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1. ZMLUVNÉSTRANY

1.1. Správca
názov: Trenčianskysamosprávnykraj

sídlo: Kdolnej stanici7282/20A,Trenčín,911 01,Slovenská republika

konajúci: Ing.Jaroslav Baška,predseda TSK

IČO: 36126624

DIČ: 2021613275

banka: Štátna pokladnica

číslo účtu akód banky

refundácie: 7000208989/8180

IBAN: SK1081800000007000208989

(ďalejlen "Správca ")

1.2.Príjemca(Žiadatel')
názov: HvezdáreňvPartizánskom

sídlo: Malé Bielice 177,95804Partizánske,Slovenská republika

konajúci: VladimírMešter,riaditel'

IČO: 34059105

DIČ: 2021267039

banka: Československáobchodná banka,a.s.

číslo účtu akódbanky

refundácie: 4014853758/7500



"Zmluva oposkytnutífinančnéhopríspevku č.Z2241062000101","Zmluva o poskytnutífinančného
príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky Č. Z22410620001 01/ŠR"a"Dohoda
ospolupráci na projekte vrámciProgramucezhraničnejspolupráceSlovenskárepublika- Česká
republika 2007-2013Č. 2009/0178".

1.5.Táto zmluva vrátane všetkých jejpríloh sa ďalejoznačujeaj ako "Zmluva".Správca aPríjemca sa
preúčely tejto Zmluvy označujú ďalejspoločne ajako "Zmluvnéstrany."

2. PREDMET A ÚČELZMLUVY

2.1. Predmetom tejtoZmluvy je úprava zmluvných podmienok,práv apovinností medzi Správcom
aPríjemcom pri poskytnutífinančnéhopríspevku(ďalejaj "FP")zo stranySprávcuPríjemcovina
realizáciu aktivít mikroprojektu,ktorý je predmetomSchválenej žiadosti oFP (Príloha Č. 2
kZmluve):

Názov mikroprojektu:AstroCom

Registračné číslo (Kódmikroprojektu): SKlFMP/12/019

(ďalejaj .mikroproiekt').

Cezhraničnýpartner:
názov:
sídlo:
konajúci:
IČO:
DIČ:

Hvezdáreň Domukultúry,Uherský Brod
Prakšická 2222,688 01Uherský Brod,Česká republika
PhDr.Jaroslav Mikulík,riaditel'Domu kultúry
00227986

2.2. Účelom tejto ZmluvyjespolufinancovanieschválenéhomikroprojektuPríjemcu,ato poskytnutím
FP z prostriedkovERDF a štátneho rozpočtu SRpre:

Operačnýprogram: Program cezhraničnejspolupráceSlovenská republika-Česká

republika 2007 -2013

Spolufinancovanýfondom: Európsky fondregionálnehorozvoja

Prioritná os: 1. Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja
cezhraničnéhoregiónu aspolupráce

Oblasťpodpory: 1.6Fond mikroprojektov

2.3. Správca sa zaväzuje, že na základe tejto Zmluvy poskytne FP Príjemcovi, ato vsúlade



3. VÝDAVKY MIKROPROJEKTU, FINAN ČNÝ PRíSPEVOK, ROZHODNÉ TERMíNY
AINDIKÁTORY

3.1. Správca aPríjemca sadohodli,že výdavky mikroprojektusú rozdelenénasledovne:

Výdavok % EUR

Celkové oprávnenévýdavky 100 20000,00

Finančný príspevok zERDF 85 17 000,00

Finančný príspevok zo 10 2000,00
štátneho rozpo čtu SR

Vlastné zdroje 5 1000,00

3.2.Príjemca sa zaväzuje,že zaistívlastné zdroje na predfinancovanierealizácie aktivítmikroprojektu
azaistí ďalšie vlastné zdroje financovaniamikroprojektuna úhradu všetkých neoprávnených
výdavkovmikroprojektu.

3.3. Príjemcasa zaväzuje požiadaťo FP výlučne na úhradu celkovýchoprávnenýchvýdavkov na
realizáciu aktivítmikroprojektuaza splnenia podmienokstanovenýchZmluvou.

3.4. Správca poskytne Príjemcovikonečnú sumu finančnéhopríspevku z ERDF aštátneho rozpočtu SR
vpríslušnom pomere zo schválenýchdeklarovanýchoprávnenýchvýdavkov,pričom celková výška
finančnéhopríspevkuz ERDF aštátneho rozpočtuSR uvedenávbode 3.1. tohto článku Zmluvy
môže byť prekročená najviac o 1EUR a tolenz technickýchdôvodov nastrane Správcu.

3.5. Vecné ačasové vymedzenie oprávnených výdavkov vychádza zNariadenia Rady (ES) č.
1083/2006 a na jeho základe spracovanejPríručky pre žiadatel'a.

