet‘a vyplývajů práva a povinnosti alebo ith zmena
abbo tiež Právny dokument- predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie aiebo aký~oľvek iný
pravny dokument bez ohľadu na jeho názov, prá‘iu formu a procedúru (postup) jeho vydania
alebo schválenia, ktory bol vydany akymkofvek Organom zapojenym do riadenia. auditu a
kontrol Š F vratane finanČneho riadenia aÍalebo ktory bol vydaný na základe a v siwislosti so
Všeobecnym nariadenim alebo Nariadenim 1301 to všetko vždy za podrnienkj. že bol
Zvere nený. Ak sú v jednotlivom pnpade vydané abbo schválené viacerými na to oprávnenými
osobami viacerc Pravne dokumenty. ktoré upravuju rovnake otazky, resp. tú istú oblast‘ vzt‘ahov,
pre učely tejto Zmluvy o poskytnutí Príspevku su pre Uživatcl‘a závaznými Právnymi
dokunientm tie, ktoré vydal abbo schválil Rtadtaci organ pokiaf v konkrétnom prípade výslovne
v Pravnom dokumente nieje určené inak

Predmet Projektu hmotne zachyliteľna podstata Projektu (po Ukončeni realizácie Projektu sa
označuje aj ako hmoiny vystup real zácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia,
rekonštrukcia, poskytnutie alebo mé činnosti opísané v Projekte sú alebe .~ajú byl‘
spolufinancované z Prispevku. Může isť napriklad o stavbu, zariadenie, dokumentáci., inů vec,
majetkovů hodnotu alebo právo. pričom jeden Projekt může zahrňat‘ aj viacero Predmetov
Projektu;

PríruČkn pre Iiživatel‘a - je závázným riadiacim dokumentom, ktoi‘ý vydáva RO pre IROP
a ktorý prcdstavujc procesný nástroj popisujůci jednotlivé rázy implementácie projekte‘;

PríruČka k procesu verejného obstarávania - je závázným riadiacim dokumentm, ktorý
‚‘ydáva RO pre tROP a ktorý predstavuje postupy výkonu a kontroly verejného obsiattvanía ako
aj obstarávania mimo zákona o verejnom obstarávani;

Prispevok - suma tinančnych prostrtedkov poskytnutá Uživatelovi na Realizáciu Projektu,
vychadzajuca zo Schvaienej žiadosti o prispevo‘, podIa podmienok ZmIu“y o poskytnuti
Príspevku, z verejných prostriedkov v sulade splatnou právnou úpravou (najmá Zákonom
o príspevku z EŠIF, Zákonom o íinančnej kontrole a audite a Zákonom O roz~očiových
pravidlach) Maximálna výška Príspevku vyplyva z Oznánienia o schváleni Žiadosti O prispevok
a predstavujc určite o‘, z Celkových oprávnenych vydavkov vzhfadom na intenzitu pomoci pro

Projekt v súlade 5 podmienkami Vyzvy Skutočne vyplateny Prispevok predstavuje určité ‘a zo
Sch‘álenych oprávnenych vydavkov vzhladom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade

podmienkami Výzvy a po zohradneni ďalšich skutočnosti vyplývajúcich zo Zmluvy
o poskytnuti Prispevku. výška skutočne vyplateného Príspevku může byt‘ rovná alebo nižšia
maximálna výška Príspevku;

Reaizácia Projektu zodpovedaobdobiu tzv. fyzickej realizácie Projektu, tj. obdobiu, v rámci
ktorého Uživatel‘ realizuje Projekt od Začatia rca izaeie Projektu. najskůr však odo dňa
prod oženia žiadosti o prispcvok na MAS do končenia realizácie Projektu. Realizůcia Projektu
nesa ie byt‘ ukončená a LoP s priznakom zaverečná, resp Zo? na poskytnuiic predfinancovania
poslcdnej časti Prispevku predložena na MAS neskór ako 9 mesiacov od nadobudnutia „činnosti
Zmluvy o poskytnuti Prispevku a/alebo neskůr akojc stanoveny hraničný termín na Ukončenie
realizácie Projektu stanoveny v prislušnc Vyzve, podIa ktorej bol Projekt posudzovany
a sctvábený. Právny dokument móžeobsahovat‘ postup a podmienky. výlučne za ktorých splnenia
je m žne povolit‘ Ukončenie realizácie Projektu aj po 9 mesiacoch od nadobudnutia učinnosti
Zmliavy o poskytnutí Prispevku;

Riadlaci orgán alebo RO — orgán štátnej správy abebo územnej samosprávy poverený
S ovenskou republikou. ktorý je určený na realizaciu programu a zodpovedá za riadenic
pro —amu v sulade so zasadou riadneho finančného hospodarenia podia článku 125 Všeobecného
nariadenia. Riadiacim orgánom pro IROP určeným vládou SR v súlade s Zákona o prispevku
z ŠlFje Ministerstvo půdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky;

Riadne uskutočnenie úkonu v súlade so Zinluvou o poskytnuti Prispevku, Právnymi predpisnii
SR. Právnymi akimi EU. Príručkou pro Uživaiel‘a, prislušnou schémou pomoci, ak je sučast‘ou
Pr ektu poskytnutie pomoci, lmplementačným modelom CLLD, ako aj ostatnýmt Právnymi
dokumenimi,

Schéma štétnej pomoci a schéma pomoci „de minimis“, spoločne oj ako „schéma pomoci“
dokumenty, ktoré presne stanonijú pravidlá a podmienky, na kto~ch základe můžu
posk tovatelia pomoci poskytnút‘ štátnu pomoc a pomoc .,de minimis“ jednotlivým prijemeom
pomoci. Ak Projekt predstavuje poskytnutie Štátnej pomoci, na Projekt so vztahuje schema
pomoci uvedená v Članku 3 ods, 3.8 zmluvy;

Seh‘álená žiadost‘ o prispevok — Žiadosť o prispevok v rozsahu a obsahu ako bota schválená zo
strany MAS na základe predchádzajúceho súhlasu Riadiaceho orgánu a ktoráje uložena u MAS;

Seh‘,álené oprávnené výdavky — skutočne vynaložene. odóvodnené ariadno preukázané
Oprávnené výdavky Uzivaiet‘a schválené zo strany MAS v ramci predtožených Ziadosti o platbu.
Soh“adom na deíiniciu Opravnených výdavkov, výška Schvalenych oprávnených výdavkov
může byť rovná abebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov,

Skupina výdavkov — vydavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatreni Ministerstva
l‘inarcii SR, ktorými so ustanovujů podrobnosti o postupoch učtovania Skupiny oprávnených
výda‘vkov sú delinované v prilohe Č. 3 zmluvy Podrobny rozpočet projektu;

SR Slovenská republika;

Stratégia CLLD‘uceleny subor operacit, účebom ktoréhojc plnit‘ miestne cide a uspokojovat‘
mtcstne potreby a ktorý prispieva k plneníu stratégie EU na zabezpečenie íniebigentneho.
udržateíného a inkluzivneho rostu, ktorý je navrhnutý a realtzovaný MAS a schválený
Půdchospodárskou platobnou agenturou. Pre účely Zmluvy o poskytnuti Príspcvku je určujúca
Stratégia CLLD Zverejnena na webovom sidle MAS;

Systém tinatičného rindenin štrukturálnycti loudo“, Kohézneho rondu a Eurůpskeho
námorného a rybárskebo fondu na programové obdobie 2014 — 2020 abebo Systém
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rtnanČného riadenia dokument schválený vládou SR a aktualizovany Certifikačn>m organom
ktory predstavuje súhrn pravidiel, poslupov a činností týkajúcich Sa flnančneho riadenia a pre
učely Zmluvy O poskytruti Prispevku Sa ustatovenia O riadeni a realizáeii loku íinančnych
prostriedkov, učtovan,, certiíikacii a vysporiacani tinančných vztahov. Pre učely Zmluvy
o poskytnuli Prispevku je závazna vždy účtniá Zverejnená verzia uvedeného dokumentu
na webovom sidle Certiflkačného orgánu; rovroko uvedené platí aj pie dokumen:y vydávané
v súlade s častou 33, bod 5 Systému f‘inančného riadenia:

Štátna pomoc abbo pomoc akákorvek pomoc poskytovaná z prostriedkov šiátneho rozpočtu
SR alebo akoukol‘vek formou z verejných zdro.ov podniku podl‘a Článku 107 ods, I Zmluvy
o fungovaní EÚ. ktorá narúša sút‘až alebo hroz narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité
podniky abebo výrobu určitých druhov tovarov a móže nepriaznivo ovplyvniť obchod medii
členskymi štátmi EÚ. Ponocou Sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluvo O poskytnLti Prispevku
rozumie pomoc de n,inimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti Zmluvných strán, ktoré pro ne
vyplývajů z Právnyeh predpisov SR a ebo z Pravnych aktov EU oht adorn pomoci, zostavaju
plnohodnotne aplikovatefné bez ohl adu na to Či ich Zmluva o poskytnuli Prispevkas uvádza vo
vztahu ku konkrétnemu Projektu Uživatefa, zahriajucom poskytnutie pomoci. ako aj bez ohľadu
na to, či Sa Uživatef považuje podľa Pravnych predpisov SR za verejnoprávny sjbjekt alebo
subjek súkromného práva;

ÚČlovný doklad - doklač definovaný v * IQ ods. I Zákona o učtovniclve Na učety predktadania
ŽoP (predrinancovanie alebo refundaci ) Sa v‘žaduje sptnen‘e naležitosti definovaiych v * tO
ods. I Zákona o účtovnictve, pričom za dostatočně sptnenie naležitosti podIa písm Psa považuje
vyhlásenie Uživatefa v ŽoP v časti Čestné v‘tlasenie v zneni podra pritohy PriruČky pro
Uživatefa. V súvíslostí s postúpen m pohl adávky Sa z pohl adu splnenia požtadaviek
Všeobecného nariadenia za ůčtovny doklad, ktorého důkazná hodnota e rovnocen.a fakturam
považuje aj doklad preukazujúci vykonante zapocitania;

I držatet‘nost‘ Projektu - udržanie (zachovanie) výsledkov reabizovaneho Projektu definovaných
prostrednictvorn Meratel‘ných ukazovateľov Prijektu počas stanoveneho obdobia (Obdoble
Udržatel‘nosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplyvajucich zčtanku 71
všeobecného nariadenia. Obdobie držatel‘nosti Projektu Sa zač na v kalendarny deň ktotý
bczprostrcdnc nasteduje po kalendamom dni, v k‘orom došlo k Fínančnému ukončenu Projektu,

končenie realizácie Projektu predsiavuje ukončenie tzv, fyzickej real záeie Projektu
Ukončeme rcalízácie Projektu Uživatel‘ deklaruje prcdloženim 5 príznakom záverečná, resp.
ŽoP na poskytnutie predtinancovania poslednej ~sti Prispcvku. Realizácia Projektu Sa považuje
za ukonČenu v katendárnv doň, kedy Užívater ku‘nulativne splní nižšie uvedeno podrnienky

a) fyzicky sa zrealizovat Projekt,
b) Predmet Projektu bot ríadne dodaný Uži“atel‘ovi, Uživatel‘ ho prevzal a ak to vyplýva

z charakteru plneniaje prevádzkyschopný. resp. Sa sfunkčnil a/abebo aplikoval tak, ako Sa
to predpokladalo v Schvábenej žiadosti O príspevok. Sptnenie tejto podmienky Sa
preukazuje najmá:
0) predloženirn kolaudaČného rozhodnura bez vád a nedorobkov, ktore maj~ abbo můžu

mat‘ vplyv na funkčnost‘, ak je Predmetom Projektu stavba. p~vopIatnost‘
kolaudačného rozhodnutia je Uživatel‘ povinný preukázať MAS najneskůr do 30
kalcndárnych dni odo dňa predložeria ŽoP S príznakom zaverečna, resp. ŽoP na
poskytnutie predtinaneovania poslednej časti Príspevku, abbo

(ii) preberacímíodovzdávacim protokobonVdodacím tistorn, ktoré sů podp.sané, ak je
Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, má hnuteľná vec, právo alebo má
majetková hodnota, priČom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný tret‘ou

osobou) musi vyplyvat‘ prijatie Predmetu Projektu Uživatolom a prevádzkyschopnost‘
Predmetu projektu, alebo

(in)predloženim rozhodnutia o predčasnom uživani stavby aloha rozhodnutia
do dočasneho uživania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo
nemůžu mat‘ vptyv na funkčnost‘ stavby, ktora je Predmetom projektu. Uživatel‘ je
povinný do skončenia Obdobia Udržaternosti Projektu uviest‘ stavbu do riadneho
užívania. čo preukáže príslušným právoplatnym rozhodnutím, abbo

(iv) mým obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumitelným
spósobom vyplýva. že Predmet Projektu bol odovzdaný Uživatelovi a/abbo bol so
súhlasom Užívatera sfunkčnený, resp, aplikovaný tak, ako Sa to predpoktadato

Schválenej žiadostí o prispevok.

Ak Predmet Projektu nieje hrnotne zachytitel‘ny, sptnenie podmienky Uživatel‘ preukazuje
podt‘a článku 4 odsek 5 VZP abebo mým vhodným spůsobom, ktorý nic je osobitnc
formalizovaný S uvedenirn dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu Projektu, pričom sučast‘ou
uvedeného úkonu Uživatel‘aje dokument odůvodňujuci ukončenie Projektu v deň, ktorýjc
v ňom uvedený.

Ukončeme realizácie Projektu musi nastat‘ najneskůr do 9 mesiacov ad nadobudnutia učinnosti
Zmtuvy o poskytnuti Prispevku a zároveň najneskůr do hraničného terminu na končeme
realizácie Projektu stanoveného v prislušnej Výzve podIa ktorej bol Projekt posudzovaný a
schválený, Právny dokument může obsahoval‘ postup a podmienky. výlučne za ktorych splnenia
je rnožne povoliť Ukončenie realizácie Projektu aj po 9 mesiacoch od nadobudnutia učinnosti
Zmluvy o poskytnuti Prispevku;

Včas — konanic v súlade s časom plnenia určenom v Zmbuve o poskytnuti Prispevku, v Právnych
predpisoch SR a Právnych aktoch EÚ, vo Výzve, v Priručke pro Uživateľa, v prislušnej schémo
pomoci, ak Projekt zah~ňa poskyinulie pomoci. v lmptementačnom modeli CLLD, ako
aj v ostatných Průvnych dokumentoch;

Vcrejné obstarivanle aloha VO — postupy obsiaravania služieb, lovarov a stavebných práe
zmysle zákona č. 343/201 5 Z. z. o vcrejnom obstarávaní a o zmene a doplneni niektorých

7.ákonov v zneni neskoršich predpisov v sůvislosti s vyberom Dodávatel‘a abbo mé druhy
ebstarávania (výberu Dodavatel‘a) nespadajúce pod Zákon o VO, ak ieh Právne predpisy SR pre
konkrétny pnipad pripúšt‘ajú (napr. zákazky podfa I ods. 2 až 14 zákona o VO alebo zákazky
vyilásené osobou, ktorej verejný obstarávabef poskytne 500~ a menej finančnych prostriedkov na
do.Janie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z Prispevku) a v súlade

poslupmi stanovenými v Pniručke k procesu vercjného obstarávania;

Verejtioprávny subjekt každý subjekt. ktorý sa riadi verejnym pravom v zmysle článku 2 ods.
4 smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014 _4 EU z 26. febnjára 2014 a verejnom
obstarávaní a o zrušeni smemice 2004/18/ES v platnom zneni, a každe europske zoskupenie
územnej spolupráce zriadené v súlade s naniadenim Európskeho parlamentu a Rady (EU)

1082/2006 v pbatnom zneni abebo vzniknuté podfa zakona Č 90/2008 Z. z. O európskom
zoskupeni územnej spolupráce a o doplneni zákona č 540 2001 7 z O šlatnej štatistike v znení
neskorších predpisov v 7,neni neskoršich predpisov;

Vtúdny audii nezávisla, objektivna, overovacia, hodnotiaea a uisťovania Čmnnosť vykonavana
podra Zákona o finančnej kontrole a audite, osobitných predpisov a so zohl‘adnenim
medzinárodne uznávanych auditorských štandardov;

Všeobecné nariadenie - nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 ktorym
sa stanovuju spobočné uslanovenia o Europskom fonde regionalneho rozvoja. urópskom
sociábnom fonde, Kohéznom fonde Europskom pofnohospodarskom fonde pre rozvoj vidieka
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a Európskorn námornom a tybárskorn fonde a ktorým Sa stanovujú všeobecné uslanovenia
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom socíátnoin fonde, Kohézrom fonde
a Eur6pskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým Sa zrušuje nariadenie Rady (ES)
Č. 083/2006v plalnom zneni;

Výzva na predkladanie žiadosti o Prispevok abbo Výzva - východiskový melodický a odborný
podklad, na základe ktorčho Uživatef v poslaveni žiadatefa vypracoval Žiadosť o prispevok
a prcdložil ju MAS. Určujúcou Výzvou pro Zmluvr,é slrany je Výzva, klorej kód y~ uvedený
v Článku 2 ods. 2.1 zmluvy;

Začalie realizácic Projeklu - nastane v kalendárny doň:

(i) začatia stavebných prác na Projekle, alebo

(ii) vyslavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pra Dodá‘ateľa, abebo
nadobudnutim úČinnosli pn‘ej zmluvy o dodaní lovani uzavretej s Dodavatefom, ak
príslušná zmluva 5 Dodávalefom nepredp&Jadá vystavenie pisomnej objecitá“ky. podľa

podra toho. ktorá za skuiočnosti uvedených pod písm. (i) až (ii) naslane ako ptá.

Vykonanie akéhokofvek úkonu vzl‘ahujúceho Sa k realizácii verejného obslarávania Jebo mého
druhu obstarávania nic je Realizáciou Projektu, a preto vo vztahu k Začatiu realizácic Projektu
ncvyvoláva právne dósledky.

Začalie Verejného obstarávania alebo začatie VO — nastane vo vzt‘ahu ku kc~krétnernu
Verejnému obstarávaniu uskutoČnenim prvého z oesledovných úkonov:

a) predloženie dokumenlácie k VO na výkon cx ante kontroly. akje lakáto kontrola ‘zhfadom
na charakter zákazky povinná, alebo

b) pri Verejných obstarávaniaeh, kde nieje povinne vykonávaná cx ante kontrola St za zaČatie
Verejného obstarávania považuje:
(i) odoslanie oznámenia o “yhláseni Verejného obstarávania, abbo
(ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na sút‘až abebo výzvy na predkladanie

ponúk na zverejoenie, alebo
(iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhoviska, aId~to
(iv) odoslanie výz‘3‘ na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon Č. 357/2015 Z. z. O tinanČnej konrde a audite
a o zatone a doplneni niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov;

Zákon o prispevku z EŠIF — zákon Č. 292/2014 Z. z. príspevku poskytovanom z airópskych
štrukturálnych a investiČných fondov a o zmene a doplneni niektorých zákonc-v v znení
neskoršich predpisov;

Zákon o rozpočtových pravidlách —zákon Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a dopbneni niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov;

7Ákon o účtovníctve - zákon Č. 431/2002 Z. z. O účtovnictve v zneni neskoršich pred2isov;

ZÁkon o verejnom obstarávaní abbo zákon o VO abbo ZVO v prilohe č. 4 — zákon Č.
343/2015 Z. z. O verejnom obstarávaní a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení
neskoršich predpisov;

Zmiuva o NW - zmluva o poskytnuti nenávratného tinančného príspevku Č. IROP-Z
302051 X653-5 ii/S 12-28 zo dňa 06.02.2020 uzatvc‘rená medzi Riadiacim orgáoom a MAS podia
* 25 Zákona o príspevku z EŠIF, v rámci ktorej Riadiaci orgán poskytuje ftnanČné prostriedky
(NFP) MAS za úČelorn ich poskytnutia užívatefom projektov vykonávaných v ránci prislušn~
Stratégie CLLD;
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ivcrejnenie je vykonané vo vztahu k akemukofvek Pravneniu dokumentu, ktotýmje Uživotef
viazany podia Zmluvy o poskytnutí Príspevku, ak je uskutočnené na webovom sidle Orgánu
zapojeneho do riadenia, auditu a kontroly EŠbF vrátane ítnanČného riadenia abebo akekoi‘vek tne
‚verejnente tak, aby Uživateľ mal možnost‘ Sa S takýmto Právnym dokurnentom, z ktorého pre
noho vypiyvaju abebo můžu vyplývať práva a povinnosti. oboznámit‘ a zosúladit‘ sjeho obsahom
svoje Činnostt a postavenie, ato od okamihu Zverejnenia abbo od neskoršieho okamihu, od
ktoreho Zverejnený Pravny dokument nadobúda účinnost‘, ak pro Zverejnenic konkrétneho
Právneho dokumentu nte sů stanovené osobitné podmienky, ktoré sú závázné. MAS nic je
v žiadnom pripade povinný Uživatcl‘a na takéto Právnc dokumenty osobitne ajcdnotbivo
upozorňoval‘ Povinnosti Uživatel‘a vyplývajúcc pro neho zo Všeobecného nariodenia
a lmpiemcntačných nartadeni týkajúce Sa informovanta a publicity týmto zostávajú nedotknuté;

Žiadosť o platbu aicbo ŽoP - dokument, ktorý pozostáva z fonnuiáru a povinných priboh, na
základe ktoréhoje Uživatefovi uhrádzaný Prispevok z nenávratného flnanČného prispevku. ktorý
bo MAS uhradený Riadiacint orgánom na základe Zmbuvy o NFP, tj. z prostriedkov EÚ
a Š atneho rozpočtu SR;

Žiadosťo prispevok dokument, ktoiý pozostáva z formuláru a priboh. ktoiý Uživatef v pozicii
žiadatefa predbožtl MAS na zaklade vyhlásenej Výzvy a ktorym žiadal O poskytnutie Prispevku;

Žiadosť O vritenie rinančných prostriedkov abbo žoV doklad, ktorý pozostáva z formuláru
a priloh, na ktorých základe má Uživatel‘ povinnost‘ vratiť finanČné prostriedky tvoriacc
Prispevok alebo jeho čast‘.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI UŽíVATEĽA

Uživateľ Sa zaväzuje dodržiavat‘ ustanovenia Zmluvy o poskytnuti Príspevku lak, aby bol Projekl
realizovaný Riadne, Včas a v súbade sjej podmienkami, a postupoval‘ pri Realizácit Projeklu

odbornou starosllivosťou. (Jživatef Sa zavazuje realizoval‘ Projekt v sůlade so Schválenou
žiadost‘ou O prispevok, pokiaľ Zmluva O poskylnuli Prispcvku nestanovuje inak.