3.6.Rozhodným obdobím pre výdavkyje obdobie, ktoré začínadňom splneniakritérií oprávnenosti
mikroprojektu príjemcom. Toto obdobie však musí zodpovedať termínom uvedeným
vharmonogrameaktivítmikroprojektu.Záväzné termíny prepríjemcu súuvedené tu:

Dátum vzniku oprávnenýchvýdavkov 23.09.2013

Fyzické ukon čenierealizácie aktivítmikroprojektu 30.09.2014

Poslednýmožný termín  úhradyoprávnených výdavkov 30.10.2014

Konečný možný termín v prípade nutnosti predlženla 30.09.2014



3.8. Príjemcavyhlasuje, že Príjemcovi nebola priznaná aani nebude požadovať na realizáciu
oprávnenýchaktivítmikroprojektufinancovanýchnazáklade tejtoZmluvy dotáciu alebo príspevok
ani inú formu pomoci,ktorá byumožnila dvojité financovaniezozdrojov iných rozpočtovýchkapitol
štátnehorozpočtu SRalebo ČR,štátnych fondovSR alebo ČR,z iných verejných zdrojov,zdrojov
ES,Recyklačnéhofondu aleboinýchzdrojov poskytnutýchzo zahraničia nazáklade medzinárodnej
zmluvy.

3.9. Na kontroluavládny audit použitia FP, ukladanieavymáhanie sankcií za porušenie finančnej
disciplínysa vzťahujerežim upravenývprávnych predpisochSR a ES(najmä zákonČ. 523/2004
Z.z. orozpočtovýchpravidláchverejnejsprávy vznení neskoršíchpredpisov,zákon č.440/2000
Z.z.o správach finančnejkontroly vzneníneskorších predpisov,zákonČ. 502/2001 Z.z.ofinančnej
kontrole a vnútornom audite vzneníneskorších predpisov).Príjemca súčasne berie navedomie,že
podpisom tejto Zmluvyje povinný dodržiavaťSystém finančnéhoriadeniaštrukturálnychfondov
aKohézneho fondu naprogramové obdobie 2007-2013.

3.10. Príjemca berie navedomie,že ustanovením ods.3.1. tohto článku nieje dotknuté právo Správcu
vykonaťfinančnúopravu vzmysle čl. 98 nariadeniaRady (ES)1083/2006,ktorým saustanovujú
všeobecnéustanoveniaoEurópskom fonde regionálnehorozvoja, Európskom sociálnom fonde
aKohéznom fonde,aktorým sa zrušujenariadenie(ES)Č. 1260/1999av zmysle § 27 zákonaČ.

528/2008 Z.z.opomoci apodpore poskytovanejzfondov Európskeho spoločenstva.

3.11. Príjemca sa zaväzuje pri realizácii mikroprojektudosiahnuť stanovené indikátory výstupu
avýsledku aich dosiahnutie preukázatel'nedoložiť spolu so Záverečnousprávouapri všetkých
prípadných kontrolách.Predmetom záväzku sú nasledovnéindikátory:

Indikátorvýstup u Jednotka Vstupnáhodnota Výstupnáhodnota

Hviezdny deň- Ako poznávame vesmír
počet O 3

prezentácie na SR

Hviezdny deň- Ako poznávame vesmír
počet O 2

prezentácie na ČR

Kozmonautika-Stretnutie naorbite-
počet O 3

prezentácie vSR

Kozmonautika-Stretnutie naorbite-
počet O 2

prezentácie vČR

HST com -letné sústredenie počet
O 25

účastníkov



5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1. Zmluva nadobúdaplatnosťdňom jejpodpísania oprávnenýmizástupcamizmluvných strána
účinnosťv nasledujúcideň pojej zverejnenípodl'a platnejprávnejúpravyod 1.1.2011v
Slovenskejrepublike.Zmluvné strany berú na vedomie,že ak by nedošlo kzverejneniu tejto
zmluvy v lehote do troch mesiacov odjejuzavretia,platí,že k uzavretiu zmluvy nedošlo zo
zákona.

5.2. Zmluva sauzatvára nadobu určitúajejplatnosť a účinnosť končí uplynutím piatich rokov ododňa
Finančného ukončenia realizácie aktivít mikroprojektu svýnimkou článku 10odsek 8.VZP, článku
12 ačlánku 16 VZP,ktorých platnosťaúčinnosťkončí31.12.2021.Uvedenádoba sa predlži
vprípade ak nastanú skutočnostiuvedené včlánku 90 Nariadenia Rady(ES)Č. 1083/2006 očas
trvania týchto skutočností.