2. Uživalef zodpovodá MAS za Realizáciu Projektu a Udržatefnosť Projeklu v celoni rozsahu za
podinionok uvedených v Zmluve o poskytnuli Príspevku. Ak Uživatef realizuje Projekt pomocou
Dodávalel‘ov abebo inych zmbuvne alebo inak zaviazaných Či spolupracujůcich osób, zodpovedá
za Realizáciu Projektu, akoby ich vykonával sám. MAS nieje v žiadnej fáze Reatizácte Projektu
zodpovedný za akékol‘vek porušenie povinnosti Užívatel‘a vočí jeho DodávateFovt abebo
akejkob‘vet‘ tretej osobe podmolajucej so na Projekte. jedtnou rebevantnou zmluvnou stranou MAS
vo vztahu K Projektu je živateb.

3 Užtvatef je povinny zabezpečil aby počas doby Realtzacte Projektu a Obdobia Udrzatcl‘nostt
Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedencj povinnosti Uživatel‘oin je
podstatným porušenim Zmbuvy o poskytnuti Prispovku a Uživateb‘ je povinný vrátil‘ Príspevok
alebo jeho čast‘ v súlade s člankom 10 VZP a v súbade 5 článkom 71 ods. b Všeobecného
nariadenta vo vyške, ktorá je umerna obdobiu, počas ktorého došlo k ponišeniu podmtenok
v důsledku vzniku Podstatnej znleny Projektu.

4. V důsledku toho že uzavrettu Zmluvy o poskytnutí Prispevku predchádzalo schval‘ovanio
Žiadosti O prispevok, v ktorom bol žiadatol‘om o Príspevok Uživateb‘ a podmienky obsiahnuté
v Sehvůbenej žiadosti O prispevok bobi prenesené do Zmluvy o poskytnutí Príspevku, zmcna
Užívateb‘aje možná ben vynimočne. spredchádzajůcim pisomným súhbasom MAS a po splneni
podmienok stanovených v Zmbuve o poskytnutí Prispevku. Zmena Uživatefa může byt‘ schválená
postupom a za podmienok stanovenych v Článku 6 ods. 6.2 zmluvy iba v prípade, ak
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a) vjej dósledku nedójde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia Prispe‘ku, ako bolí
definované v prislušnej Výzve, to znamená, že oj nový uživater bude srlňat‘ ‚‘Šetky
podmienky poskytnutia Prispevku, a

5) táto zmena nebude mať žiaden negativny vplyv na vyhodnotenie plnenia podmienok
poskytnutia Prispevku, za ktorých bol vybraný Projekt s póvodným Uživatel‘om
v postaveni žiadatel‘a o Prispevok, a

c) táto znlena nebude mat‘ žiaden negativny vplyv na cief Projektu podfa čtán~u 2 ods. 2.2
zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnuti P-íspevku ona Meratel‘né ukazo‘at‘le Projektu.
pričom Uživatel‘ musí prcukázat‘. že uvedené následky ani nehrozia, a

d) Užívatef zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by molo byť n3vým uživaterom, osobitným
právnym úkonom, ktorého účastnikom bude MAS, vstúpi do práv a povir.nosti podl‘a
Zmluvy o poskytnuti Prispevku namiesto Užívatel‘a, ato aj v pripade, ak v zmyste
osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byt‘ nov‘~rn uživaterom,
univerzálnym právnym nástupcom Uživa:efa.

Ak Uživatel‘ poruši povinnosti, resp. podtnienkv podIa tohto odseku 4, ideo podstatné porušenie
Zmluv3‘ o poskytnuti Príspevku a Uživatcrje povinný vrátit‘ Prispevok ateSo jeho čast‘ v súlade

článkom 10 VZP a v súlade s Článkom 71 ods. I Všeobecného nariadenia vo ‘4Ike, ktorá je
úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok “důsledku vznikL Podstatnej
i~neny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektuje aj prevod alebo prechod vlastnictva majetku obstarávaného alebo
zhodnoteného v rámci Projektu. ktorý Ivon súčast‘ infraštruktúry‘, ak k nelnu dójce v Období
Udržatel‘nosti Projektu a budú naplnené aj ďal~ie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu
vyplývajúee z detinície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej včlánku I ods, 3 VZP alebo Z článku
6 ods. 4 VZP. Ak důjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajůcej vely, ide
o podstatné porušenie Zmlu“y o poskytnuti Príspevku a Uživatef je povinný ‚táti: Prispevok
atebo jeho čast‘ v sůlade 5 článkom JO VZP a v súlade 5 článkom 71 ods. I ‚šeobecného
nariadenia vo výške. ktorá je úmerná obdobiu. počas ktorého čošlo k powšettiu podmienok
v dósledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6. Zmluvné strany so vzájomne zavázujú poskytovat‘ si všetku potrebnú súčinnost‘ na plnenie
závázkov z tejto Ztnluvy o poskytnuti Prispevku. V pripade. ak má Zmluvná strana za to. že druhá
Zinluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnost‘, je povinná ju pisompe vyzval‘ na
nápravu.

7. Uživater je povinný uzatvárať ‚mluvné vztahy v súvislosti s Realizáciou PrDjektu S tretimi
stranami výhradne v pisomnej fonne, ak MAS ne‘jrči inak,

Čl*nok 3 OBS1‘ARÁVANtE SLUŽtEB, TOVAROV A PRAC UŽÍVATEL‘OM

Uživatel‘ má právo zabezpečit‘ od tretich osób dodávku služieb, tovarov a stavebných prác
potrebných pre realizáciu Projektu a súčasne je povinný dodržiavat‘ principy nediakriminácie,
rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posůdenia konfliktu záujmov. hospodárnosti,
efektivnosti, účinnosti a účelnosti,

2. Uživatel‘ je povinný postupovat‘ pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovaro“ a stavebných
prác potrebných pre Realizáciu Projektu, ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so Zákonom
o VO, ako aj Príručkou k procesu verejného obstarávania. Ak Sa ustanovenia Zákona o VO na
Uživatel‘a alebo donů zákozku nevzt‘ahujú, je Uživateľ povinný pcstupovat‘ v súlade s postupmi
uvedenými v Priručke k procesu verejného obstarávania, ktorá obsahuje osobitné postupy, ktoré
sú pre Uživatel‘a závazné,
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3. Uživatefjc povtnný zaslat MAS kompletnú dokumentácio z obstarávania a súvisiacich postupov
v plnom rozsahu, ak MAS neurči inak MAS je oprávnená požadovat‘ od Uživatel‘a aj tnú
dokunientáciu z Verejného obstarávania a sůvisiacich postupov, okje to potrebné na riadny výkon
činnosti MAS a Uživatel je povinný MAS túto dokunientáciu v určenej lehote olebo tennine
poskytnut Uživatel‘ predkladá dokumentáciu podl‘o predchádzajúcej vety v lehotách a vo fonne
určencj v Priručke k procesu ver~ného obstarávania., Minimálny rozsah dokumentácte, ktorů

žtvatef povinne predklodá stanovuje Priručka k procesu verejného obstarávania.

4 MAS vykona admtntstrativnu finančnú kontrolu Verejného obstarávania a súvisiactch postupov
v zmysle Zákona o ftnančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Priručke k procesu
verejného obstarávania v lehotách podIa lmplementačného modelu CLLD. Výkonoin kontroly
Verejného obstorávanta a sůvisiacich postupov alebo mým úkonom zo strany MAS nic je
dotknuto vylučna a konečná zodpovednosť Uživatel‘a ako verejného obstarávatel‘o, bstoravatel‘a
alebo osoby podl‘a 8 Zákona o VO za vykonanie VO pri dodržani Právnych prcdptsov SR
a Právnych aktov EU, tejto Zmluvy o poskytnuti Prispevku, Pravnych dokumentov a základných
prtncipov VO. Rovnako nte jc výkonoin kontroly MAS olebo inýtn ukonom MAS dotknutá
vylučná a konečnázodpovednost‘ Uživatera za Verejneobstarávanie v pripadoch, ak Uživatel‘ nic
je povinný postupovat‘ padla Zákona o VO. Uživatef bene na vedomie že ‚‘ykonanim kontroly
MAS nie je dotknute právo MAS alebo mého opravneného orgánu na vykonanie opiitovnej
kontroly/oovej kontroly vládneho ouditWoverovania počas celej doby učtnnosti Zmluvy
o poskytnuti Prispevku alalebo po ukončeni realizácie projektu v nadvaznostt na ztstenia, ktoré
budu vyplývat‘ z tejto opiitovnej kontroly novej kontroly vládneho auditu/overovania a ktoré
můžu byt‘ odlišné od ztsteni predchádzajůcich kontrol auditov V pripade, že závety opiitovncj
kontroly/novej kontroly audttu, a to napriklad v důsledku aplikacte postupov vychádzajůcich
i metodtckých usnierneni, rozhodnutí a výkladových stanovisk Úradu pro verejné ohstarávanie,
rozhodnuti Súdneho dvora EU alebo Právnych dokumentov alebo koinunikácie 5 EK aleho mými
orgánmt SR a E ‚sú odlišné od záverov predchádzs~ucej kontroly auditu, MAS je oprávnená na
základe záverov z opátovnej kontroly/novej kontrol ouditu/overovania uplatnit‘ v plnej výške
voči Užtvatel‘ovt prípadné sankcie za nedodržanie principov a postupov stanovených v Zákone
o VO, resp. postupov pri obstarani zákazky, na ktorú Sa Zákon o VO nevzt‘ahuje. Zmluvné strany
saosobitne dohodli, že v pripade. ak kontrolný orgán attditny organ podl‘a článku 12 VZP odlišný
ad MAS identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO spočívajucu v porušeni Právnych
predpisov SR a‘alebo Právnych aktov EÚ a/abbo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v
súvislosti s VO, porušcnim principov a postupu VO stanovených v Zákone o VO aletto
vyplývajůcich z Právnych aktov EU k probtematike VO alebo z obvyktej praxe (best practice)
aplikovanej kontrolnýnit alebo auditnýini orgánmi Eů, a to aj nad rámec zistcoí MAS a bez
ohl‘adu na štádtum, v ktorom Sa proces VO nachádza, a v důsledku takejto Nezrovnalosti vznikne
povinnost‘ vráliť Prispovok alebojeho čast‘, Uživatel‘ je povinný tokto vyčislený Prispevok alebo
jeho čast‘ vrátit‘ v sůlade 5 článkom 10 VZP,

5. Admtnistratívnu ítnančnu kontrolu pravidiel a postupov stanovených Zákonotn O VO vykonáva
MAS v závislosti od fozy etapy časového procesu VO ako:

a) Es ante kontrolu prod vyhlásenin, VO (na posůdeni MAS),
5) Es ante kontrolu prod podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
c) Es post kontrolu,
d) Kontrolu dodatkov zinlúv S Dodávatel‘om.

6. Administrativnu tinančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorů Sa Zákon o VO
nevzt‘ahuje, vykonáva MAS v závislosti od rozsahu a predmetu ako:

a) Es ante kontrolu,
5) Es post kontrolu,
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c) Kontrolu dodaikov znilúv S Dodávatel‘om.

MAS je povinná vykonať administrativnu rmančnú kontrolu Verejného otstarávania
a suvisiacich postupov v maximálnych lehotách trčených v lmplenientačnom modely CLLD.
Počas doby. kedy MAS vyzve Uživatera na doptnenie chýbajúcich náležitosti alebo mých
požadovaných dokladov alebo informácii. Sa lehota na výkon administralívnej finanČiej kontroly
prerušuje. l.ehota na výkon adniinistrativnej finančnej kontroly prestáva plynút‘ dňom odoslania
vyzvy Uživatelovi. Dňom nastedujúcim po dni doručenia chýbajúcich náležitosti alebo mých
požadovaných dokladov alebo informácii MAS pokračuje plynutie lehoty na výkon
administrativnej finančnej kontroly VO. Ak niejc dodržaná lehota na výkon kontrol“ z důvodov
na strane MAS, je MAS povinná informovat‘ Uživatera O důvodoch nedodržania te-m nu, ako aj
o novona predpokladanom termine vydania návrřu správy/správy z kontroly. Pn r.edodržani
oznameného predpoktadaného terminu MAS opalzovane zabezpeči informovanost‘ tJ~ivatel‘a za
rovnakých podmienok.

8. MAS je op,ávnená vodóvodnených pripadoch lehotu na výkon administrativnej finančnej
kontroly VO predIžit‘. MAS o predÍženi lehoty Bczodktadne infonnuje Uživate“a spůsobom
dohodnutým v Zmtuve o poskytnuti Prispevku.

9. MAS je oprávnená v odóvodnených pripadoch v rámci mých nevyhnutných úkonov ~ivisiacich
výkonom kontroly z vtastného podnelu prerušiť výkon administrativnej ítnančn~ kontroly

podra odseku 8, pričom od lohlo momentu lehota na jej výkon prestane plynút‘. MkS o tejto
skutečnosti Bezodkladne informuje Uživatel‘a spůsobom dohodnutým v Zmluve o 2oskytnuti
Prispcvku a zároveň mu oznámi dátum, od ktorého MAS začina plynút‘ nová lehota.

IQ. MAS alebo ňou určená osoba má právo zúčastnil Sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk
a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Uživateľje povkt~ oznámit‘
MAS tcnhiin a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najnienej 5 dní vopred;
Zmtuvné strany následne dohodnú súvisiace administrativne úkony spojené s úča4‘ou MAS
na otvárani ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.

It. MAS v závislosti od typu vykonávanej administradvnej finančnej kontroly VO podl‘a odseku 6
alebo 7 lohlo článku VZP může v rámci záverov:

a) udelit‘ Uživatelovi súhlas 5 vyhlásením VO, 5 podpisom zmtuvy s ůspešným uobádzačom.
podpisoni dodatku k zinluve uzavretej 5 Dodávatel‘om,

b) odmietnut‘ výkone‘ ante kontroly pied vyblasenim VO,
c) pripustiť výdavky vzniknuté z VOdo tinancovania v ptnej výško,
d) vyzvat‘ Užívatefa na odstránenie identitikovaných nedostatkov,
e) nepripustit‘výdavky vzniknutéz Vodo tinaneovania vcetej výško, resp. vyzvat‘ Uživatera

na opakovanie procesu VO,
I) udelit‘ Iinančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO pred pripustenim časti výdavkov do

l‘inancovania (cx ante íinančná oprava),
g) udelit‘ flnančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO po torn, ako boli tide výdavky

uhradenézo strany MAS Uživatelovi (cx po~ finančná oprava). Uživatel‘je pov‘nný vrátit‘
Príspcvok atebo jeho čast‘ v súlade 5 článkom IQ VZP.

12. V pripade, ak MAS ncoboznámi Uživatefa so závcrmi adminislrativncj íinančnej kontroly VO
(nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly. resp. čiastk~‘ú správu
z kontroly/správu z kontroly) v tehote určenej na výkon administrativnej finančnej kontroly VO
a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty ani k odn,ietnutiu “y~onania es
ante kontroly pral vyhlásením VO), Uživatef nie je oprávnený uzatvorit‘ zmluvu s úspešnýni
uchádzačom ani vykonat‘ iný úkon. ktorého podniienkouje vykonanic administrativne íinančnej
kontroly zo strany MAS (r‘apr. vyhlásenie VO). Uzatvorenie zmluvy 5 úspešným ucbádzačom,

resp. vykonanic mého úkonu, ktorého podmienkou jc vykonanic administratívncj l‘inančncj
kontroly (napr. vyhtásenie Verejného obstarávania), může byt‘ považované za podstatné
porušenie Zmluvy o poskytnuti Prispevku.

13. Ztnluvné strany Sa dohodli, že ndávanie zákazky na ten istý predmct obstarávania, ktorého
kontrola nebude ukončená záverorn z kontroly uvedeným v ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku
VZP, může Uživatel‘ opakovane predtožit‘ MAS na kontrolu n,axiniálne jedenkrát. V osobitných
a riadne odůvodnených pripadoch může MAS na žiadost‘ Užívatefa umožnit‘ opakovanie
zadávania zákazky podfa pn‘ej vety tohto odseku ajeho predtoženie MAS na kontrolu nad rámec

limitu uvedeného v prvej vete tohto odseku. Rn opakovani zadávania zákazky podIa prvej alebo
dwhcj vety tohto odseku může byť predmet obstarávania zmenený len v odůvodnených pripadoch
vyptývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté MAS v čiastkovej správe

konlroly/správe z kontroly k predchádzajúccmu VO. Pri opakovani ‚adávania zákazky podIa
prvej vety lohlo odseku je Užívatel‘ povinný do 20 dní od doručenia čiastkovej správy
z kontroly/správy z kontroly vzt‘ahujúcej sa k predchádzajúceniu VO predložit‘ dokumentáciu
k novému VO na cx ante kontrolu podIa ods. 6 pism. a) atebo podia ods. 7 pism. a) tohto článku.
Rn opakovaní zadávania zákazky podIa druhej vety tohto odseku je Uživater povinný do 20 dni
od doručenia súhtasu MASs opakovanim zadávania zákazky nad rámec limitu uvedeného v prvej
vete lohlo odseku predložit‘ dokumentáciu k novému VO na cx ante kontrolu podra ods. 6 pism.
a) alebo ods. 7 písm. a) tohto článku. Uživatefje povinný zaslat‘ oznámenie O vyhlásení VO alcho
iný obdobný dokument, ktorým Sa VO vyhlasuje, na zvcrejnenie spůsoborn stanoveným Zákonom
o VOdo IS dní od doručenia čiastkovej správy z kontroty/správyz kontroly od MAS vzt‘ahujúeej
Sa k novému VO. V pripade. že ani vo vztahu k opakovane predloženému VO nebudú závcty

kontroly MAS v súlade s ods. 12 písm. c) aiebo [) tohto článku VZP. půjde o podstatné
porušenie Zmluvy o poskytnuti Prispevku zo strany Uživatera. Ustanovenia lohlo odseku Sa
rovnako vzt‘ahujC. aj na iný druh obstarávania podt‘a ods. 2 tohto článku VZP.

4. Uživateľ síje vedomý. že porušenie pravidiel a povinnosti týkajúcich Sa procesu cx ante kontroly
pred vyhlásenim VO ovplyvňuje možnost‘ určenia cx ante linančnej opravy. Zároveň Uživater
berle na vedomie, že potvrdenie cx ante tinančnej opravy zo strany MAS je viazané na spinenie
všetkých požiadaviek, které sú zo strany MAS určené.

5. Uživateľ sa zavázuje zabezpečit‘ v rámci závazkového vztahu s každým Dodávatet‘om
povmnnosť Dodávatcra strpieť výkon kontroly/auditu súvisíaceho s dodávaným
tovarom, službami a stavebnými prácami kedykot‘vek počas platnosti a účinnosti Zmtuvy
o poskytnuti Príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť
im všctku potrebnú súčinnost‘. Uživateľ Sa zavazuje zabezpečit‘ v rámci závazkového vzt‘ahu

Dodávatel‘om právo Užívatera bez akýchkot‘vek sankcii odstúpiť od zmluvy 5 Dodávaterom
v pnipade, kody Ste nedošlo k ptneniu zo zmluvy medzi Užívatefom a Dodávatel‘om a výsledky
administrativnej finančnej kontroly MAS neumožňujú Anancovanie výdavkov vzniknutých z
obstarávania to‘arov, služicb. stavebných prác alebo mých postupov.

16. Uživatel‘akceptuje skutočnost‘, že výdavky vzniknuté na základe VO nemůžu byt‘zo strany MAS
prcptatené vo ‘ornic Prispevku skůr, ako bude ukončená admmnistrativna tinančná kontrola, resp.
skůr ako bude potvrdená cx ante (inančná oprava.

I ‘7. Uživatel‘ boric na vedomie. že lehota určená, resp. dojednaná pre admmnistrat,vnu ftnančnú
kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynút‘ skůr, ako bude Uživatel‘ oboznámcný o kladnoni
výsledku administrativnej ítnančnej kontroly VO. resp. po potvrdeni určcnia cx ante íinančnej
opravy. tjstanovenic predchádzajúcej vety neplatí v pripade. ak Žiadosť o platbu neobsahuje
deklarované výdavky vzniknuté na základe kontrolovaného Venejného obstarávania.
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IS. Užívater si je vedomý svojich povinnosli zabezpečil‘, aby pri výberc Dodávatel‘a bol dodržený
zákaz konfliklu záujmov. V pripade identilikácie konfliktu záujmov je MAS oprávnená
postupovat‘ obdobne podra * 46 ods. 12 písm. a), b) ad) Zákona O pt-ispevku Z EŠIF alebo podľa
mých Právnych predpisov SR alebo poslupov upravených v Ptávnych dokumer*och, najmh

Melodickom pokyne CKO Č. 5 k určovaniu rmnančných opráv, ktoré má riadiaci orgán
uplatňoval‘ pri nedodržani pravidiel a postupov verejného obs*arávania.

19. Uživatel je povinný rešpektovat‘ pravidiá Čestnej hospodárskej sůťaže a zákazu protiprávneho
konanma pri výbere Dodávateľa. UživateL‘ je v procese Verejného obslarávania povinný
postupovat‘ s odbomou starostlivostou za účelom preverenia. čiv rámci VO nedošlo k ponišeniu
pravidiel česlnej hospodárskej sút‘aže alebo inénlu protiprávneniu konaniu, pričom je v pripade
opomenutia uvedenej povinnosti pine zodpovedný za následky spojené s idcntiriko‘.aníni týchto
skutočnosti zo strany MAS.

20. V pripade, ak MAS identifikuje:

a) nedodržanie principov a postupov VO a/alebo
b) porušenie zásad, principov alebo povinností vypiývajúcich z Právnych predpisov SR

a ‚. Právnych aktov EU a/aiebo
c) porušcnte zásad, principov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych c.okumentov,

z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zisteni CO, 04, EK alebo
mých orgánov EU, ktoré sú pre MAS závázné a v důsledku aplikácie ktorých sa vyluČujú
výdavky z vykonaného VOz l~nancovania.

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s ůspešným
uchádzačom a ak nedójde k odstráneniu protiprávneho stavu. pričom MAS zároveň vyhodnotí. že
opakovanim procesu VC‘ by vznikli vysoké dodatočné náklady, je MAS oprávncný uplatnit‘
cx ante finančnú opravu pred podpisom zniluvy s úspešným uchádzačom. V pripaje, že MAS
vyhodnotí, že nieje možné preukázat‘. že opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné
náklady, nie je ‚nožně pripustit‘ výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO, do ímnanco‘ania, o Čom
MAS oboznánií Uživatel‘a spolu so skutočnost‘ou, že nesúhlasí 5 uzatvorenim zmluvy s ůspešnýni
uchádzačom, ak nieje v Metodiekom pokyne CKO Č. Sk urČovaniu f,nančných oprav, ktoré má
rtadiaci orgán uplatňovat pri nedodržan‘ pravidiel a poslupov verejného obstaráva.‘ia uvedené
nak. V prípade návrhu na uzalvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb

alebo stavebných prác medii Uživatel‘oni a Dodávateľom sa ustanovenie •ýkajúce sa
oboznámenia Užívatel‘a uvedené v druhej ‘ce tohto odseku použijú obdobne. ak došlo
k identiflkovaniu obdobných nedostatkov.

21. V prípade, ak MAS identiflkuje:

a) nedodržanie principov a postupov VO aÍatebo
b) porušenie zásad, principov alebo povinoostí vyplývajúcich z Právnyeh predpisov SR

a z Právnyeh aktov EtJ a/alebo
c) porušenie zásad, prineipov alebo povinností vyplývajúeieh z Právnych dokumenlov,

Výzvy, z usmerreni, metodických pokynov CKO. stanovisk a zisleni Crtit‘,kaČného
orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo mých orgánov EU, kloré sú pie MAS
záväzné a v důsledku aplikácic ktorých Sa vylučujú výdavky vyplývajúce z .ykonaného
VOz linancovania.

to všclko po uzavreli zmluvy medzi Uživateron, a úspešným uchádzačom, ale ešte peed úhradou
oprávnených ‚.ýdavkov v ŽoP, vzt‘ahujúcou sa k oprávneným výdavkom Pro ektu, ktoré
vyplývajú z realizáeíe Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z adnínistratívnej
ítnančnej kontroly Verejného obstarávania), MAS nepripustí výdavky vzniknuté na základe
takéhoto VO do l‘tnancovania tým spósobom. že nieje povinná uhradit‘ Žiadost‘ o platbo v rozsahu

lakýchto výdavkov, alebo Sa po súhlase UživateL‘a stav konvaliduje prostrednictvom cx ante
f,nančnej opravy. Vo veci určenia cx ante finančnej opravy a súčasného pripustenia
kontrolovaného VO do financovania postupuje MAS v zmysle Melodického pokynu CKO Č. 5
k urČovaniu fmnančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovat‘ pri nedodržani pravidiel
a postupov verejného obstarávania. Konečné potvrdenie cx ante ímnančnej opravy vydá MAS
Uživateľovi len po splneni podmienok určených MAS. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budů
mód‘ byt‘ prmpustené do f,nancovania za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške
„rčenej cx ante íinančnej opravy. V pripade uzatvoreného dodatku k existujúcej ztnluve na
dodávku tovarov. služieb alebo stavebných prác niedzi Uživaterom a Dodávatel‘orn Sa
ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do tinancovania a cx ante fmnančnej
opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identiflkovaniu obdobných
nedostatkov.

22. Zoznam ponišeni pravidiel a postupov Verejného obsta,‘ávania, spolu s určenini percentuálnej
výšky f,nančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu. podIa ktorého postupuje MAS pri
určeni í,nančnej opravy a cx ante finančnej opravy. Ivon Prílohu č, 4 z,nluvy.

23. Uživater je povinný predložit‘ MAS Bezodkladne odo dňa nudobudnutia účinnosti Zmluvy
o poskytnuli Príspevku:

a) kompletnú dokumentáeiu z procesu VO k Projektu v pripade. ak ku dňu nadobudnutia
účinnosti Zmluvy o poskytnuti Príspevku Uživater uzavrel zmluvu s úspešným
uchádzačom, alebo

b) informáciu O stave, v akom Sa proces VO k Projektu nachádza, v pripade, ak ku dňu
nadobudnut,a účinnosti Zmluvy o poskytnuti Prispevku Uživatel‘ neuzavrel zmluvu
5 úspešným uchádzačorn.

Uživaterje povinný predložit‘ dokumentáeiu z každého VO vs Priručkou k procesu vercjného
obstarávania a Zmluvou o poskytnutí Prispevku, a to v rozsahu, ktorý umožni vykonanie kontroty
podia ods. 6 alebo 7 tohto Článku VZP. V súlade 5 predehádzajúcou velou, pokiaľ UživateL‘ ku
dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnuti Prispevku neuzavrel zmluvu s ůspcšným
uchádzačom, nesm,e tak urobit‘aje povinný predložit‘dokumentáciu z prislušného VO na cx ante
kontrolu podl‘a ods. 6 písm. b) tobto Článku, pokiaL‘ existuje povinnost‘ prcdkladat‘ predmetnú
dokumentáciu podra Priručky k procesu verejného obstarávania na cx ante kontrolu.
Predchádz~úee odseky tohto Článku ako aj všctky ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí
Prispevku sa apiikujú primerane, tak aby to neodporovalo účelu lohlo odseku. Neprcdloženie
dokumentácie z procesu VO alebo infonnácie podľa prvej vety lohlo odseku Sa považuje
za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí Príspevku.

24. Uživatel‘ nesmie uzavriel‘ zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámeovú dohodu s uchádzaČom alebo
uehádzaČmi, klon majú povinnosť zapisovat‘ sado registra partnerov vcrcjného seklora a nic sú
zapísani v registri partnerov venejného seklora alebo ktoiýeh subdodávatelia alebo subdodávatelia
padla zákona Č. 315/2016 Z. z. O registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
níektorýeh zákonov v zneni ncskoršieh predpisov, klon majú povinnost‘ zapisoval‘ Sa do registra
portnerov verejnéhn scktora, nic sú zapísani v registri partnerov verejného sektoru. Zákaz podIa
predehádzajúcej vety sa nevzt‘ahuje na rámcovú dohodu. ktorú uzalvárajú 5 Uživatel‘om výlučne
dvaja alebo v,acerí uchádzači, klon sú íyziekými osobami a klorása týka poskytovania služieb.

25. MAS může odmietnut‘ výkon administralivnej finančnej kontroly VO v pripadoch, v kiorých mu
povinnost‘ vykonat‘ takýlo typ kontroly neukladá Právny dokument (riadiaca dokumenlácia). Po
predloženi žiadosti Uživatel‘a O vykonanie administrativnej l‘tnančnej kontroly MAS v prípadoch,
v ktorýeh Právny dokument (riadiaca dokumenlácía) riadiaca dokumentácia neukiadá MAS
povinnost‘ vykonat‘ takýto typ kontroly, nebude žiadosť Uživatel‘a považovaná za začiatok
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admtntstrativnej finančnej kontroly podia prvej vety * 20 ods. I zákona o flnančnej kontrole a móžu mať vplyv na Realtzactut Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Uživateľ je tiež
audite.

26. MAS je oprávnená delegovať výkon admintstratívnej finančnej kontroly Verejného obstarávania
a súvtstacieh postupov na tretiu osobu v súlade s lmplementačným modelom CLLC

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANiNI PROJEKTU
A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIí

I. Uživatel je povinny počas trvanta Lmluvy o poskytnutí Prispevku pravtdelne preckladat‘ MAS
monitorovacie sptavy Projektu a ďalšie „duje potrebné na monitorovanie Projektu ‘o fonnáte
určenom MAS v sulade s IM CLLD, Zmluvou o poskytnutí Prispevku ako aj ostatnými Právnymi
dokumentni ‚ato

a) Monitorovacte udaje k Žtadosti o platbu.

b) Následnů monitorovaciu správu.

2. Uživatef je povinný predktadať MAS spolu skaždou priebežnou platbou alebo pc5kytnutim
predt‘tnaneovania Monitorovacie údaje k žiadosti O platbu.

3. UživateF je povinný predkladat‘ MAS Následné monitorovacte spravy počas Obdobia
Udržatefnosti Projektu. Následné monitorovacie správy je Uživate povinny predklLdať MAS
odo dňa Finančného ukončenia Projektu so stavom k poslednemu dňj tríslušného
monitorovacieho obdobia. Uživater predkladá Následnú niontlorovactu sprá‘ j do 30
kalendámych dní odo dňa ukončeniu príslušného monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované
obdobie Sa považu‘e obdobie od rinančného ukončenia Projektu do uplynutta 12 mesiacov po
Finančnom ukončení Projektu ĎalŠie Následné monitorovacie správy Sa predkladaju l~ždých 12
ntesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržatefnosti Projektu.

MASje oprávnená neschvalit poslednú Naslednú monitorovaciu spravu najmä v pripadoch. ak:

a) by tym ohrozil alebo znemožnil vysportadante Nezrovnalosti alebo mého porusemaZmluvy
O poskytnuti Prispevku 5 íinančnym dopadom, ktoré existujú v čase schvarovania poslednej
Následnej monttorovacej správy,

b) eviduje akékot‘vek podozrenie z Nezrovnalosti, najmů však v prípade prebiehajúeeho
trestneho konania pre trestny čin súvisiaet S Projektons.

c) je Projekt v čase schvafovanta poslednej Následnej monitorovaeej sprav~ Iredtfletofll
vykonu auditu alebo kontroly Opravnenýmt osobami v súlade 5 člankom 12 VZF.

4. Následné monmtorovacte správy podlmehajú výkonu kontroly zo strany MAS. Kontrola
Monitorovacích údajov k Žmadosti o platbu musí byť vykonavana spolu s kontroloj Žiadosti
o platbu mtntmalne formou administrativnej íinančnej kontroly kontrolovanej osob‘ v ‚mysle
Zákona o Iinančnej kontrole a audíte.

5. Uživatel‘ je povtnny predložit‘ MAS tnfonaácíe o monitorovaných udajoch na úrovni Projektu
v rozsahu a termine určenom MAS Na žtadosť MAS je Uživatel‘ povtnný Bezodkladne alebo
v inej lehote určenej zo strany MAS v súlade s touto Zmluvou o poskytnuti Príspe“kL predložit‘
MAS aj mé tnformáctc, dokumentáciu sůvisiacu s charakterom a postavenin Jživatel‘a,

Realtzactou Projektu, učelom Projektu. 5 činnostami zivatela suvmsiaetmi 5 učelott Projektu,
veden m učtovnictva alebo tných skutočnostiach podl a požtadavky MAS

6. Uživatel‘ je povinny Bezodkladne pisomne informovat‘ MAS o začati a ukončeni akehokoľvek
sudneho exekučného alebo spravneho konanta voči živatefovi, o vzniku a 7Áni‘u Okolnosti
vylučujucich zodpovednost‘, o všetkých zisteniach oprávnených osób na výkon kontroly alebo
auditu, pripadne tnych kontrolných organov. ako aj o inyeh skutočnostiach, ktore r‘ajú alebo

povinny informovať MAS o začatí a ukončeni konkurzného konania a konkui2u,
reštrukturalizačného konania a reštrukturaltzšcie, ako aj o vstupe Uživatel‘a do likvidácie ajej
ukončeni. ak sa Právne predpisy SR upravujuce beto konanta na Uživatel‘a vzt‘ahujú. Uživater1e
povinný informovat‘ MASo zavedení ozdravneho režimu a zavedeni nůtenej správy podfa * 19
zákona č. 583/2004 7. 7, 0 rozpočtovych pravtdlách uzemnej samosprávy v zneni neskoršich
predpisov, ak Sa na Uživatel‘a tento zakon vztahuje.

‘7. Užívatef je zodpovedny za presnost‘. spravnost‘. pravdivost‘ a úplnost‘ všetkých informácii
poskytovaných MAS.

8. Ozmenách týkajůeieh Sa Projektu je Uživatel‘ povinný informovat‘ MAS v rozsahu podIa
podmienok upravených‘ članku Ó zmluvy

9. Uživatel‘ je povinný Bezodkladne ptsornne tnforrnovat‘ MAS O trestnom konaní vedenoni voči
Uživatelovi, jeho Štatutárnemu orgánu, členovi Štatutarneho orgánu či prokuristovi za trestné
činy: poškodzovanta t‘tnančných záujrnov Európskej únie (* 261 263 zákona č. 3002005 Z. z.
l‘restného zákona vznení neskoršieh predpisov dalcj ako .‚‘l‘Z“). trestných činov korupcie
(* 328 336 TZ), legalizácie prijmu z trestnej činnostt (* 233 234 TZ), zatoženia. zosnovania
a podporovania zločineckej skupiny (* 296 1‘Z), tnachtnácie pri verejnom obstarávaní a verejnej
dražbe (* 266 268 TZ) alcho trestné činy právnických osůb podIa zákona č. 91 2016 Z. Z.

O trestnej zodpovednosti právnických osób a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom
znení,

Čtáttok S tNFORMOVANIE A KOMUNIKÁCtA

Uživatel‘ je povinný počas platnosti a účinnosti Zrnluvy O poskytnuti Príspevku informovat‘
verejnosť o prispevku, ktot‘y na základe Zmluvy o poskytnutí Prispevku ziska, resp. získal
prostrednietvom opaireni v oblasti infonstovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP.
ostatných ustanoveni Zmluvy o poskytnutí Prispevku a Právnych dokumentov,

2. Uživatef Sa zavůzuje. že ‚‘Šetky oparrenma v oblasti tnformovania a komunikácie zanierané
na verejnost‘ budú obsahovat nasledujuce informacie

a) odkaz na Európsku untu a znak Európskej únme V súlade s požadovanými grai‘tckýrni
Šiandardnii;

b) nasledovný odkaz: CFRR Európsky fond regionalneho rozvoja.

3. Ak má Uživatefzriadene webové sidlo,je povinný počas Realtzácie Projektu uvercjnit‘ na svojom
webovom sidle krátky opts Projektu, vrátanc popisu ctel‘ov a výsledkov Projektu. Rozsah

infonnáeie zverejnenej na webovom sidle Užívatefa musí byť primeraný výške poskytovaného
Prispevku a musí zdůrazňovať t‘inančnu podporu z Európskej únie.

4. Uživatel‘je povinný zaisttť tnforinovanie vcrejnosti počas Realizáeie Projektu o torn, že Projekt
je spolufinancovaný z EŠIF minimalne umiestnenirn jedneho ptagátu (rninimálnej velkosti A3),
a to na mieste fahko vtdttel‘nom verejnost‘ou, ako sú vstupne priestoty budovy. Plagát obsahuje
informácie v zmysle Manuálu pre infonnovanie a komunikáciu pre IROP Zverejneného na
webovom sídle RO re IROP,

živatefje povinny nadit Sa aktuatnou vernou Manuálu pre infonnovanie a komuntkáctu pre

IROP 7verejnenou na webovoin sidle Riadiaceho orgánu.

Č ánok 6 VLASTNICTVO A POUŽtTIE VÝSTL POV

živatel‘ so zavIzuje. že počas Realtzaeie Projektu a Obdobia Udržatel‘nosti Projektu
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budu nehnuternosti, v súvislostt s ktorymi Sa Projekt realizuje, splňat‘ vo Vyzve stanovené
podmienky poskytnutia Prispevku z hradiska vlastnickych. resp. mých uží jacích práv
vzt ahujucich sana právny vztah Uživatel‘a k nehnutel‘nosttam, v ktotých alebo v súvislosti

kiorym, sa Projekt realizuje v zmysle Vyzvy (d‘alej ako „Nehnutel‘nosti n. realizáciu
Projektu‘) To znamená, že Uživatef musí mat‘ k Nehnutel flosi, na realtzácw Projektu
pravny vzt‘ah ktorý je ako akceptovate ‘ný deíinovan~ v ráme, podmionok poskytnutia
Prispevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujůcich Sa fla I archy a mé práva tretich
osób v,ažuc,ch Sa k Nehnutei‘nost, na realizáciu Projektu. .. pravneho vztahj Už,vatel‘a

Nehnutet‘nost,am na realizactu Projektu musí byť zrejnié že živateľ je oprávnený
Nehnutel‘nosu na realízáciu Projektu nerušeno a plnohodnotne užívat‘ počas Rcalizacie
Projektu a počas Obdobia Udržatel‘nostt Projektu. Může pntom důjst aj cu kombtnáci,
různych právnyeh titulov, kloré toto právo Uživatefa zakladajú a ktore Sa můžu navzajom
menit pr, dodržani všetkých podmienok stanovených Výz u počas Rea ~acIe Projektu
a Obdobta držaternosti Projektu;

b) Predmet Projektu. jeho časti a mé veci, práva alebo mé majetkové hodnoty. kbré obstaral
alebo zhodnotil v rámci Projektu z Prispevku alebo zjeho časti (ďalej akc .‚l‘tajetok
ttadobudautý Z Prispevku‘):

(i) bude používať vylučne pr, výkone vlastnej činnosti. v suvislost, Projektem, na ktorý
bol Prispevok poskytnutý, s výnimkou prípadov, kody pre zabezpečenie a udržan,e
c,el‘a Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovaita Majetku ra&,budnutého
Z Príspevku tretej osobe,

(it) zaradi ho do svojho majetku azostane vjeho majetu pri dodrža.‘ií prislušného
právneho predpisu aplikovatelného na Uživateľa podIa jeho štatutárnehc‘ postavenia
(napr. Zákona o účtovnictve), ak osobitné právne predpsy výslovne nestanovujú iný
postup pri aplikácíí výnimiek podra bodu (i) vyššie.