5.3. Príjemcasúhlasí so zverejňovaním údajovuvedenýchvzmluve, ato najmä vrozsahu:
názov/sídlo/IČO,údaje omikroprojekte,predmete avýške finančnéhopríspevku,ato podľa
Zákona č211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe kinformáciám vzneníneskorších predpisov
aZákonaČ. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a ozmenea doplneníniektorých
zákonov.

5.4 Neoddeliteľnou súčasťoutejtoZmluvy sú nasledujúce prílohy:1. Všeobecné zmluvné podmienky
kZmluve o poskytnutí finančného príspevku,2. Predmetpodpory FP 3.Rozpočetmikroprojektu,
4. Harmonogram realizácie aktivítmikroprojektu.Príjemcatýmto vyhlasuje,že sas obsahom
príloh Zmluvy oboznámila súhlasí,žeje týmito prílohamivcelom rozsahu viazaný.

5.5. Príjemca vyhlasuje,že mu niesúznáme žiadne okolnosti,ktoré by ovplyvnilijeho oprávnenosť,
oprávnenosť Partnerov alebo oprávnenosť mikroprojektu na poskytnutie FPv zmysle podmienok,
ktoré viedlikschváleniu žiadostio FP pre mikroprojektuvedený v článku 2 Zmluvy.

5.6. Príjemca vyhlasuje,že všetkyvyhlásenia pripojené kžiadostio FP ako ajzaslané Správcovipred
podpisom Zmluvyoposkytnutí FP sú pravdivé a zostávajúúčinné pri podpiseZmluvy
vnezmenenejforme.

5.7. Aksa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným v dôsledkujeho rozporu s právnymi
predpismiSR a ES, nespôsobíto neplatnosťcelej tejto Zmluvy.Zmluvné strany sa v takom
prípade zaväzujú,ak je to nutné,bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatnézmluvné
ustanovenie novým platným ustanovenímtak,aby zostal zachovanýúčel Zmluvyaobsah
jednotlivých ustanovenítejto Zmluvy.

5.8. Všetky spory,ktoré vzniknú ztejto Zmluvy,vrátane sporov ojejplatnosť, výklad alebo ukončenie
sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiťvzájomnýmizmierovacímirokovaniamiadohodami.
Vprípade,že savzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté vsúvislostisplnením záväzkov
podľa Zmluvy alebo v súvislostis ňou nevyriešia, Zmluvné strany sadohodliasúhlasia, že všetky
spory vzniknuté zo Zmluvy,vrátane sporovojejplatnosť,výklad alebo ukončenie,budú riešené



Prílohy:

PrílohaČ. 1 Všeobecné zmluvné podmienky kZmluve o poskytnutífinan čného príspevku

PrílohaČ. 2 Predmetpodpory FP

PrílohaČ. 3 Rozpočetmikroprojektu

PrílohaČ. 4 Harmonogram realizácie aktivítmikroprojektu

Za Správcu vTrenčíneJ dň

Ing.JaroslavBaška
predsedaTSK

Za Príjemcuv //!!Y!!..~.<.Í!!.E""Jdňa ....!..l.l.-.: ....~f.'!.

POdPiS: .....~ .. a:~
. Hvezdáreň v Partizánskom

Male Bielice 177, 958 04 Partizánske
lei.: 038/74971 OB

VladimírMešter
riaditel'



PrílohaČ. 1Zmluvy o poskytnutífinančnéhopríspevku

VŠEOBECNÉZMLUVNÉ PODMIENKYKZMLUVE O POSKYTNUTíFINAN ČNÉHO PRíSPEVKU

Tietovšeobecné zmluvné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnostizmluvných strán,ktorýmisú na strane jednej
Správca FMPa na strane druhejPríjemca tohto FP.

Preúčelytýchto všeobecných zmluvných podmienok savšeobecné zmluvné podmienky ďalejoznačujú ako "VZP",zmluva
oposkytnutíFPbez VZP a ostatných príloh sa ďalejoznačuje ako "zmluva oposkytnutíFP" a zmluva o poskytnutíFP, VZP
aostatné prílohy sa ďalejoznačuje ako "Zmluva".VZPsú neoddelitel'nou súčasťou zmluvy oposkytnutíFP.

Ak by niektoréustanoveniaVZP boli vrozpore sustanoveniamizmluvy oposkytnutí FP, platia ustanoveniazmluvy
oposkytnutíFP.