(iii) nadobudne od tretich osůb na základe trhových pod‘ntenok prt vvjžÉí postupov
a podmienok obstarávania uvedených v Článku 3 týchlo VZP Majetok nadobudnutý
z Príspevku, ktotý bol nadobudnutý od lretich osób, trust byť novy a nepoužívaný.
pričom za nový majetok Sa nepovažuje taký majetok, kImy Uživatel‘ už 2redtým, čo
i lenz časti vlastnil, mal u seba ako detentor, pripadne mal k nemu in~ právny vzt‘oh
a následne ho opat‘ priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohl‘adu na
časový faktor

(ty) ak to urči MAS, Uživatel‘ označí jednotlivé hnutel‘né voci ktové tvota Majetok
nadobudnutý z Príspevku, spůsobom určeným Zo strany MAS tak aby remohli byt
zamenené s inou vecou, od ich nadobudnutia počas Realtzácte ProjektL a Obdobia

držatet‘nost, Projektu, uvedená podmienka Sa netýta povtnnostt vyplyvajucich
7 komun,kácie a infonnovanosti v zmysle článku 2 ods. S a článku 5 VZF

(v) bude nadobudať ak ide O nehmotný majetok, kbrý je predmetcm duŠevného
vlastníctva (autorského práva, práv sůvisiaeieh S autorskym pravem a práva
pricmyselného vtastnietva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu de‘tgnu, práva
na ochranu užitkoveho vzoru, práva ku know-ho“ a i~ých osobttnycn druhov práv
k nehmotným statkom, k nakladaniu 5 ktorými Sa vyžaduje pravny t tu) (ďalej vo
všeobecnosti aj ako „majetok, ktorý je predmetom duševného vlast.íctva“), na
základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluv>‘, z cbsahu ktotych mtsí vyplyvat‘
splnenie nasledovných podmtenok:

I. Ak Uživater nadobudne majetek, ktotý je predmetom duŠevnélto vlastnictva
na základe zmluv>‘, klovej učelom predmetomje at vytvorenie alebo nbezpečente

vytvorenta diola alebo mého majetku. ktory je predmetom duševnčho vlastnictva
pre Projekt, Užívatef ako nadobúdatef must byť oprávnený v rozsahu, v akom to
nevylučujú Právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť diolo alebo vykonavat‘
práva viažuce Sa k majetku, kimy je predmetom duševného vlastníciva,
v súv,slosti s Projektom na základe vecne a micslnc neobmcdzenej, výhradnej,
bez osobitného súhlasu Dodávatefa, resp. autora prcvoditel‘nej, v pisomnej forme
vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú pre potreby
Projektu žiadne obmedzonia Uživatel‘a pri používaní dieta abbo pri vykonavant
něho práva k majetku, ktorý je predmetoni duševného vtastníctva, ktoré by

vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkovych
prav k diolu abbo dodatočný abebo osobitný sáhlas majitel‘a prava na
vykonávanie mého práva k majetku, ktoiý je predmetom duŠevného vlastníctva,
v důsledku čoho bude pre potreby Projektu Uživatel‘ oprávncný “Šetky práva
k majetku, ktorý je predmetoin duševného vlastnictva, nerašeno a neobmedzene
apltkovat už,vat‘. požívat‘ Šíru rozmnožovat‘, propracovat‘, spracovat‘.
adaptovat d‘alej vyvijat‘ ochránit a nakladat s nim, na l‘ubovoľny učel (vrátane
tych spůsobov použitia majetku ktory je predmetom duševného vlastníctva, ktoré
nad mmcc učelu zmluvy podIa prvej vety Suvisia s dos,ahnut,m abbo udržanim
cueľa Projektu podIa článku 2 ods. 2.2 zmluv)‘), a to mtntmalne do ukončenia
Obdobia držaternosti Projektu, prípadne v rovnakom rozsahu ‚ch proviest‘ či
poskytnut čiastočne alebo v celosti trctej osobo v sulade so Schvolenou žiadost‘ou
o príspevok, rap. Zmluvou o poskytnutí Prispevku, prtčom takato licencia Sa
poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne

2. V zinluve padla bodu I. budú zahrnuto ustanovenia O zverejnení autorov,
výrobcov a subdodávatel‘ov Dodávatel‘a živote a.

3. Ak Užívatef nadobudne majetok, ktorý je predmotom duševného vlastníctva,
na základe zmluvy, ktorcj prodmetom je dodávka extstujuceho dtela alebo mého
existujůceho práva k majetku, ktorý je predmoto n duševného vlastníctva, pre
Projekt, ktoré nebolo zhotovené podfa poži‘adavtek ž,vatel‘a a ktoré Sa
v rovnakej alebo obdobnej podobo ponúka aj inym osobám, živatel‘ ako
nadobúdatel‘ musí byt‘ oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú Právne
prcdpisy SR kogcntnej povahy, použit‘ diolo alebo vykonavat prava k majetku,
ktorý je predmetom duševného vlastnuctva, tak, aby mohol Realtzovať Projekt,
dos,ahnuť účel Zmluvy o poskytnutí Prispevku, cier Projektu a zabezpečit‘

držatel‘nosl‘Projektu bezobmedzen, a beztoho aby vznikali dodatočné náklady
vet ahujuee sa k prevádzkc majetku z důvodu ‘ykonu práv k majetku, ktorý je
predmetom duševného vlastníctva, abbo z důvodu mého použivan,a majetku,
ktorý je predmetom duševného vlastnictva Za učelom dodržanía podmienok
uvedených v predchádz~úcej vote je žsvateľ povinny využiť všetky možnosti,
ktore mu umožňuje právny poriadok. vrátane upravy udelenia Itcencie analogicky
podľa bodu I., pri zohl‘adneni Štandardnych licenčnych podmtenok vzt‘ahujúcich
sana dodávaný majctok, ktorý je predmetom duševncho vlastnictva.

2. Majetok nadobudnutý z Prispevku a záloh podl‘a članku 13 týchto VZP nemůže byť bez
predchádzajúceho písomného sůhlasu MAS a Riodiaceho orgánu počas Realizácie Projektu
a počas Obdobia Udržatel‘nosti Projektu:

a) provedený na lretiu osobu,
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4. Postúpenie pohladávky ‘yplývajúcej MAS zo Zmluvy o poskytnuti Príspcvku na R adiaci orgán
nic je v zmysle Právnych predpisov SR nijako obmedzený. MAS nic je oprávnená postupit‘

pohl‘adávku zo Zmluvy O prispcvku na iný subjekt. Na základe zmluvy O postupeni pohľadavok
budu všelky pohľadávky vzniknuté MAS z tejto Zmluvy o poskytnuti Prispeviw postúpené na
Riadiaci orgán, ktorý Sa tak stane novym venteľom pohľadávky voči Uživateľo‘r, aby mohol
uplalniť všetky práva a vykonať “Šetky svoje povinnosti lýkajúce sa vymaharia vzniknutých
Nczrovnalosti a vracania neoprávncne vyplatenych čiastok spät v sůvislcsti so svojou
zodpovednost‘ou za riadenie IROP podia Všeobecného nariadenia Spotu s postúpenou
pohi‘adávkou prejde na Riadiaci organ aj zatožné právo alebo inc zabczpečeaie, ktoré boto
zríadené, prípadne vzniklo, v súvisiosti s touto Zmluvou o poskytnuti Prispevku. J~vater vyššie
uvedený postup akceptuje.

5. V pripade, ak na základe Právnych predpisov SR prechádza vykon aký:hLoľvek práv
a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí Príspevku alebo mých zmlúv uzavretých rnedzt MAS
a Uživatel‘oni na základe Zniluvy o poskytnutí Prispevku (najrnä zmluvy o zrialeai záložného
práva) z MAS na iný orgán zaslupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automati:ky vstupuje
do všelkych práv a povinnosti MAS zo Zmluvy O poskytnutí Prispcvku, ktorých výkon mu
umožňu u príslušne Pravne predpisy SR upravujúce jeho působnost‘ a právotmc. V důsledku
cesie postupenma pohľadavok podra odseku 4. lohlo článku) vstupuje Riadiaci orgán do všetkých
práv, ktore mala predtym MAS a prvá veta tohto odseku sa prelo uplatní primerale aj pre prípad
takehoto postupenia pohradavky z MAS na Riadiací orgán.

6. Podrobnosti spojené s vykonanim jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv
a povinností su upravené v Systéme ímnančného riadenia a v pripade ccsie vyplýifli zo zrnluvy
o postupem pohl‘adávok dohodnutej medzi MAS a Riadiacim orgánom.

Článok S REAUZÁCIA AKTIVÍT PRO.IEKTU

Užmvatcľjc povinný zrealizovat‘ schválený Projekt v súlade so Zmluvou o posky(nm.lí Príspevku
a ukončiť Realizácíu Projektu Riadne a Včas. Uživatel‘je povinný pri zamyšl‘anej zmene termínu
Ukončena realizácie Projektu podat‘ žiadost‘o zmenu a postupoval v súlade s článkem 6 ods. 6.2
písm. b) zmluvy.

2. Dem‘ Začatia realizácie Projektu může n~skór nastal‘ odo dňa predloženia žmadosti O ~rispevok na
MAS tak. aby sa Ukončila realizacia Projektu do 9 mesiacov odo dňa nadobucntnia účinnosti
Zmluvy o poskytnuti Prispcvku a zároveň najneskůr do hranmčncho terminu na Ukončenie
realizácie projektu stanoveného v prislušnej Výzve. podía ktorej bol Projekt posudzovaný a
schválený

3. Uživatel je oprávnený pozastavil‘ Rcalmzacmu Projektu, ak Realizacim Projektu bráni Okolnost‘
vylučujuca zodpovednost‘, a to po dobu trvania OVZ Čas trvanma OVZ sa nezapočímava do doby
Realizácie Projektu. MAS na základe oznámenia Užmvatera o pominuli OVZ z~e:peči úpravu
harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe č 2 zmluvy Poslup podia tohlo ods 3 za bude
analogicky apiikovať aj v prípade, ak MAS pozastavi poskytovanie Prispevku z důvodu OVZ
(ods. 6 písm. c) v spojení s ods. I I pism b) tohto članku VZP).

4. Uživateí je oprávnený pozastavit‘ Realmzáciu Projektu aj v pripade. ak za MAS dostane
do omeškania:

a) s vykonanim úkonu alebo postupu. klory realizuje podIa tejto Zmluvy o poskytnuti
Príspevku alebo na jej základe sama alebo ho realizuje iný na to oprávnený sttjekt, O viac
ako 30 kalendámych dní, a to po dobu omeškania MAS; V pripade. že MAS vykoná
predmelný úkon alebo postup, kalendámym dňom, kedy Sa dozvedel o ~ykonani lohlo
úkonu alebo postupu, je Uživateľ povinny pokračovať v Realizáeii Projektu alebo

b) 5 výkonom adminmstratívnej ímnančnej kontroly Verejneho obstaravanma podra članku 3
VZP, a to po dobu orneškania MAS.

Doba Realízácíe Projektu za“ pripadoch uvedených v pism. a) a v písm. b) tohto odseku predÍži
očas omeškania MAS, pričom však Realízácia Projektu musí byt‘ ukončená najneskůr do
uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti,.

5. Uživatel‘ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom čo Sa o ich vzniku dozvedel. alebo po torn,
ako nastala skuločnost‘ podľa odseku 4 tohlo článku VZP, pisomne oznámí MAS pozasiavenie
Realizácie Projektu spolu s uvedením dóvodov pozastavenma podIa odseku 3 alebo4 tohto článku
VZP V pripade vzniku OVZ podľa odseku 3 aialebo skutočností podIa odseku 4 tobto článku
Uživaleľ v písomnom oznámení uvedie skutočností, ktore viedli k vzniku OVZ, alebo skutočnosti
podľa odseku 4, dáturn vzniku OVZ alebo skutočnosti podľa odseku 4, k čomu priloži prislušnú
dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočnoslm podIa odseku 4. Dorudenim tohto
oznárnenia MAS nastavajú účinky pozastavenia Realizácie Projektu, ak bolí splnené podmienky
podIa odseku) alebo 4 lohlo článku VZP.

V pripade, že nejde o OVZ, MAS písomne oznárni Uživatel‘ovi, že vznik OV? z důvodov
uvedených v oznamení neakceptuje, v důsledku čoho k pozaslaveniu Realízácie Projektu nedošlo.

6. MAS je oprávnená pozastavit‘ poskytovanie Prispevku:

a) v pripade nepodstatného ponmšenia Zmluvy o poskytnuti Prispevku Uživaterom. a to až do
doby odslránenia tohto ponišenia zo strany Užmvateľa,

b) v pripade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí Prispevku Uživatel‘orn, ak MAS
neodstúpml Od Zmluvy o poskytnutí Príspovku ato aždo doby odslránenia tohto porušenia
Zo strany Užívatel‘a,

e) v pripade, ak poskytnutiu Príspevku bráni OVina strana živalel‘a, a to aždo doby zaniku
lejto okolnosti. tolo pism e) za neuplatni na pripady kedy je predmelom .ZoP vydavok
vzt‘ahujuci sana Aktivitu alebo jej čast‘ vykonanu v nimem Realizácme Projektu pred tým,
ako došlo k učinkom pozaslavenma Projektu podra ods 5 lohto članku, a to aj v pripade, že
k úhrade alebo odvodu takeholo výdavku došlo až v čase po vzniku učinkov pozastavenma
Projektu podIa ods 5 tohto článku,

d) až do doby. kym vznikne riadne zabezpečenme závázkov voči MAS súvismacich
Realizáciou Projektu v zmysle článku 13 ods. I VZP,

e) v pripade začatia trestného stihania za skutok suvismacm s Realizáciou Projektu alebo
so schvaľovanim Žíadosti o prispevok, ktoré vmedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí
Prispevku na Realizáeíu Projektu, alebo v pripade vznesena obvmnenma vočm Uživatelovi,
osobám konajuemrn v mene Uživatera alebo inln osobám v priamej súvislosti 5 Projekiom,

I) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost‘ alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrélnej
Výzvy, v rámci ktorej Uživatel‘ podal Žiadosl‘ o prispevok. bez ohl‘adu na porušenie
právnej povinnosti Užívatel‘om,

g) v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany
subjeklov podIa článku I 2 ods. I VZP na úrovni MAS a zistenia počas prebiehajúceho
auditu kontroly predbežne obsahujú zistenma, kiore vyžadujú dočasne pozaslavenie
poskytovania Ptispevku, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Uživaiel‘om,

h) v pripadc, ak došlo k začatiu konania týkajuceho za poskytnutia pomoci nezlučitel‘nej
vnúlomým Irhom alebo neoprávnenej pomoci v nadvůznosti na článok 108 Zmluvy

o fungovani EÚ, najnlá konania týkajůceho Sa neoznámenej alebo proliprávnej pomoci
podía članku 4 ods. 4 Nariadenma Rady (EU) č 2015 1589, klorým Sa ustanovuju podrobné
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pravidtá na uplatňo‘anie članku 08 zmluvv o fungovaní Európskej ůnie, alebe V prípade,
ak Komtsia prijala rozhodnutte, ktorym prikazala členskémt. štatu pozasta‘iť akúkorvek
prottprávnu pomoc, kým Komisia neprtjme rozhodnutie O zlučitel‘nos‘ pomoci
so spoločnym trhom,

‚ prípade, ak poskvtnutiu Prispevku bráni uzatvorenie Štá(nej pokladnice r‘a prelome
kalendárnych rokov a z tohto dóvodu nebol poskytnutý NFP alebo jeho časz MAS na
uhradu prislušnej Žiadosti o platbu.

S může pozastavtt‘ poskytovante Prispevku vrátane všctkýeh procesov stým sůvisiacich
pade vzniku Nezi-ovnalosti až do jej odstranenia a ak k odstráneniu nedůjde v primeranej
Ic poskytnutej MAS, MAS je oprávnená odstúpiť od Zmluvy O poskylnuti Príspevku pre

statné ponišcnie Zmluvy o poskytnutí Prispevku alebo vykonal‘ finančnú opravu časti
pevku.

S oznámi živatel‘ovi pozastavenie poskytovania Prispevku, ak budů sptnené %dmienky
‘a ods. 6 alebo 7 tohto článku VZP, Doručením tohtooznárnenia žívaterovi nastarajú účinky

astavenia poskytovania Príspevku.

MAS pozastaví poskytovanie Príspevku vrátone všetkých ptocesov S týn sůvísiacich
mysle ods. 6 alebo 7 lehlo článku, Zmluvné Strany Sa dohodli, že MAS so v lakem prípade
ostáva do omeškania s plnenirn svojich povi‘inosti podľa Zrn ufl‘ o poskytnuti Príspevku
živatel‘ovt nevznika žiadne právo z takéhoto ncikonania MAS, které nieje osobttnedohodnuté
mo článku VZP MAS je povinná, ak ju oto Uživatel‘ požiada. poskytnt±t‘ ‘nu všetku

zadovanú nevyhnutnú sť~činnosl‘ v súlade so Zmluvou poskytnutí Príspevku nato, atc‘ Uživatef
schopny opät pokračovať v Riadncj Realizácii Projektu.

avky realizované Uživatel‘om počas obdobia pozastavenia Realizacie Projektu sa nebudu
adat‘ za Oprávnené v~davky vlej Časti, ktorá bota pozastavena o neptati pre t e vydavky
zované Uživateľom, ktoré sú podIa Prilohy Č. 3 amluvy zahrnuté pod čast‘uu Proje‘tu, ktorej
zácia nebola pozastavená v nadváznosti na oznámenie Uživatel‘a podľa ods 5 tohto članku

P. Zhl‘adiska posúdenta oprávnenosti jednotltvého výdavku so uplatní výntmka stanovená
seku 6 písm. c) v‘yššie.

Užívater má za to, že:

odstránil zistcné powšenia Zmtuvy o poskytnuti Príspevku, ktoré sů v zmysle ods. 6 tohto
Článku prekážkou pta poskytovanie Prispe‘ku Zo strany MAS, s výnimkou písm. I) až h)
odseku 6 tobto článku, na ktore so toto ustanovenie odseku II nevzt‘ahuje. za podmienky,
ak súčasne nedošlo k ponišentu povinnosti Uživatel‘a, atebo

b) došlo k zÁniku OVZ. ktoré su v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie
Prispcvku Zo strany MAS, alebo

c) odstránil Nezrovnalost‘ v zmysle ods 7 lohLo článku.

je povinný Bezodkladne doručit‘ MAS oznámenie O odstráneni zistených porušeai Zmluv)‘
o poskytnuti Prispevku. V pripade, ak obnoveniu poskytovania Prspevku Uživateľovi nebráni
ny vykonaný právny úkon atebo akakoľvek po‘innost‘ MAS vyplývajúca pre ňu z Právnych

predpisov SR alebo a Právnych aktov [Ú a ebo a Právnych dokumentov týlrajůcich so
Nezrovnalosti a zároveň podia overenta MAS tvrdenta Uživalel‘a O odstranent ztstenych porušen
Zmluvy o poskytnutí Príspevku zodpovedaju skutočnosti. obnovi MAS poskytovanie Prispevku
Uživatelovi.

12. V pripode zániku OVZ so MAS zavázuje Bezodktadne obnovit‘ poskytovanie Príspevku
Užívalel‘oví.

13. V každom momente pozastavenia Realizácie Projektu z důvodov extstencie prekážky. ktora ma
povahu OVZ, je MAS oprávnená skontrolovat‘, Čt trva tato prekážka. a to postupom uvedeným
v tejto Zmluve o poskytnuti Príspevku, v Právnych predptsoeh SR a Právnych aktoeh EÚ atebo
v Právnych dokumentoch tykajucich so vykonu kontroly Na ten účel je Uživatel‘ povinný na
požiadanie MAS preukazať dodržiavanie všetkýeh svojtch povinností vyplývajúcich pre neho
z Právnych predpisov SR. Vyzvy alebo zmiuvných zaväzkov tykajucich Sa plnenia podia tejto
Zmluv)‘ o poskytnuti Príspevku, najmä ‚mluvných a „tych vit ahoy s Dodavatefom.

14. Účinky OVZ sú obmedzené ba na dobu, doktal‘ trvá prekažka. s ktorou su Iteto účinky spojene
(* 374 ods. 3 Obchodného zákonnika). Zánik prekažky ktora má povahu OVZ, je živater
povinný jednoznačne preukazať a oznámiť MAS.

Článok 9 UKONČENIE ZMLI VY

Zmluvné strany so dohodit, že Zmluvu oposkytnuti Prispevkuje možné ukončit‘ rtadne alebo
mimoriadne.

2. Riadne ukončente Zinluvy o poskytnuti Prispevku nastane uplynutím doby trvania Zmluvy
o poskytnutí Prispevku a zároveň splnenim závazkov oboch Zmtuvnych stran, čo potvrdzuje
sehválenie poslednej Následnej monitorovacej spra‘y zo strany MAS. prtčom zavhzky so
považujů za splnenč podia článku 7 ods. 7.2. zrnluvy

3. Mtmoriadne ukončeme zmluvného vztahu zo Zmluvy o poskytnuti Prispevku nastáva dohodou
Zmluvných strán, odstúpenim od Zmluvy o poskytnuti Príspevku alebo výpoved‘ou Zmiuvy
o poskytnutí Príspevku zo strany Uživatel‘a.

4. Od Zmluv)‘ o poskytnuti Príspevku může Uživatel‘ alebo MAS odstúpit‘ v pripodoch podstatneho
porušenia Zmlu“y o poskytnuti Prispevku druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného ponišenta
Zmluvy o poskytnutí Prispevku druhou Zrnluvnou stranou a ďalej v pripadoch, ktore ustanovuje
.Cmluva o poskytnutí Príspevku alebo Ptávne predpisy SR a Právne akty EU. Zmiuvne strany so
dohodli že pre odstupenie od Zmluvy o poskytnuti Príspevku platia všeobecné ustonovenia
Obehodneho zakonnika O odstúpení od zmluvy (* 344 a nasi. Obchodného zákonnika), ak nteje
v Zmluve o poskytnuti Príspevku uvedené osobitné dojcdnanie Zmluvných strán, ktorym so
nahradzaju zakonné ustanoventa. Zmluvné strany so osobitne dohodli, že:

a) Porušente Zmluv)‘ o poskytnuti Prispevku je podstatné, ak strana porušujuca Zmiuvu
o poskytnutí Príspevku vedela v čase uzavretta Zmluv)‘ o poskytnutí Prispevku alebo
v tomto čase bob rozumné predvidat‘ s prihliadnuttm na účel 7rniuvy o poskytnuti
Prispevku, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorých hola Zrnluva
o poskytnuti Prispevku uzavretá, že druhá Zmluvna strana nebude mať záujem na plnent
povtnností pri takom porušeni Zmluvy o poskytnutí Prispevku abbo v pripadoch, ak tok
ustanovuje Zmluva o poskytnuti Príspcvku.

b) Na učely Zmtuvy o poskytnuti Príspevku so za podstatne porušenie Zmluvy o poskytnuli
Prispevku zo strany Uživateľa považuje najmá:
i) vznik takých okolnosti na strane Uživatel a, v důsledku ktot‘ých bude zmarené

dosiahnutie učelu Zmluvy O poskytnuti Prispevku a/abebo ciefa Projektu a sučasne
nepůjde o OVZ,

ii) vznik Podstatne zrneny Projektu, ato v zmysle podmienok uvedených v Zmluve
O poskytnutt Príspevku (najmä v Članku I, v článku 2 ods. 3 až 5 a v článku 6 ods. 4
VZP) ako aj v zmysle Všeobecného nariadenia a Právnyeh dokumentov, ktoré bolí
vydané pre apiikáciu Podstatnej zmeny zo strany Riadiaeeho orgánu a ostatných
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Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vratane finančneho riadenia,
ak holi Zverejnené,

iii) porušenie podniicnok poskytnutia Prispevku, ktoré sú uvedené vo Výz~e a ktorých
splncnie holo podmienkou pre schválenie Žiadosti o prispevok; za podstatné
porušenie zmluvy so nepovažu e. ak konkrétna podmienka poskytnutta prispevku
zostáva z objektivneho hradiska splnena, ale inym spůsobom. oko holo uvedené
v Schválenej žiadosti O prispevok,

iv) porušenie oznamovacej povinnosti živatelom podl‘a članku 6 ods. 6.] zmluvy, ak
udalost‘ alebo skutočnost ktoru živalel neoznamil je v zniysle ustanoveni tejto
Zmluvy o poskytnuti Prispevku považovana za podstatné poruše.ie Zmluvy
o poskytnuti Prispevku alebo ma lak zavažne negativny dopad na Realizáciu Projektu,
Udržatcrnost‘ Projektu, učel mluvy o poskytnuti Prispevku alebo cieľ Projektu, že ju
(ich) nemožno napravit‘

v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácii MAS Zo stran Uživatel‘a
v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí Príspevku počas učinnosii Zmluvy o poskytnuti
Príspevku ako aj v čase od podania Žiadosti O prispevok MAS, ktorýcl‘ spoločným
základom je skutočnost‘, že Uži‘,atel‘ nekonal dobromysel‘ne alebo v súvislosti

týmito infonnáciami Uživatel‘ vykonal úkon v súvislosti s Projektor“, ktorý by
v súlade so Zmluvou o poskytnuti Prispevku pri poskytnutí pravdivých ůdajov nehol
oprávnený vykonat‘, aleho by ho musel vykonat‘ inak. aleho na základe takto
poskytnutých informácii MAS vykonal úkon v súvislosti s Projektoni, k.orý by inak
nevykonal,

vi) neukončenie Realizácie Projektu dog mes,acov odo díla nadobudnutia účinnosti Zmluvy
o poskylnuti Príspevku alalebo do hraničného terminu na Ukončenie realizázie Projektu
stanoveného v príslušnej Výzve, podra ktorej bol Projekt posudzovaný a sckválený, bez
ohl‘adu na skutočnosť či uplynulo 9 mesiacov odo díla účinnosti Zmluvy o poskytnutí
Prispevku

vii) porušenie závázkov týkajucich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rá,ici Projektu
spůsobom a Za podmienok uvedených vo Výzvc, v Zmluve o poskytnuti Prispevku,
v Zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch, ktoré boli vydané pie vykonanic
Verejného obstarávania Zo strany Orgánov zapojených do riadenia, audiu a kontroly
EŠIF vrálane finanČného riadenia, ak holi Zverejnené; porušenie závazko‘ so vztahuje
najmä na ponišenie zákazu konfliktu Záujmov pri vykonanom Verejnom ohstarávani

Zmysle 46 Zákona o prispevku Z EŠIF medzi Uživatel‘om a MAS, na existenciu
kolúzie alebo akejkol‘vek formy dohody obmedZujucej sutaž mcdi uspešnýni
uchádzačom a oslatnými uchádzačmi alebo úspešným uchadzačom a Už vaterom pri
vykonanoni Verqjnom obstarávaní, ktorů identifikovala MAS v rámci vykonávanej
kontroly, bez ohl‘adu na to. či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona
Č 136/2001 Z. z. O ochrane hospodárskej sút‘aže v Zneni neskorších predpisov;

aplikácii tohto bodu může důjst‘ kedykol‘vek počas tn‘ania Zmluvy n poskytnutí
Prispcvku v nadváznosti na vykonanú kontrolu Užívatcl‘a bez ohl‘adu Ia výsledok
predchadzajucich kontrol alebo mých postupov aplikovanych vo vzt‘ah~ k Projektu
Zo strany MAS alcbo mého oprávneného orgánu,

viii) ak Uživalef v rozpore s článkom 3 týchto VZP nepredloži infonnaciu o stave, v akom
so proces Verejného obstarávania nachádZa, alebo komplctnú dokumentáciu Z procesu
Verejného obstarávania k Aktivitám Projektu, Bezodkladne od nadobudnutia
učinnosti tejto Zmluvy o poskytnuti Prispevku; alebo nepredloži dokumentáciu

novému Verejnemu obstarávantu do 20 dní od doručenia čiastkovej spravy
z kontroly spravy z kontroly. vzt‘ahujucej sa k predchádzajúcemu Verejnému
obstarávaniu alebo nezačne Verejné obstarávanie najncskůr do 20 dní od ukončenia
zmluvy 5 predchádz~iucim Dodavatel‘om alebo od doručenia výzvy MAS,

ix) ak bude živatel‘ovi právoplatnym rozsudkom uložený trest zákazu prijimať dolacte
alebo subvencie, trest zakazu pnjimat pomoc a podporu poskytovanu z. fondov
Europskej unie alebo trest zakazu učasti vo verejnom obstarávaní podIa 17 až 19
zakonač 91 2016/ Z O trcstnej zodpovednosti právnických osůba Zmene a doplneni
niektoiých ‚akonov v učinnom zneni, alebo ak so právoplatným rozhodnutím
preukaže spáchanie trestneho čtnu v súvtslosti 5 procesom sehval‘ovania Žiadosit O

prispevok, s Realizaciou Projektu, aleho ak bude ako opodstatnená vyhodnotená
st‘ažnost‘ smerujuca k ovplyvňovaniu hodnotitel‘ov alebo ku konfliktu záujmov alebo
k Zaujatosti pripadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatuju aj bez
st‘ažnosti aleho podnetu na to oprávnené kontrolné orgány,

x) porušenie povinností žtvatel‘om podIa článku 2 ods, 2,8 zmluvy, ktoré je
konštatované v rozhodnutí Komisie ‚ydanom v nadváznosti na článok 08 Zmluvy
o fungovani bez ohl‘adu nato, či došlo k pozastaveniu poskytovania Prispcvku Zo
strany MAS podIa članku 8 ods. 6 pism. h) VZP,

xi) také konanie alebo opomenulie konania Uživatefa v súvislosti so Zmluvou
o poskytnuti Príspe‘ku alebo Realizáciou Projektu, ktoré je považovane
Za Nezrovnalosl v zmysle Všeobecného nariadenia a MAS stanovi že takato
Nezrovnalost sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnuti Prispevku,

xii) vyhlásenie konkurzu na majetok žívatel‘a alebo zastavenie konkurzného
konaniaůkonkurzu pre nedostatok majetku, vstup Uživatel‘a do Iikvidácie, ak so Právne
predpisy SR upravujůce tieto konania na Užtvatel‘a vzt‘ahujú,

xiii) porušenie článku? odsek I. článku 10 odsek I, Članku 12 odsek 3 a článku 19 lýchto
VZP,

xiv) každé porušenie povinnosti Uživatcfa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí Prispevku
označené ako podstatné porušcnie povinnosti alebo podstatné porušcnte Zmluvy
o poskytnuti Prispevku.

c) Podstatným porušenim Zmluvy o poskytnuli Prispevku je aj vykonanic takého úkonu zo
strany Uživoteľa, na klory je potrebný predchádzajúci písomný súhlas MAS v pripade, ak
súhlas nehol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu Zo strany Uživatel‘a bez
žiadosti O takýto súhlas.

d) Porušcnic d‘alšich povinnosti stanovených v Zmluve O poskytnuti Prispevku, v Právnych
predpisoch SR a Pravnych aktoch EŮ okrem prípadov. ktore so podľa Zinluvy o poskytnuti
Príspevku považuju za podstatnc porušena, sú nepodstatnyni porušen““ Lmluvy
o poskytnuti Prispevku.

e) V pripade podstalneho porušenia Zmluvy o poskytnutí Prispevku je Zmluvná strana
oprávnená od Zmluvy o poskytnutí Prispevku odstúpit‘ bez zhyločného odkladu po loin, oko
Sa O tomto porušeni doZvedela. Užívaterberie na vedomie, žes ohl‘adom na povinnosti MAS
vyplývajúce z tejto Zmluvy o poskytnuti Prispevku alebo z Právnych dokumentov, může
vykonaniu odstúpenta od Zmluvy o poskytnuti Prispevku predchádzat‘ povinnost‘ vykonal
kontrolu u Užívatefa, vyžiadat‘ si súhlas alebo usmernenie od Riadiaceho orgánu. pripadne
povinnost‘ realizovat ne osobitné postupy a úkony. Z uvedeného důvodu pieto žívater
súhlasis tým. že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zniluvy
o poskytnutí Prispcvku pojem „ber rbyroČného odkiadď zahřňa dobu, po ktorú su v prtamej
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nadváznosti vykonávané úkony zo strany MAS podra predchádz~ucej vety V pripade
nepodstatného porušenia Zniluvy o poskytnLti Prispevku je Zmluvná strata právnená
odstupit‘, ak strana. ktorá je v omeškani. nesplní svoju povinnost ani v dodatoěnej
primeranej lehote, ktorá jej na to hola pos‘ytnutá v pisomnom vyzvaní. Aj pripade
podstatného porušenia Zmluvy o poskytnut t‘ríspevku je Zmluvná strana oprávnená
poskytnút dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na spinenie porušend povinnosti,
pričom ani poskytnutie iakejto dodatočnej lehoty Sa nedotýka toho, že ide a podstatné
ponišenie povinnosti (* 345 ods. 3 Obchodného zákonnika).

Odstúpcnie od Zmluvy o poskytnutí Príspevku je účinné dňom doručenia pisomného
oznámenia o odstúpení od Zmluvy O poskytiuti Príspevku druhej Zmluvnej sirane. Na
doručovanie Sa vzťahuje článok 4 zniluvy

Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráti OVZ, je druhá Zmluvná strana ~právnená
od Zmluvy o poskytnuti Prispevku odstupit en vtcdy, ak od vzniku OVZ uptyr.ul aspoň
jeden rok. V pripade objektivnej nemožnosti plnenia (nezvratny zánik Predmeti Projektu
a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatni a Zmtuvné strany sú oprávnené
postupovat‘ podt‘a prislušnych ustanoveni Obchodného zákonntka a podporne Občianskeho
zakonníka.

V pripade odstupenia od Zmluvy o poskytnutí Príspevku zostávajú zachované tie práva
a povinnosti MAS ktore podra svojej povahy majú platiť aj po skončerW Zmluvy
o poskytnutí Prispevku, a to najmá právo a povinnost‘ požadovať vrátenie poskytnutého
Prispevku alebo jeho časti, právo na náhradu Škody, ktora vznikta poruŠ~ir Zmtuvy
o poskytnuti Prispevku a d‘atšie ustanovenia Zniluvy o poskytnuti Prispevku po4ľa svojho
obsahu.

Ak Sa živatel‘ dostane do omeškania s plnenim Zanluvy o poskytnutí Prispevk u‘ důsledku
pomšcnta, resp. nesplnenia povtnnosti zo strany MAS. Zmluvné strany súhlasic, že nejde
o porušenic Zmluvy o poskytnuti Prispovku Užívaterom.

V pripade odstúpenia od Zmluvy o poskytnuti Prispevku je Uživatel‘ povinný .a základe
ziadosti MAS vratiť Prispevok atebojeho Čast‘. Táto povinnosť Uživatel‘a sa up at.i aj vtedy,
ak sa vjednottivom članku Zmluvy o poskytnuti Prispevku označujúconi podstatné
porušenie Zinluvy o poskytnuti Príspevku vvslovne neuvádza. že Užívaterje povnný vrátit‘
Prispcvok alebo jeho čast‘

5. žtvateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnuti Prispevku vypovedať Z důvodu. že nic je schopný
realtzovať Projekt tak, ako sa na Realizaciu Projetu zaviazat v Zmluve o poskytnutí 2rispevku,
alebo nic je schopný dosiahnut‘ cier Projektu Užt‘ateí súhlasi stým, že podanim výpovede mu
vzniká povinnost‘ vrátit‘ už poskytnutý Prispevok ]ebo jeho čast‘ v cetom rozsahu podia článku

0 V/Psa podmienok stanovených MAS vžiadosti o vrátenie ítnančnych prostrtedkov. Po
podani vypovede může Uživatel túto vztat‘ spsť iba s pisomnýir. súhlasom MAS. Vypovcdná
doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa. kedy je výpoved‘ doručena MAS. Poč~ plynutia
výpovednej doby Zmluvné strany ‚‘ykonajú úkony smerujúce k ‚‘ysporiadaniu vzájoir.ných práv
a povinnosti, najmI MAS vykona ukony vzt‘ahujúce Sa k ítnančneniu vys~oriadaniu

Uživateľon, obdobne ako pri odstúpeni od Zntovy o poskytnutí Prispevku a Lživateľ je
povinny poskytnút‘ všetku potrebnú sučinnost‘ Zmluva o poskytnuti Prispevku zaniká uplynutítn
výpovednej doby s výnimkou ustanoveni, ktoré nezanikajů ani v důsledku zániku Zmluvy
o poskytnuti Prispevku prš odstúpeni od zmtuvy v zmysle ods. 4 ptsm h) tohto élanku

Článok tO YYSPORtALL%NIE FINANČNÝCH VZtAHOV

Uživatel‘ sa zavIzuje:

a) vrátit‘ Prispevok alebo jeho čast, ak ho nevyčerpal podľa podmtenok Zmluvy O poskytnuti
Príspevku alebo ak nezučtoval celu sumu poskytnuteho predlinancovania atebo ak mu
vznikol kurzový zisk;

b) vrátit‘ prostriedky poskytnuté omylom:

c) vratit‘ Príspevok alebo jeho čast‘. ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnuti
Prtspevku a porušente povinnosti znamená porušenie íinančnej discipliny podIa * 31 odsek I
pismena a). b). c) zakona o rozpočtových pravidtach;

d) vratit‘ Príspcvok alebo jeho čast‘, tik v súvistosti s Projektom boto porušené ustanovente
Pravncho predptsu SR alebo právneho aktu Eli (bez ohl‘adu na konanie alebo opomenutme
Uživatel‘a alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalost‘ a nejde o porušenie
linančnej discipliny podra * 3 I odsek I písmena a). b). c) Zákona o rozpočtových pravidtach.
vzhľadom na skutočnost‘, že za Nezrovnalost‘ Sa považuje také porušenie podmienok
Zmluvy, s ktorýni sa spája povinnosť vrátenia Prispevku alek jeho éasti. v pripade, ak
Uživatel‘ takýto Prispevok alebo jeho čast‘ nevráti postupem stanoveným v odsekoch 3 až S
tohto élanku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovat‘ ustanovenie
druhej vety 31 odsek? Zákona o rozpočtových pravidlách:

e) vratit‘ NFP alebo jeho čast‘. ak Uživatel‘ porušil pravidlá a postupy vercjného obsiarávania
a toto porušenie malo alebo mohlo mat‘ vplyv na vysledok verejného obstarávania alebo
pravidlá a postupy vzt‘ahujúce sa na obstarávan‘e služieb, tovarov a stavebných prše, ak
takéto obsiarávanie nespadá pod zákon o VO;

!) vrata‘ NFP alebojeho čast‘, ak porušil zákaz nelegalneho zamesinávania cudzmnca podIa * 33
ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF;

g) vrátit Nt‘P alebo jeho čast‘ v mých pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnuti
Prispevku alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnuti Prispevku v zmysle članku 9 VZP
z důvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy:

h) ak to urč MAS. vrátit‘ Príspevok alebo jeho čast‘ v pripade. ak Uživatel‘ nedosmahol hodnotu
Meratel neho ukazovateľa Projektu uvedenú v Schválenej žiadosti o Prispevok v súlade
s Priručkou pre živatel‘a,

2. Ak nic je Prispevok alebo jeho čast‘ vrátený z dóvodov uvedenych v odseku I tohto članku VZP
tntciativne zo strany Uživatera, sumu vrátenia Prispevku alebo jeho časti stanovi MAS v ŽoV.
ktorů zašle Už.ívateľovi. K záváznému uplatneniu nároku na vrátenic Prispevku alebo jeho časti
na základe ŽoV dochadza doručením ŽoV Uživatelovi. MAS v LoV uvedie vyšku Príspevku,
ktorů má Uživatel‘ vrátit a zároveň určí čísla účtov. na ktoréje živateľ povinný sumu uvedenú
v ŽoV previest‘.

3. Uživatel‘ sa zavazuje vrátit Prispevokalebojeho časť uvedeny v LoV doóO dni ododňadoručenma
ŽoV Uživatet‘ovi. Dňom nasledujucim Po dni doručenia ŽoV zaéina plynút‘ 60 dňova lehota
splatnosti. Ak Prijimatel‘ túto povinnosť nesplní a nedůjde k uzaivorcniu dohody a splátkach
alebo dohody o odklade plnenia, MAS:

a) oznámi porušenic pravidiel a podmienok uvedenych v Ltnluve o poskytnuti Príspevku
príslušnému správnemu orgánu (ak ideo porušcnte finančnej discipliny) alek.

b) oznámi porušenie pravtdiel a podmienok uvedených v Zmluven poskytnuti NFP Úradu pit
verejné obstarávanie (ak ide o ponišenie pravidiel a postupov verejného obstarávania)
abbo

c) postupuje podIa * 41 odsek 2 až 4 alebo 41a odsek 2 zákona o príspevku z EštF alebo
d) postupuje podra osobitneho predpmsu (napr Ctvilný sporový pormadok) a uplatní

pohl‘adávku na vratenme časti NFP uvedenej v ŽoV na prislušnom orgáne (napr na sude).
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vatef vráti Prispevok alebojeho čast formou platby na učet

Fhdávku MAS voči UžJvatefovi na vrátente NFP alebo jeho časti a pohi‘adávtai Uživatcl‘a
I MAS na poskytnutie Príspevku podia Zmiuvy O poskytnuli Prtspevku je možré vzájomne
očitat‘. Ak k vzájomnému započttaniu nedůjde z důvodu nesúhlasu MAS, UživateCje povinný
it‘ sumu určenú v ŽoV už doručenej živatel ovi podia odsekov 2 až 4 lohlo čláicu Vzp do

dni od doručenia oznámenia MAS že S vykonanim vzájomneho započitania nesuhlasi alebo
uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV podia toho, ktora okolnosí insane neskůr
anovenia odsekov 2 až 4 lohlo članku Vzp Sa použiju primerane

Uživalef zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Pro ektoni zavSzuje Sa

) bezodkladne táto Nezrovnalost oznámit MAS,
) predložiť MAS prislušné dokumenty týkajůce Sa tejto Nezrovnalosti a
) vysporiadaí táto Nezrovnalost postupom podľa odsckov 2 až 5 tohto Č anku VZP;

ustanovenia týkajůce Sa ŽoV Sa nepoužiju.

vedené povinnosti má Prijimatel‘ do 31 08.2027 Táio doba Sa prediži ak nastanú skutočnosti
edené v článku 140 všeobecného nanadenia, a too čas Irvania tychto skutočnosti.

ripade vrátenia Prispevku alebo jeho časti z vlastnej iniciativy Uživateľa, Uzivatel‘ prod
radou oznámi MAS zámei-, důvody a výšku vrátenia Prispevku alebojeho časti a požiada MAS
nfonnáciu k podrobnostiam vratenia (napr Č účtu, variabilny symbol) MAS zašle túto
rmac,u Uživatefovi Bezodkladne.

živateľ nevráti Prispevok alebojeho časí na správne účty alebo pri úhrade neuvedie spi-ávny
abilný symbol, prislušný záväzok živatei‘a zostáva nesplnený a Íinančné vztah-j voči MAS
ovažujú za nevysporiadané.

i akejkol‘vek pohl‘adávke na vratenie Prispevku ako aj proti akymkol‘vek myty pohi‘adávkam
S voČt Uživatelovi vzniknutým z akéhokofvek pravneho důvodu Uživatel‘ nic je oprávnený
ostranne započitat‘akúkol‘vek svoju pohfadávku.

II ÚČTOVNiCTVO A I CHOVÁVÁME (ČTOVNF‘J DOKUMENTÁCtE

valet‘, ktorý je účtovnou jednotkou podra zákona o účtovnictve, Sa zawizije učtovat‘
utočnostiach týkajúcich Sa Pro ektu

) na analytických účtoch v členeni podia jednotlivých projektov alebo ‘ analytickej
evidencii vedenej v technickej fornie v zniysle * 31 ods. 2 písm. b) Zákona o účtovníctve
v členení podl‘ajednotlivých projektov bez vytvorenia analytických učtov rčlcneni podia
jednotlivých projektov, ak učtuje v sústa‘e podvojného účtovnmctva,

b) v účtovných knihach podIa 15 zákona o účtovnictve so slovným a čmselm‘Ýir oznaČenim
Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústavejednoduchého učtovni:tva.

2. Uživatel‘, ktotý nic je účtovnou jednotkou podia zákona o účtovníctve. vedic evidenciu majetku.
záväzkov, prijmov a výdavkov v zmysle * 2 ods. 4 Zákona o účtovnmctve týkajúc ch sa Projektu
v účtovných knihách podia * IS ods I Zákona o účtovnictve (ide o učtovné krih— použivané
v sústave jednoduchého účtovnictva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch
v nich pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spůsob oceňcv~ia majetku
a zav~zkov sa primerane použijú ustanovenia Zákona o účtovnictve, o učtovrýca zapisoch,
učtovnej dokumentácii a spůsobe oceňovania.

3 Zaznamy v uČtovnictvc niusia zabezpečíť údaje na účely monitorovania pokrokt, dsiahnuteho
prt Realizocmi Projektu, vytvoriť zaklad pre nárokovanic platieb a uI‘ahčit‘ proces overovania
a kontroly výdavkov zo strany prislušných orgánov.

4. Užtvater uchovava a ochraňuje ůčtovnú dokumentáemu podia odseku I. cvtdcnciu podfa odseku
2 ainů dokurnentácíu týkajúcu so Projektu v súlade so zákonom O učtovnictve a v eliote uvedenej
‘čianku 19 VZP

5. Ak má Uživatel‘ sidlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, jc povinný
vtasí účtovnictvo týkajucc ta Projektu podIa právneho poriadku Státu, na úzcmi ktoreho ma smdto
aicbo miesto podnikanía.

Článok t2 KONTROLÁ/AUDtT

I. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audito sů najmá:

a. MAS, Riadiaci orgán a ními povcrené osoby,

b. Utvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu a nim povcrené osoby,

c. Najvyšši kontrolný úrad SR a nim povcrcné osoby,

d. Orgán auditu, jeho spolupracujúcc orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na
výkon kontroly auditu,

e. Splnomoeneni zástupcovia Európskej Komisie a Eurůpskeho dvora auditorov,

f. Organ zabezpečujuci ochranu linančných záujmov ED,

g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v pismenách a) až F) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a právnymi aktmi ED.

2, Kontrolou Projektu so rozumie súhrn činnosti MAS a nim prizvaných osůb, ktorýmt so overuje
plnenme podmienok poskytnutma Pršspevku v súladc so Zmluvou o poskytnuti Príspevku, sůlad
narokovaných íinančnych prostriedkov deklarovaných výdavkov a ostatných údajov
predložených zo strany Užívatel‘a a suvisiacej dokumentacie s ptavnymi predpismi SR
a pravnymi aktmi E . dodržtavanie hospodarnosti. efektivnosti. učinnosti a učclnostt
poskytnutého Príspevku, důsledné a pravidelné overenie dostahnutcho pokroku Reoiizácic
Projektu, vrátanc dosmahnutých hodnůt Meratel‘ných ukazovateiov Projektu a ďalšic povinnosti
stanovené Uživatci‘ov v Zmluve o poskytnuti Prispcvku. Kontrola Projektu je vykonávaná
v sůlade so zákonom O íinančnej kontrole a audite, a to najmä formou admintstratívnej linančnej
kontroly povinncj osoby a ftnančnej kontroly na mieste. V pripade, ak sú kontrolou vykonávanou
fonnou administrativnej ítnančnej kontroly povinnej osoby alebo íinančnej kontroly na nlicste
identifikované nedosiatky doručí MAS Uživateľovi navrh čiastkovej správy z kontroly návrh
správy z kontroly, pričom Uživater je oprávnený podat v lehotc určencj oprávnenou osobou
pisomné námietky k z stcnym nedostatkom, navrhnutým odporučaniam, k lehote na predložcnic
písomného zoznamu opatreni prijatých na nápravu zistenych nedostatkov a na odstrancnie pričin
ich vzniku (ďalej len „prijamé opatrenia‘) a k lehote na spinenie prijalých opatreni, uvedeným
v návrhu čiastkovej sprav3‘ alebo v návrhu správy z kontroly Po zohfadneni opodstatnených
námietok (za predpokladu že Uživatel‘ zaslal námietky v Idiote) zasicla MAS žtvatci‘ovi
čiastkovú správu z kontroly správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky naležitosti uvedené v 22
ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit su skončené dňom zastania správy
Uživatelovi. Zaslanim Čtastkovej správy je skončena ta čast‘ kontroly auditu. ktorej sa čiastkova
správa lýka, Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z důvodov hodných osobitného zretel‘a
kontrola/audit je skončená/skončeny vyhotovenim záznamu s uvcdcnim důvodov jej jeho
zastavenia. Záznam sa živatel‘ovi nezasiela, ak medzičasom zanikol

3. Lživatcl‘ Sa zavSzuje. že umožni “ykon kontroly auditu Zo strany opravnených osůb na vykon
kontroly/auditu v zmysle prislušných právnych prcdptsov SR a právnych aktov EU, najmä zákona
o prispevku z EŠIF, zákonao finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnuti Príspevku.
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Článok 13 ZABEZPEČENIE POIIĽADÁVKY A POISTENIE MAJErKU4. Uživatefje počas výkonu kontroly/auditu povinný najmS preukázaťoprávncnost‘ vynaložených
výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia Príspevku v zmyslc Zmluvy o poskytnuti
Prispcvku a prislušných právnych prcdpisov.

5. Uživateľje povinný zabezpečíť pritomnosť osób zodpovedných za Realizáciu ProjektL. vytvoriť
prlmcrané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu, zdržat‘ sa kononia. ktoré by
mohlo ohrozíť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu a plnit‘ všetky povinnosti, ktoré
mu vyplývajú najmá Zo zákona o íinančnej kontrole a audite,

Ó Opravnené osoby na výkon kontroly/auditu něž“ vykonat‘ kontrolu/audit u Uživatefa
kedykofvek od účinnosti Zmluvy o poskytnuti Prispevku až do uplynutia lehůt podfa článku 7
odsek 7.2 zmluvy. Uvedena doba sa predlži v pripade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku
140 všeobecného nariadenia, a to o čas Irvania týdito skutočnosti. MAS je oprávnená prerušit‘
plynutie lehót vo vzt‘ahu k výkonu kontroly žiados:i o platbu formou administrativnej ftnančnej
kontroly pred jej uhradenim/zúčtuvanirn v pripadoch stanovených článkom 132 odsek 2
všeobecného nariadenia.

7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu majú práva a povinnosti upravené najmá v zákone
o ftnančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušeni povnnosti zo
strany Uživatel‘a.

S. Uživateľ so zavazuje informovat‘ MAS o začali akejkol‘vek kontroly/auditu osobnni podIa
odseku I. tohto článku odlišnými od MAS a sučasne jej zašle na vedomie návrh správy
z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný dokument z iykonanej
kontroly/overovaniaiauditw‘vyšetrovaniaJkonania týchto osób zakladajůcich MAS pristúpit‘
k postupu prebiehajúceho skúmania podra Systému íinančného riadenia. Plnenim informačnej
povinnosti Uživatel‘om podIa predchádzajúcej vety nenadobúda MAS žiadne povinnosti.
Uživateľ je povinný prijať opatrenia na náprawi nedostatkov zistených kontrolou/auditom
a‘ zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy a kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými
osobami na výkon kontroly/auditu. Uživateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprá‘neným na
výkon kontroly/auditu a vžJy aj MAS, ak nic je v konkrétnoni prípade osobou vykortávajúcou
kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatren na nápravu zistených nedostatko.~‘ v ehote
uvedencj v čiastkovej sprave z kontroly/správe z kontroly/auditu a na výzvu MAS jiných
oprávnených osůb na výkan kontroly/auditu predložit‘ dokumentáciu preukazujůcu splnenie
prijatých opatreni. Uživatel‘ je zároveň povinný prepracovat‘ a predložiť v leho‘.e určenej
oprávnenou osobou pisomný zoznam prijalých opatreni. ak oprávnená osoba vyžadovala jeho
prepracovanie a predloženie.

9. Právo MAS alebo osób uvedených v odseku J tohto ~lánku na vykonanie kontroly/audiu Projektu
nic je obmedzené žiadnyni ustanovenim tejto Zmluvy o poskytnuti Prispcvku. Uve&ně právo
MAS alebo osób uvedených v odseku I tohto čl~iku sa vztahuje aj na vykonanie opátovnej
kontroly/auditu tých istých skutočnosti, bez ohl‘adu na druh vykonanej kontroly/auditu. pričom
prt vykonávani kontroly/atxlitu sú MAS alebo osooy uvedeně v odseku I tohto článku viazané
tba platnými právnymi predpismi a touto Zmtuvou o poskytnutí Prispevku, nic všax závcrmi
predchádzajůcich kontrol/ajditov. Tým nic sů nijak dotknuté povinnosti (týkajúce so napriklad
povinnosti plnit‘ prijaté cpatrenia) vyplývajúcc a týchto prcdchádzajúcich kontrol/auditov.
Povinnosť Uživatel‘a vrátiť Prispevok alebo jeho čast‘. ak táto povinnost‘ vyplynie z výsledku
vykonanej kontroly/auditu kedykol‘vek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí Príspe‘ku, nit je
dotknutá výsledkom predehádzajúccj kontroty/audi:u.

tO. Ostatné práva a povinnost‘ Zmluvných strán a skutečnosti týkajúce Sa kontroly Projektu sú
uvedené v Priručke pre Uživatera, lmplementačnom modely CLLD a ostatných Právnych
dokumcntoch.

Ak MAS vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnuti Príspevku urči, že Uživateľ bude
povinný zabezpečiťbudúeu pohradávku Zo Zmluvy o poskytnuti Prispevku. Uživateľsa zavázuje
takéto zabezpečenie poskytnút‘ vo forme. spósobom a za podmienok stanovených vo Výzve,
v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí Príspevku. Zabczpečenie sa vykonáva
prioritne prostrednietvom využitia záložného práva alebo mým vhodným zabezpečovacim
prostricdkom, ktotým měže byt‘ a‘ súlade a 25 odsek Q Zákona č. 292/2014 Z. z. aj prijatie
znienky zo strany MAS od Užívatel‘a. Pre zriadenie a vznik záložného práva a priincrane aj pre
mé zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie závazkov vyplývajúcich Zo Zmluvy
o poskytnuti Prispovku platia všetky podmienky uvedené v Právnych dokumentoch, ktoré vydá
Riadiaci orgán ve vzt‘ahu k ímplementácii CLLD. Podrobné pravidlá týkajúce so zriadenia,
vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v pisomnej zmluve O zriadeni záložného práva
alebo v pripade mého druhu zabezpečenia v písomnej fom~e, v nadväznosti na Zmluvu
o poskytnutí Prispevku.

2. Uživaterje povinný, s výnimkou majetku. ktorého povaha to nedovoluje (napr. soílware, licencie
na predinety prieinyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak
ich nic je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov vydaných Riadiacim
orgánom nevyplýva, že so poistenie nevyžaduje:

a) riadne poistit‘ Majetok nadobudnutý z Príspevku,

b) riadnepoistit‘majetok, kloiý jezálohom zabezpečujúcim závazky Uživatefa podfaZmluvy
o poskytnuti Príspevku, ak je tento odlišný ad majetku podl‘a písmena a) tohto odseku,
pričom tento závazok bude obsahom zmluvy o zriadeni záložného práva,

c) zabezpečit‘. aby bol riadne poistený majetok vo vlastnictve lretej osoby / tretich osóh. ak je
zálohom zabezpečujúcim pohl‘adávku MAS podl‘a Zmluvy o poskytnutí Prispevku.

Ike všetky vyššic uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

(i) Poistná suma tnusi byt‘ najmenej vo výškc obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia
hmotného Majetku nadobudnutého z Prispevku,

(ii) Poistenie Sa musi vzt‘ahovať minimátne pre pripad poškodenia. zničenia. odcudzenia
alebo straty; MAS je oprávncný preskúmať poistenie majetku a súčasne určit‘ d‘alšie
podmienky takéhoto poistenia. ktorč zahř~ajú aj rozširenie typu poistnýeh rizik, prc
ktoré ta poistenie vyžaduje.

(iii) Poistenie must trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržatefnosti Projektu,

(iv) Uživatefje povinný udržiavat‘ uzavretú a účinnu potstnu zmluvu, plntt‘ svoje zavazky
znej vyplývajúce a dodržiavať podinienky v nej uvedenc, najinS je povinny plattť
poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámct doby Realtzácte
Projektu a počas Udržatel‘nosti Projektu dójde k zániku poistnej zniluvy, je Uživatel‘
povinný uzavriet‘ novů poistnú zniluvu za podmtenok určenych ze strany Riadiaceho
orgánu tak, aby so poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva
spÍňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

(v) Užívatcľ je povinný Bezodkladne oznámiť MAS a Riadtacemu orgánu vznik poistnej
udalosti, rozsah děsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnost‘ uspešnc
Ukončiť realizáciu Projektu alebo splnit‘ podmienky Udržatel‘nostt Projektu a sučasnc
vyjadrit‘ rozsah súčinnosti, ktorú od MAS alebo Od Riadiaceho orgánu požaduje. akje
možne následky poistenej udalosti prekonat‘. najma vo vztahu k využittu potstneho
plnenia, ktoréje vinkulovaně a‘ prospech záložneho verttel‘a,
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(vi) V pripade, ak je zálohom inajetok tretej osoby, Uživatel‘ je povinný zabezpečit‘. aby
tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Užívaterovi vo vzťahu k zálohou
v príslušnom Právnom dokumente vydanom na základe lohlo článku VZP a záložnému
veritel‘ovi zlobo vyplývajú rovnaké práva. ako by mal voči Uživatelovi, ak by
poistenýin bol Uživatel‘.

3. Uživatcľ, ktot‘ý je záložcom,je povinný oznámíť poist‘ovatel‘ovi najneskór do výplat“ poistného
plnenia z poistnej zmluvy v nadvaznosti na odsek 2 lohlo článku vznik záložného práva v zmysle
*151 mc odsek 2 Občianskeho zákonnika. V prípade, ak Uživatel‘ nieje vlastnikom zálohu aleho
jespoluvlastnikom zálohu, Uživateľje povinný zabezpcčiť. aby vlastnik ved, kto~ý je záložcom
alebo aj ostatní spoluvlastnici veci, splnili oznamovaciu povinnost‘ podIa prvej vet“ tohto odseku,

4. Powšenie povinnosti Uživatel‘a uvedených v odsekoch I a 2 tohto článku sa považuje za
podstatné porušenie Zmluv3‘ o poskytnuti Prispevku a Uživatefje povinný vrátit‘ Prispevok alebo
jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu Projektu tak, ako
je uvedený v článku 2 zmluvy, a ktoré spíňajú “Šetky nasledujúce podmienky:

a) vznikli v čase od Začatia realizácie Projektu do Ukončenia realizácie Projektu na realizáeiu
Projektu (nutná existencia priameho spojenia 5 Projektom) v rámci oprávneného časového
obdobia stanoveného vo Výzve, najskór dňom predloženia žiadosti O prispevok na MAS
a bolí uhradené najneskór do 31. decembra 2023;

b) patria do Skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri
zmenáeh Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí Príspevku, sú v súlade

obsahovou stránkou Projektu, zodpovedajú časovej následnosti Projektu a prispievajú
k dosiahnutiu plánovaných ciel‘ov Projektu a sú s nimi ‚‘sútade;

c) spÍňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v smysle prislušnej Výzvy alebo iiého Právneho
dokumentu MAS. ktorým so určujú podmienky oprávnenosti výdavko‘ a vzáveroch
z kontroly Verejného obstarávania bob skonštatované, že je možné výdavky pripustit‘ do
rinaneovania; podmienka konštatovania pripustenia výdavkov do tinancovania v záveroch
z kontroly Verejného obstarávania sa nevzťahuje na výdavky, ktoré Užívater nezabezpečuje
prostredníctvom Dodávalefa;

d) viažu sana Aktivitu Projektu, ktora bota skutočne realtzovana, atieto vydavky bolt uhradené
Dodávateľovi najneskůr však 31. decembra 2023, a zároveň holi Oprůvnene výdavky, bez
ohl‘adu na tch charakter, premtetnutc do učtovnictva Uživatel‘a v zmys e prislušnýeh
Právnyeh predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnuti Pr spevku;;

e) nastal právny učinok znleny pudla članku 6 zmluvy, ak ide o výdavky ovplyvnené touto
zmenou Zmluvy o poskytnuti Prispevku,

F) bolt vynaložené v súlade so Zrn uvou o poskytnutí Prispovku, Právnyrni predptsmi SR
a Pravnymt aktrni EU, vrátane pravidiel tykajucich so štátnej pomoci pod a članku 107
Zmluvy o fungovaní EÚ;

g) su v sútade 5 prtnciprnt hospodárnosti efekttvnosti, učinnosti a učelnosti

h) su identttlkovatel‘ne, preukazatel‘ne a su doložene Účtovnymi dokladmi kiore su riadne
evidované u živatel‘a v súlade s Pravnymt predptsmi SR, resp. v zmysle članku II ods. 5
VZP, výdavok je preukázaný fakturami alebo tnymt Učtovnýnai dokladmi rovnocennej
preukaznej hodnoty. ktore su rtadne evtdovane v učtovnictve Užívatel‘a v sůlade s Právnyrní

predpismi SR, t‘esp. v zmysle článku II ods. 5 VZP a Zmluvou o poskytnutí Prispevku;
vydavky musia byť uhradenč Uživateľoin a ich uhradenie musí byt‘ doložené najneskór pred
eh predložcnim MAS;

» navz~om sa časovo a veene neprekrývajú a neprekrývajú so aj sinými prostriedkami
z verejných zdrojov;

j) Majetok nadobudnutý z Prispevku, na obstaranie ktorého holi výdavky vynaložené, musí
byť zakúpený od tretich strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho.
aby nadohúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady
(ES) Č. 139/2004 z 20. 1.2004 o kontrole koncentrácii rnedzi podnikrni (Nariadcnie ES
o t‘úziách) alebo naopak; Verejnéobstaravanie musí byť vykonané v súlades ustanoveniajní
Zmluvy o poskytnutí Prispevku (najrnä článku 3 VZP), Právnymi dokurnentmi, s Právnyrni
predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ upravujucimi oblasť verejného obstarávania aleho
zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúeich sak obstarávaniu služieb, tovarov
a stavebných prác nespadajúcich pod režim Zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny.
ktoré spÍňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektivnosti vyplývajúce
z Výzvy, z článku 30 Nariadenia 966/2012 a ~ * 19 Zákona o rozpočtových pravidlách:

k) sú vynaktadané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaf používaný a Uživatel‘ s ním
v minulosti žiadnym spůsoborn nedisponoval.

2. Výdavky Užívatera deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dye desatinné miesta (I eurocent).

3. Ak výdavok nespíňa podmienky oprávnenosti podfa ods, I tohto článku VZP. je Neoprávnenýrn
výdavkom. O Neoprávnené výdavky bude znižená suma požadovaná na preplatenie v rámci
podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podniienok oprávnenosti
výdavkov podIa odseku I tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená
v článku 12 ods. VZP, Uživater je povinný vrátíť Prispevok alebo jeho časť zodpovedajúcu
takto vyčísleným Nenprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky
intenzity vzt‘ahujúcej Sa na Prispevok v plnej výške, bez ohl‘adu na skutočnost‘, že póvodne mohli
byť tieto výdavky klasiftkované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky.
Všeobecné pravidlo týkajúee so opakovanej kontroly/auditu uvedené v článku 12 ods. 9 VZP so
vztahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnenýeh výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov
na Neoprávnené výdavky.

Čtánok IS ÚČTY UŽÍVATEĽA - OSOBITNÉ USTANOVENIA

I. Účty obec

MAS zabezpečí poskytnutie Prispevku Užívatefovi bezhotovostne na nim určený účet vedený
v EUR (ďalej ako „účet Uživatefa“). Uživatel‘ realizuje úhradu Schválených oprávnených
výdavkov z účtu Užívatet‘a, a to prostrednictvom svojhn rozpočtu. Číslo účtu Uživatel‘a je
uvedené v Prilohe Č. 2 zmluvy.

2. Účty subjcktov zo súkromného sektora vrátanc mimovládnyeh org~nizácii a cirkví

MAS zabezpečí poskytnutie Prispevku Uživatelovi hezhotovostne na Uživatel‘om stanovený účet
vedený v EUR (d‘alej ako „účet Uživatel‘a“). Číslo účtu Uživatel‘a je uvedené v Prilohe č 2
zmluvy.
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Článok 16 ÚČTY L ŽíVATEĽA - SPOLOČNÉ IJSTANOVENIA

živatel je povinny udržiavai‘ účel Užívatel‘a otvorený a nesmie ho zrušil‘ až do finančného
ukončenia Projeklu V pripade otvorenia účlu pre prijeni Príspevku v komerčnej banke

zahraniči, živateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na
a z tohlo účtu.

2. Ak má Uživatel‘ poskytnutý úver na Unancovanie Projektu od Financujúcej banky, „čel Uživatel‘a
musi byť totožný s čislom účtu uvedenyni v zn luve 0 úvere uzavretej medzi Uživatel‘om
a Financujúcou bankou alebo s čislom učtu uvedenom na mom doklade vystavenom
Finaneujúeou bankou. Zmena účtu Uživatel‘aje možná ažpo predchádzajúcim pisoirnom súhlase
Financujúcej banky. Pisoniný súhlas rinancujucej banky podľa predchadzajucej Vely musí
Uživatel doručil‘ MAS do dňa vykonania znaeny uč.u Uživateľa,

3. V pripade využilia systému refundacie může Uživatel realizoval „hrady Schválených
oprávnených výdavkov aj z mých učby olvorených Užívateľom pri dodržani podniienok
existencie účtu Uživaleľa určeného na prijem Príspevku. Uživatel‘ je po‘inný najncskór do 3 dni
od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počitanie lehoty oznámil‘ MAS identiíikáciu týthto účlov,

4. V pripade poskytnutia Prispevku systémoin refundácie sú úroky vzniknuté na účte Uživatera
prijmom Uživatera,

5. Ak je Prispevok poskytnutý systémorn predfinancovania a takto poskytnutě pr)striedky sú
uročené, Uživaiel‘je povinný otvoru stako účet Uživateľa osobitný učet na ProjekL Uživateľje
povinný výnnsy z lohlo účtu vysporiadať podľa článku JO týchto Vzp

6. V pripade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskylovania Prispevku
systémom predíinancovania vlastne zdroje Uživateľa na Realizactu aktivit Projektu můžu
prechadzať cez tento osobitný účet V takomto pripade je Uživale‘ povinný naneskůr pred
vykonanim platby Dodávaterovi vložit‘ vlastné zdroje Užívateía na tento osobitný účet
a bezodkladne predložiť MAS výpis z osobitného účtu ako potvrdenie O prevode vlastných
zdrojov. V pripade, ak vlastně zdroje Uživateľa neprechádzajú Ce“ tento osobitny účet. Uživatel‘
je povinný ku každému uhradenému výdavku doložit‘ MAS výpis z mého učit. otvoreného
Uživateľoni o uhrade vlastných zdrojov Uživatel‘a.

7. Oprávnený výdavok za podmienok det~novaných ‚ predchádzajúeom odseku vzniká prevodom
prislušnej časti Prispevku z účtu Uživatel‘a na iný účet otvorcny Uživatefom, definovaný
v predchád.zajúcom odseku a prevodom týchto pros.riedkov Dodávatel‘ovi

S. Ak Sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v znad‘ovateľskej působnosti Uživateľa, úhrada
Schvalených oprávnených výdavkov může byť realtzovana aj z účtov tohto subjektu pri dodržani
podmienky existencie účtu Uživatel‘a určeného na prijem Prispevku. Záro“eň subjekt
v zriaďovatel‘skej působnosti Uživatel‘a je povinny realizovaf Sehvalené oprávnené výdavky
prostrednictvom rozpočtu. Uživatel‘ je povinny najneskór do 3 dni od vzniku skutočnosti
rozhodnej pre počitanie lehoty oznámit‘ MAS identifikáciu účtov z ktoi‘ýeh r~lizuje úhradu
Schválených oprávnených výdavkov za podniienky dodržania pravidiel vzi‘ahujůcich Sa na
úroky.

Člinok 17o PLATBY SYSTĚMOM PREDFINANCQVANIA

I. Systémorn predtinancovania Sa Prispevok. resp. jeho čast‘ poskytuje na Oprávnené vydavky
Projektu na základe Uživatel‘om predloženych neuhradených účtovnych dokladov Dodavatefov

2. MAS zabezpečt poskytnutte platby vylučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie
predrinaneovanta) predloženej Uživateľom v EUR, Žiadost‘ o platbu (poskytnutie

predftnancovanta) musi byť v súlade s rozpočtom Projektu živateľ v ramci formulara Žiadosti
op atbu (poskytnutie predlinancovania) uvedie nárokovanu sumu finančných prostriedkov podl‘a
Skupiny výdavkov uvedenej v Prilohe č. 3 zmluvy.

3 Spolu so Žiadosíou O platbu (poskytnutie predrinancovania) prcdkladá Uživatel‘ aj neuhradené
učtovne doklady (minimálne jeden rovnopis faktúiy, pripadne rovnopis dokladu rovnocennej
důkaznej hodnoty, resp. ich kópiu, a inú relevantnú podporou dokumentáciu, resp. ich kópiu)
Dodávatel ov, a to v lehole splatnosti týchto Učtovnych dokladov Jeden rovnopis Učtovných
dokladov si ponecháva Uživatel. Ak sú súčasl‘ou výdavkov Uživatel‘a aj hotovostně úhrady, tieto
vydavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predlinancovania) a predloži k nim prislušné

čtovne doklady, ktore potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničny blok)

4 živatel‘ je povinny uhradit‘ Dodávatefom Účtovně doklady súvisiace s Realizáciou aktivit
Projektu najneskór do 3 dní od pripisania prislušnej Platby na učet ž vaieľa. Urok z on,eškania

uhradou zaväzku voči Dodávatel‘ovi Projektu znáša živatel

5. Po poskytnuti každej Platby sysiémom predtinancovania je Uživatel‘ povinný celú jej výšku
zučtoval a 10 do $ dni aJ prtpisania tychto prostriedkov na učet Uživatel‘a.

6. zivatel‘ Platbu zučtuje MAS predloženim Ziadosti o platbu (zučtovanie predlinancovania), ktoni
predklada spolu s vypisom ‚učtu potvrdzujucom prijem Prispcvku, ako aj doklady potvrdzujúce
skutočnu uhradu vydavkov dekiarovanych v Žtadosti o platbu (zučlovanie predfinancovanta)
vypis z učtu alebo prehlasenia banky o úhrade. V ramci Žiadosti o platbu (zúčtovanie
predf‘inancovania) živateľ uvedie aj vydavky viažuce Sa na prípadné hotovostně úhrady, ktoré
holi zahrnuté do Ziadosti O platbu. prtčom nie je povinny opätovne predkladat‘ tie isté doklady
potvrdzu uce hotovostnu úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predlinancovania) může

živatel‘ predložit‘ MAS lenjednu Žiadost‘o platbu (zučtovante predlinancovanta). Nezučtovany
rozdiel predrinancovania je Uživateľ povinný najneskór do 10 dni od uplynutia lehoty na
zučtovanie vrattt‘ na učet určený MAS. Za zúčtovanie poskytnuteho predrinancovania Sa považuje

vratenie celej sumy poskytnutého predrinancovania, resp vrátenie nezúčtovaného rozdielu
poskytnutého predlinancovania.

7a deň zučtovania podra predchádzajúceho odseku Sa považuje dod odoslania Žiadosti o platbu
zučtovanie predrinancovania) MAS alebo jej osobnédoručenie MAS.

‚ živateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadosttach o platbu uvádzat vylučne
arokované finančné prostricdky/deklarované výdavky ktorč zodpovedajú podmienkam

uvedeným v článku 14 V/P Uživatel‘ zodpoveda za pravost‘, pravdivost‘. spravnosi
a kompletnost‘ údajov uvedenych v týchto Ziadostiach o platbu. Ak na základe nepravých,
nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkorvek Žiadosti o platbu důjde
k vyplateniu abebo schválcniu Platby, Uživaterje povinny vrátit‘ takto vyplatene alebo schvalené
proslriedky Bezodkladne, od kody Sa O tejto skutočnosti dozvie. ak Sa O skutočnosti, že došlo
k vyplateniu alebo schváleniu Platby na základe nespravnych, nepravdivých alebo nepravých
údajov dozvie MAS, postupuje podIa članku 10 VZP

9. MAS je povinná vykonat kontrolu Žiadosti o platbu (poskytnutie predflnancovania), vrátane
Žiadosti o platbu (zučiovanie predíinaneovanta) podl‘a * 7 a 8 Zakona O íinančnej kontrole
a audite, a to najma kontrolu správnosti narokovanych flnančnych prostnedkov/deklarovaných
výdavkov a ostatných skutočnostt uvedenych v danej Žiadosti o platbu Uživatel‘a pred ich
uhradenim zúčtovanim Ak MAS zisti nedostatky predloženej Žiadosti o platbu, vyzve Uživatel‘a,
aby ju doplnil alebo opravil a urči mu na to primeranu lehotu (za vyzvu na dopinenie alebo opravu
je možne považovaí aj doručenie návrhu čiastkovej spravy z kontroly návrhu správy 7 kontroly).
Ak MAS pisomne oznámi živaiel‘ovi prerušenie plynutia lehoty a důvody tohto prerušenia,
lehota na sehválenie Žiadosti o platbu jev taktom pripade prerušena Ak to MAS považuje za
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rebnč, v súlade s článkom 12 VZP a * 9 Zákona o finančnej kontrole a audite v‘vkoná okrem
mlnlstrativnej tmnančnej kontroly aj íinančnu kontrolu na mieste MAS je opravnena určit‘, že

nárokovaných flnančných prostrtedkov V Žiadosti o platbu (poskytnutie predt‘mancovania),
rá si vyžaduje doplnenie/opravuioverenie niektorých skutočnostt na inieste/overaute u d‘alšich

sŮb. bude vyčlenená do prednietu samostatnej kontroly. Ak MAS vyčlení čast‘ /ýdavkov na
mostatnú kontrolu, lehota, ktora uplynula od doručenia Žiadostt o platbu (poskytnutie
edlinancovania), z ktorej bola čast‘ vydavkov vyčlenená do prednietu samostatue kontroly. Sa
počitava do eboly stanovenej na administrativnu rtnančnú kontrolu Žtadosti o p.atbu. Lehota
plynie len v pripade, ak výkon kontroly bol prerušený z důvodu, že

a) suma žiadosti O platbu je nespravna alebo podporná dokumentácia nebola
poskytnutá alebo nieje úplná, alebo

b) Sa začalo vyšetrovanie v súvislosti S podozrenim z Nezmvnalost e~kajúcitu Sa
deklarovaných výdavkov

a ak MAS skutočnost‘ a důvody o prerušeni pl~nutia lehoty na spracovanie Ž adosti o platbu
Uživatelovi písomne oznámila.

10. Po vykonaní kontroly podIa predchádzajúceho odseku MAS Žiadost‘ o platbu (poskytnutie
predtinancovania ako aj zúčtovanie predt‘inancovania) schválí v plnej výške, schvžli v zniženej
výške, zamietne, alebo “yčleni Čast‘ deklarovaných výdavkov na samostatná hntrolu, a to
v lehotách určených lmplenientaČným inodelom CLLD. Uživaterovi vznikne nárck ma schválenie
Žiadosti o platbu (zúčtovanie predt‘inancovania). iba ak podá Žiadosť o platbu (qlrú a správnu,
a to až v momente schválenta prislušnej žiadosti o platbu MAS Riadiaetm orgánom. prislušnej
súhrnnej Žiadosti o platbu Riadiaceho orgánu Certitikačným organom, a to len v rozsahu
Schválcnych oprávnených výdavkov za strany MAS, Riadiaceho orgánu a Certifikačiého orgánu,

Článok tib PLATBY SYSTÉMOM REFL)NDÁCIE

MAS zabezpečí poskytovante Prispevku, resp jeho časti systémem refundacie, pričom Uživatel‘
je povinny uhrad,t vydavky z vlastnych zdrojov a tle mu budú pri jednotliv~ch platbách
refundované v pomernej výške k Cetkovym oprávneným výdavkom.

2. MAS zabezpeči poskytnutle platby systémom refundacte výlučne na zaklade Ž adosti o platbu
prcdloženej žtvateľom v EUR.

3, Užívate je povinny spolu so Žiadostou o platbu predložtt‘ aj Účtovne doklady a výpis z účtu
(resp. prehlásenie banky o úhrade) preukazuiúci úhradu výdavkov deklarovaiaýdi v Žtadostt
o platbu a pripadne aj relevantnú podpornú dokumentáeiu.

4. Uživatef je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať vylučne
deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v Članku 14 VZP Užtvater
zodpoveda za pravost‘, pravdivost‘, správnost‘ a kompletnosť udajov uvederyci v Žiadostt
o platbu. Al‘ na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych úda ov uvedených
v Žiadosti o platbu důjde k vyplateniu Platby, Uživateľ je povinny vrattt tako vyplatené
prostrtedky l3ezodkladne, od kedy za o tejto skutočnosti dozvedel ak sa o skutočnc sti, že došlo

vyplateniu Platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajcv dozvie MAS,
postupuje podfa článku 10 VZP.

5. MAS je povinná vykonať kontrolu Žiadosti o platbu padla * 7 až * 8 Zákona o rinančnej kontrole,
a to najniS kontrolu správnosti deklarovaných výdavkov a ostatnych skutočnosL uvedených

danej Žiadosti o platbu Uživatel‘a pred ráb uhiadenim. Ak MAS zisti nedosta.ky predloženej
Žiadosti o platbu, vyzve Užívatefa, aby ju doplnil alebo opravil a urči mu na to primeranú lehotu
(za výzvu na doplnenie alebo opravu je možné považovat‘ aj doručenie navrhu čtast‘ovej správy
z kontroly návrhu správy z kontroly). Ak MAS pisonine oznámi Uživatefovt pren..šenie ajeho
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důvody. lehota na schvalenie 2iadosti o platbu je v taktom pripade prerušená. Ak to MAS
považuje za potrebne v súlade s člankom 12 VZP a 9 Zakona o ítnančnej kontrole a audite
vykona okrem admintstrativnej finančnej kontroly aj flnančnu kontrolu na mieste MAS je
oprávnená určit‘, že čast deklarovanych vydavkov, ktora si vyžaduje doplnente opravu/overenie
niektorých skutoČnosti na mteste/overenie u d‘alšich osůb, bude vyčlenená do predinctu
samostatnej kontroly. Ak MAS vyčteni čast‘ výdavkov na samostatnú kontrolu, lehota, ktorá
‚iplynula od doručenta Žiadosti o platbu. z ktorej bála časť vydavkov vyčlenená do predmetu
samostatnej kontroly, Sa započitava do lehoty stanovenej na adintntsirativnu tinančnú kontrolu
Ltadostt o platbu. Lehota neptynic len v pripade, ak výkon kontroly bol pretušený z d6vodu. že:

a) suma Žiadosti o platbu je nesprávna alebo podporná dokumentáeia nebola
poskytnutá atebo nieje úplná, atebo

b) Sa začalo vyšetrovanie v súvislosti s podozrením z Nezrovnalosti týkajúcim Sa
deklarovaných výdavkov

a ak MAS skutoČnost‘ a důvody o prerušeni plynutia lehoty na spracovanie Žiadostt o platbu
živatel‘ovi pisomne oznámila.

6. Po vykonaní kontroly MAS Žiadost‘ o platbu schváli v plnej výške, schváli v zntženej vyške.
zamtetne, alebo vyčleni časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách
určenyeh lmplementačným modelom CLLD. Uživatelovi vznikne nárok na vyplatenie Platby, iba
ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schvalenia prislušnej žtadosti
o platbu MAS Riadiacim orgánom, príslušnej súhmne Žtadostt o platbu Riadiaceho orgánu
Certtfikačným orgánom, a to len v rozsahu Sehválenych oprávnených výdavkov zo strany
Lžtvateľa, Riadiaceho orgánu a Certitlkačného orgánu

Článok IS SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA
At ŽÍVATEL‘OV

Deň pripisanta platby na učet Uživatel‘a Sa považuje za deň čerpanta Prispevku, resp jeho časti.

2 Všetky dokumenty (UČtovne doklady, výpisy z účtu, podpoma dokumentacta), ktore Uživatef
predklada spolu so Žtadost‘ou o platbu, sú rovnoptsy originalov atebo ich kópte označené
podpisom štatutámeho orgánu Uživatel‘a; ak štatutárny orgán Uživatel‘a splnomocni
na podpisovante nu osobu, je potrebné k predmetnej Žtadosti o platbu prtložtť aj toto
splnomocnente.

3. Jednotlivé systemy flnancovania za můžu v rámci jedného Projektu kombinovat‘. Zvoleny systém
I‘inancovania, resp. teh kombinácia vyplýva z Článku 2 ods 2.1 zinluvy.

4. V pripade kombinácie dvoch systémov tinancovania v rama jednóho Projektu sana určeme prav
a povinnosti Zmluvnych stran súčasne použijú ustanoventa Článkov l7a a l7b VZP pre dané
systémy tinaneovania vo vzájornnej kombinácii.

5. Ak dojde ku kombinácii dvoeh systéinov t‘inancovania v rámci jcdného Projektu, jednotlivé
Ziadosti o platbu může živatef predkladat‘ len na jeden z uvedených systémov, tzn že napr
výdavky realt7,ované z poskytnutého predt‘inancovania nemůže živatel‘ kombinovat‘ spolu

vydavkami uplatňovanymt systémom refundácie vjednej Ztadostt o platbu. V takom pripade
žtvateľ predkladá samostatne Ziadost‘ o platbu zučtovante predtinancovania) a samostatne

.liadost o platbu (priebežna platba refundáeia). Pri kombtnacii dvoeh systémov t‘inancovania za
predkladá Žtadost‘ o platbu (s priznakom záverečná len zajeden z využitých systemov



6. MASjc oprávncná zvýšit‘ alebo zniž,l‘ vyšku Žiadosli o platbu z technických dóvedow na stranc
MAS maximálne do vyšky I EUR v ramc‘ jednej Žiadosti o platbu Ustanovenie ČlWku 3 ods.
3.2 zinluvy týmlo nic je dotknuté.

7. Zmluvnc strany Sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinnosti
Zmluvných strán týkajúcc Sa systémov f‘inancovania (Platieb) Sú určené Systémo‘n rmančného
riadenia, ktoiý je pre Zinluvné sirany záväzný, ako to vyplýva aj zčlánku 3 ods. 32 pism. d)
zmluvy Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu prislušných ustaneveii Zmluv)‘
o poskytnuti Prispevku, resp. práv a povinností Zirluvných strán.

8. Na účely tcjto Zinluvy Sa za úhradu Účtovných dokladov Dodávatel‘ovi může považo~aI‘aj:

a) uhrada účlovných dokladov postupníkovi, v pripade, že Dodávaleľ postupi pchl‘adávku
voči Uživatelovi tretej osobe v súlade s * 524 až * 530 Občianskcho zákonnika.

b) uhrada záložnému veritel‘ovi na základe výkonu záložneho práva na pzhl‘adávku
Dodavatel‘a voči Uživatelovi v sulade s * IS Ia až ISIme Občianskeho zakonn&a,

C) uhrada opravnenej osobe na základe výkonu rozhodnulia voči Dodavalelov v zmyslc
Právnych predpisov SR.

d) započítanie pohľadávok Dodávatel‘a a Uživatel‘a vsúlade s * 580 až 581 Občianskeho
zakonnika, resp. 358 až * 364 Obchodného zákonnika,

9. V pripade, že Dodavatel‘ poslúpil pohľadávku voči Uživaterovi iretej osobe v súlede s 524 až
* 530 Občianskeho zákonnika, Uživatel‘ v rámci dokumentácie Žiadosti O platbu ~‘edloži aj
dokumenty preukazujúce postúpenie pohl‘adávky Dodávatel‘a na postupnika

10. V pripadc úhrady závázku Užívalel‘a založnerru veriterovi pri výkone zálcžnébo práva
na pohl‘adávku Dodávalera voči Užívalcľovi v súlade s * IS ta až * 151 me Obéianskeho
zákonníka Uživateľ v rámci dokumentacie ~iadosti o platbu predloži aj dokumenty preikazujúce
vznik záložného práva.

II. V pripade úhrady záväzku Uživatel‘a opravnenej osobe na základe výkonu rozboc.utia voči
Dodávaierovi v zmyslc Právnych prcdpisov SR Uživatel‘ v rámci dokumeniácie Ži~1os:io platbu
prcdloži aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exckučný prikaz. v:‘ronatel‘né
rozhodnutie).

12. V pripade započilania pohradávok Dodavatel‘a a Uživalel‘a v súlade * 580 až * 581 Občianskeho
zůkonníka, resp 358 až 364 Obchodného zakonnika. Uživateľ v ramcm dokumemacre Žiadosti
o plalbu prcdložm doklady preukazujucc započílanme pohl‘adávok.

13. Ustanovena lohlo článku Sa nevzt‘ahuju na Uživatel‘a, ktorý by Sa pri aplikácii niektorého
z vyššmc uvedených postupov doslal do rozporu s Právnymi predpmsmi SR (napr se Zákonom
o rozpočlovych pravidlách apod. Ustanovena tohto článku Sa zarovcň nevtahuju ani
na pohl‘adavku podIa článku 7 ods. 3 VZP.

Čl~nok 19 IjCIIOVÁVANIE DOKUMENTOV

Uživateľ je povinny uchovával‘ v origináli kompletnú Dokumentáciu k Projektu do uplwutia lehůt
podra članku 7 ods. 72 zniluvy a do tejto doby strpiel‘ vykon kontroly auditu zo strany opravnenych
osůb v zmysle članku 12 VZP Sianovena doba podra prvej vety lohlo članku může by ‘asomaticky
predIžena (tj be‘ potreby vyhotovovanma osobitneho codatku k Zmluve o poskytnuti Pri‘pevku, len
na základe oznámena MAS Uživatcl‘ovi) v pripade. ak nastanu skuiočnosti uvedene vč anku 140
Všeobecného nanadenma o čas Irvanma tychio skutočnosti Rovnopis zmluvy, rámncovej doiody alebo

konccsnej zmluvy, uzavrctej ako výsledok Vcrejného obstarávanma, je žmvateľ povinny uchovávat‘
počas celej doby jej trvania.

Článok 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

Ak Uživatel‘ uhrádza výdavky Projektu v ínej nene ako EUR, prtslušné Účtovně doklady sú
preplácané v EUR. Pripadné kurzové rozdícly znáša Uživatcľ; to neplatí v prmpade postupu podľa
odsekov 4 a 5 lohlo članku VZP. Pri použiti ‚‘ýmenného kurzu pro potreby propočtu sumy
výdavkov uhrádzaných Užmvatel‘oni v cudz~ menc je Už vateľ povinny postupovat‘ v súladc

24 Zákona o účtovntctve

2. Pri prevode peňažných prostrmcdkov v cudzej mene 7.0 svojho učtu zriadeného v kUR na účel

Dodávatel‘a zriadeného v cudzej mene použije Uživateľ kurz banky platny v deň odpisania
prostriedkov z účtu. tzn v deň uskutočnenia účtovného pripadu Tymto kurzom prepočiianý
výdavok na EUR zahrne žtvatel‘ do Žiadostm o platbu zučtovanme predrinancovanma alebo
refundácia).

3. Ak Uživateľ prevádza peňazne prostnedky v cudzej mene zo svojho učtu znadcncho v cudzej
mene na účet Dodávaleľa v rovnakej cudzej nene, použije referenčny vymenny kurz určeny
a vyhlásený Európskou centralnou bankou v deň predchadzajucm dňu uskutočnenta učtovncho
pripadu. Týmto kurzom prepočtlany vydavok na EUR živatcl do Žmadostm o platbu (zučtovante
predlinancovania alebo refundácia).

4. Ak Uživateľ využiva systém predrinancovania, tak v predložencj Žiadosti o platbu (poskyinutte
predt‘mnancovania) pouzije kurz banky platny v deň zdanitel‘neho plnenia uvedeny na Učiovnom
doklade. Následne pri Ziadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatni postup podia
odsekov 2 a 3 tohto članku VZP,

5. Ak Užívateľ využíva system predrinancovania. je povinný priebcžne sledovat‘ a kumulativne
narátavat‘ kladnú a zapomú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento zaverečný
kumulativny prehl‘ad vzniknutých kurzových rozdielov je Uživatel‘ povinný priložit‘ 1‘ Žiadosti
o platbu (s priznakom zavcreéná). Ak zo závcrcčneho kumulativneho prehl‘adu ‚‘yplýva pro
Užívatcl‘a kurzová strata, móže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom závcrcčná) požiadat‘ ojej
preplalenie. Ak zo závcrcčného kumulativneho prehl‘adu vyplýva pre Uživatcl‘a kurzový zisk.
Uživaieľje povinný tuto sumu vrátit‘ v súlade s článkom 10 VZP Postup podIa lohlo odseku Sa
uplatní, len ak kuinulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR; suma ntžšta abbo
rovná 40 EUR Sa vzájomne nevysportadava.
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Príloha Č. 2 Zmluvy o poskytnutí Príspevku

PREDMET PODPORY

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE

Názov projektu: Budovanie prvkov a podpora opatrení na zvyšovanie bezpečnosti
dopravy v obci Kurimany

Kód projektu: IROP-CLLD-X653-512-00l-006

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

2. FINANCOVANIE PROJEKTU

Refundácia

IBAN: SK68 5600 0000 0034 5215 0003

Banka: Prima banka Slovensko, a.s.

Platnosť od: 07. 05. 2002

Platnosť do: 31. 12. 2028

3. MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU

Obec: Kurimany

4. AKTIVITA PROJEKTU

I končenie reali7ácie: do 9 me~iacov odo dňa nadobudnutia účinnoqti 7mluvy o poskytnutí
Príspevku a zároveň najneskór do hraničného termínu na Ukončenie
realizácie Projektu stanoveného v príslušnej Výzve, podl‘a ktorej bol
projekt posudzovaný a schválený

5. MERATEĽNÉ UKAZOVATELE PROJEKTU

kód názov MJ ciel‘ová čas pinenia príznak
hodnota rizika

B201 Počet I K — koniec realizácie Bez príznaku
Počet vybudovaných, projektu

zrekonštruovaných alebo
modernizovaných zastávok, U v rámci
staníc a parkovísk udržateľnosti

projektu

B202 Počet vybudovaných, Počet 1 K — koniec realizácie Bez príznaku
zrekonštruovaných alebo projektu
modernizovaných
bezpečnostných prvkov
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dopravy v mestách a
obciach

U — v rámci
udržateľnosti
projektu
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MINISTERSTVO

INVESTICI. GIONÁ NEHO ‚OZVO
A INFOR ATIZÁCIE
SLOVENSK R PUEI.IKV

Priloita Č. 6 ŽoPr~,o~Dočet ordiekait

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND ___________

REGIONALNEHO ROZVOJA

635,95

Niaov výdavku

(1)

Skupina výdavkov

(2)

Hlavni aktivit.; Dl Invastlola do ti kil.tloIiýoh Iris at

Mataj )adndka

(3)

eIsIao.j podponwj flirt

Počat MJ

(4)

ktniktúry

Jadnattovi can. baa
DPH (EUR)

(5)

Cena osacs, baa OPII
(E~)

(6—4 sO)

0.00
0,00
0.00

C.na 0.1km.,
a DPH (EUR)

POZOR akj. dodivatal
n.pI.aiiar DPH

(76o12)

0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.1km.‘ oprávornn‘
výdavky (EUR)

(8)

N.opeávn.n‘ výdavky (EUR)

Zi.daozr ako plaei OPila • 6-8
ži.d.kr abo nachMel DPH S 7-8

0.00
0.00
0.00
0,00
0,00

0.00

Va~ popit výdavku

(‚0)

Spóaob.tanovanla výšky
výdavku

(11)

SPOLU

0.00
0.00
0.00

0,00 0,00 0.00

Zdčvodn.njs flawhnlAno.tl
výdavku

(12)

Naopp‘v,nan‘ výda~ (EUR)

~datai abo *tt.( DPH S • 8-6
žladata( abo neoladar OPII O • 7-6

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

VaOItý popi. výdavku

(10)

. Paikotktka S kr~0oa. Zo
zalráviiovavoj dlažby
. Odvodnen* tpe‘noných ~6ch
. Oopre oné značetie
. Rekonšlrtskda koižovalky

Zd8vndnanla n.v‘tlinišnoatl
výdavku

(12)

Rookzács slavebIýcIt práo je
nevtlinetni Z db‘odu ropineola
‚leroy a $stopov ptojektu

Cant oalkos,
J.dno&ová o.na baa Can. calic.. b.z OP“ a DPH (EUR) Celkové epr‘vn.n‘Nizov výdavku pt.. výda*ov Mami jadnod‘. Po‘~I ~ DPH (EUR) (EUS) POZOR a je dodavatel výdavky (EUR) Naopniw..n‘ výdavky (EUR) v.oný popi. výdavku 59840b aČaoovanIa výšky Zdtvodnanla nawhnutnoeti

výdavku výdavku
.rnplao“ar DPH

~.l.r ako plaMer DPI-I 0 • 6-8(1) (2) (3) (4) (5) (8 4 XI) (7 —6 a 13) (8) ~.daI‘.ko namaropH (10) (II) (12)

H~vn‘akt~•~~ 03 Nákup vozdkl spoleČna) dopra~ esůb

.-

MAO LEV as.

Núov p‘*kiu:

Pflorltná Os:

Ineagrovaný inlon‘Iny
0p.r~ proalam

šp.clflcký clar

Prioritni os 5- Miestny rozvoj vedeny komunitou

Oblaaťpodpor‘

Spol ttInancovanle príspavku
z celkových opršsinaných
‚‘ydavkov ‚%)

Rozpočet projektu

B Dopravné prepo)enie a doslupnosC stdtel

5 1.2 Zlepšenie udržaterných vzfahov medzt vidiockymi rozvojovými centrami a cit zázemím vo verejnýcli službách a vo verojných infraštruktúrach

Budovanie prvkov a podpora apeiron na zvyšovanie bozpečnosli dopravy v obci Ktrkrany

N‘ZOV žIadaIara: Obec Kolmany

Spoltdlnancovanl. I I I I I I ‚~fla apoluanancoyanls
95.00%vlasobých z&~ov z i 5,005m, DP“? NE prkpavku 12 0i1,se1opr‘vn.nýcl, $davkov

COV‘%) žladatarono

Nuev výdavku SkupIna výdav*ov

(1)

Maniš jadaooka

Hlavni aktivita: 02 Zvyšovaní. be

(2)

Počat MJ

peČnosti a dostupnosti sidlel

(3)

Jad,.ookevá oana baa
DPH (EUR)

Budovati. pn*ov I podpora
op&retd pta nyšovaaie bazpečtosli
dopoaty I‘ obci Ktrímatty

4)

Cans oaEoon bar DPH
(EUR)

021 - Stavebné
práce so výško
obstarávat.) ‚eny

(8)

kpt

Can. osiko...
sDPO0(EUR)

POZOR aki. dodivateE
naplalitar DPH

(8“ 4 2‘ 5)

1,00

Caniovi epršvnan‘
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lnštrukcieo upozomenle k vypln.niu rozpočtu projektu.
Rozpočet projeklu Sa neyjeracovávavdelailnosli výkazu-výmar, ale na úrovni aov000vanýcb logicky súvisiacich položkách.

všeobecne V pripade do~nenia dalkich výdavkov vložte nový riadok a zadejte názov príslušného výdavku Riadkyje polrebné vkladeť tak. aby celkový eÚčet zahtňa aj novovložané nadky
Ohaji. na sůlad údajov uvedených v Rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo ronnuléd ŽoPr ako aj v dalšich prllohách.
V pripde. ak se nieklorá Z buniek rozvieti na červeno, uvedené indikuje logická chhbu, úd~_cnýba, alebo je hodnotze_záporná._Skontrolujte_rozpočet_a odstráňte_chhbu

Hšsevvydaeku Názov výdavku se swádze v agregovaných logicky súvislacich položkách (napr slaveone práce stavebného objektu, sottvér XX, ljcencia XX, stroj XX. služby markelingu XX a pod.) patnacich do prislušne) skupiny výdavkov

. Žiadater vyberajle ten zo skupin výdevkov, ktoré ku releventné pr. príslušnu vyzvu a hlasná aktivituSkupina vydavkov V pnpade. at so na danú skupinu vydavkov vztahule mac agrogovanych logickysuv‘aiadch potožiek (napr v rámci skupiny výdavkov t21-Stavby° se budú realizovať stavebné práce na sisvebnom objekte DI a stsvebnoen ob1ekle 02). žiedaler w‘edie každá položku v samostatnom riadku a
St pec lži skupinu výde*ov zopakuje.

Mcmi lednetka Žiadater uvedieC mamů jendnotku(napr ks, zábor služba)
si(pec(sj

Z‘C~ Zadatel uvedie počat MJ lej istej agregovanej logicky súvisiacej položky
jednotková cena bes DPH (EUR) Žiadater uvedie cenu za mamů jednotku bez DPH.
Stbects)

~~:0m bet DPH (SUSI Cena celkom bez DPH Sa vypočita automaticky ‚‘ynásobenim jednolkove1 cany a počtu merených jednotiek.

Cena ceNsore s DPH (EUR) Aulomaiicky chjde k prepočtu Ceny na cenu a DPH. Rozpočet zyši hodnolu zo stlpca 6 C sadzbu DPH 20%. V pripade, ak dodávaterlzhoioviter predmetrtej položky rozpočtu nic je platcorn DPH, polom je potrebné upraviť vzorec v pnisiušnoni riadku tak, aby Sa jeho hodnota rovnala hodnota
stfpec (7) v stlpc 6

. Ž.adater ‚eadie sumu vydavkov ktové si nárokuje ako oprávnané. V pripade, akie ž,adarer plaliterom DPH nesmie byt výška nim nárokovaných oprávnerých výdsvkov vyššia ako je cena catkom bez DPH troedená v alipci 6. V pripade. ak žiadaler nic je pletilerom DPH nesmie bys‘ výškaCelkové aprtvnené vvdsvkv (EUR) nérokovanych op‘ávnenych ‚ydevkov vyšla eko je cena celkom 5 DPH uvedená v tupci 7. V-ike oprávnaných výdavkov zároveň po aplikácii micru spolu5nancovania zo zdrojov prispevltov nesmie viesf k presiahnutiu výšky stropu príepavku uvedeného vo výzve. Ak by k tomu melo dčjsť, je
S P.C (E) ziadeter oprevneny zn,žir výšku oprávnených výdavkov atako micru pmiapevku lak. aby naviiriálny slrop prispavku nebol presiahnutý,

H.opr.eaené výdavky (EUR) Automaticky do de k vypočtu výšky naoprávnených výdovkov v závislosti od skutočnosti, či je žladatar platitelom DPH alebo nic.

Vecnýpoplu vydesku V rámci vecneho pOpisu vydavkov žiadater špecir.kuja jadnollivé výdavky z hradiska ich pved‘natu, asp, rozsahu. V pripade, ak ‚rýdavok pozostávazviacerých položiek agregovaných do logického celku, je potrebné sjeto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špeotikovat

Žiadater vybehe z roletoveho menu prislušný způsob stanovenia výšky výdavku.

I v pnpada, ak bole výška ‚ydavku slanovená podre alavebného rozpočtu oceneného autor2ovanou osobou‘ predkladá žiadater ako prilohu rozpočtu projektu kópiu ocenertiho rozpočlu stavby
2 v pnpsde, ak bota výška výdavku stanovené podra uzatvorenej zmluvy 5 úspešným uchád‘ačom oko výaledkom vykonaného verejného obstarávanis, jadater pradklask *0 pnilohu rozpočtu képiu tejto zmtuvuato vrátene dodstkov k zmluve ek axistu~ (žiadaier nepredkladá komplet
dokumantáciu k VD, táto predlož až po nodobr‘udnuti ůčinností zrnIti‘« O prispevku).
3 v pripade, ak kola výška výdavku stanovená pneškumom trhu, precktadá žjadaier oko prilehu rozpočtu projektu képiu záznamu z p‘ieskumu trhu a všediy „nové ponuky. Priaskum trhu vykoná žiadaler v aůlade 5 inštrukciami uvedenými v kapitola 2.2.2 Priručky RD pro tROP k procesu
varejného obatarávania. ktová je dostupná na fl:lhvninv.mpsr.aldindex.php?navloel 121&navtD2=l 121&slDe67&id=10956.

. žuadater stanový ‚iydavok podra natkatuálnejšej dokun‘sentácie, j. ak disponuje uzatvorar‘ou zmluvou s ůspešnym uchádzačom použije hodnoty zo zmluvii, at disponuje oCennným rozpočtom stavby, ale neexistuje zmluvasúšpešným uct‘ádzačom použije hodnoty z rozpočtu stavby, vo
SPóoob otanavenlevvškvvadavku viatkých oatatných pripadoch, Ok neasistuje zml.na ani rozpočet stavby použije pneskun- trt“j.
su(pec (11)

‘ v zmysle zákona č. 13611092 a o eutonzovanych architektoch a autonzovaných stavebnýžb inžinieroch vzneni neakorších pradpisov. Rozpočet muai byt overený podpisom 5 pečiatkou aulotizovane) osoby. Stanovenie výšky výdavku na základe rozpočtu stavby je možné iba pr. stavby
a zanedenia, ktové aů sÚčastou stavby padre jej charakteru a projeksovej dokumenlácaa. Pra samoStatné zariadania a samostatné hnuterné ved, resp. zábory hnulerných ved je potrebné zvoliť iný apbsob sianovenia výdavku (zmluva S virazným uchádzačom, ataku prieakum trhu).

Všeikú podpomú dokunentáciu suv.saacusurčen,m výšky výdavkov žadatnr uchováva vo avojej dsžbe a v pripade požiadavky kMS táto dodasočna predlcži na ůčely schvarovania ŽoPr (napr dokumentácja z verejného obssarávania, ooiginál dokumantácis a pod.).

V pr pade ak se preukáze, že ž‘adaler uviedot rozpočte projektu Sunu, ktorá nic je podložená relevantnou dokumensádou, MAS jevzávislosti od dentitTkovaných nedoalatkov oprávnená znižif výšku zodpovedajožich výdsvkov uznar vydavok v plnet výška ako neoprávnený alebo vyvodir
inc plavne následky pn tchvarovan, 2oPr resp v sulade a podmienkami upravenými v znluse O prlapevku. Uvedené nemá vpt~ ne postup MAS ph idenl škácii nadoatatkov vo verejnom obsiarávani, klorého výsledkom bole zmluva a usp.šriým uchádzečom a na základe ktorej bota
stanovená ‚«ška prislušného vydavku v rozpočte

Zděvodis.nle nev~4wsiatnonti Žiadaler zdůvodni potrebu daného výdavku x hradiska jeho aktuálneho vybavania (technických kapacit) a caerov projektu.

Si(PeC (12) Upozorl‘ujeme, že výdavky, lctoré nic aú nevyhnutná pr. raallzáciu a dosiahnutie cle‘ov projektu . ku neoprávnené. N.oprávnené eli aj výdavky, ktoré cii zo strany žladeter. n.doatatočn. odbvodnané.