Vzájomné práva a povinnostimedziSprávcom aPríjemcom sa riadia Zmluvou,všetkýmidokumentmi,naktoré Zmluva
odkazuje aprávnymipredpismiSR a ES.Zmluvné strany sa dohodli,že práva a povinnostizmluvných strán sabudú ďalej
riadiť Programom cezhraničnejspolupráce Slovenská republika-Česká republika2007-2013,Programovým manuálom
pre program cezhraničnejspolupráceSlovenskárepublika- Česká republika 2007- 2013, Príručkou pre žiadatel'a,
Príručkou pre príjemcu,Pravidlamioprávnenostivýdavkovpre slovenskýchpartnerov(ďalej len Pravidlá oprávnenosti
výdavkov),príslušnouvýzvou na predkladaniežiadostíoFP a Systémom finančnéhoriadeniaštrukturálnychfondov
aKohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013.Príjemca vyhlasuje,žesa sobsahom uvedených dokumentov
oboznámilazaväzuje sa ichdodržiavať spolu s ustanoveniamitejto Zmluvy.Uvedené dokumentysú uverejnenéna
internetovejstránke www.sk-cz.eu awww.tsk.sk.

Splnenie všetkých povinnostíSprávcu jeSprávca povin ný zabezpe čiťna základe Zmluvy oposkytnutífinan čného
príspevku č. Z2241 062000101, Zmluvy oposkytnutí finan čnéhopr íspevkuzo štátnehorozpo čtuSlovenskej
republiky č.Z2241062000101/ŠRana základe Dohody ospoluprácinapr ojekte v rámciProgramu cezhrani čnej
spolupráce Slovenská  republika-Česká republika 2007-2013 č.2009/0178.

Splnenie všetkýchpovinnostíPríjemcu uvedenýchvZmluve je Príjemcapovinnýzabezpečiťaj voči Partnerom,ato
vzhľadom na účel,ktorý sa mátouto Zmluvou dosiahnuť.

LEGISLATíVA AVÝKLAD POJMOV
Základný právnyrámec upravujúcivz ťahy medziSprávcom aPríjemcom tvoria najmä:

Právne predpisy Európskych spoločenstiev aSlovenskejrepubliky

ZákonČ. 528/2008 Z.z. o pomocia podpore poskytovanejzfondov Európskeho spoločenstva;

ZákonČ. 523/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách verejnejsprávy ao zmene adoplneníniektorých zákonov
vzneníneskorších predpisov;

ZákonČ. 502/2001 Z.z. o finančnejkontrole a vnútornom audite aozmene a doplneníniektorých zákonov;

Nariadenie Rady (ES)Č. 1083/2006 z 11. júla 2006,ktorým saustanovujú všeobecné ustanovenia oEurópskom
fonde regionálneho rozvoja,Európskom sociálnom fonde aKohéznom fonde,aktorým sa zrušuje nariadenie
(ES)Č. 1260/1999 vznenínariadenia Rady (ES)Č. 1341/2008;

Nariadenie Európskeho parlamentu aRady (ES)Č. 1080/2006 z5.júla 2006 o Európskom fonde regionálneho
rozvoja, a ktorým sazrušuje nariadenie (ES)Č. 1783/1999;

NariadenieKomisie(ES) Č. 1828/2006z8. decembra2006, ktorým sastanovujú vykonávaciepravidlá
nariadeniaRady (ES) Č. 1083/2006,ktorým saustanovujúvšeobecnéustanoveniaoEurópskom fonde
regionálneho rozvoja,Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu



Bezodkladne- najneskôr do 7 dníod vzniku skutočnostirozhodn ejpre počítanie lehoty;

Celkové oprávnené výdavky - oprávnené výdavkyPríjemcu,ktoré súvisia výlučnes realizáciou aktivít
mikroprojektu vrámcioprávneného obdobia stanoveného vZmluve o poskytnutíFPvo forme nákladova
výdavkovPríjemcu,schválenéRegionálnym výborom FMPpredpodpisom tejtoZmluvy asú vsúlade
sPríručkou pre žiadatel'a,Príručkou pre príjemcu, Pravidlamioprávnenostivýdavkov, ametodickými
usmemeniami;

Certifikačnýorgán- orgán,ktorý vykonáva certifikáciu výkazovvýdavkov ažiadostíoplatbu predtým,ako sa
zašlú Európskejkomisii,zodpovedá za vypracovaniežiadostíoplatbu na Európsku komisiu,príjem platieb
zEurópskejkomisie,ako aj realizáciu platieb ERDFPríjemcom.Úlohy certifikačného orgánu plníMinisterstvo
financiíSR.

Deň- dňomsa rozumiekalendárny deň,pokial'v Zmluve nie je výslovne uvedené, že ide o pracovný deň;

Dokumentácia- akákoľvek informáciaalebo súborinformácií,vtlačenejalebo elektronickejpodobe,týkajúce
sa a/alebo súvisiace s mikroprojektom;

Dodávatel'mikroprojektu- subjekt,sktorým Príjemca uzatvorilzmluvu na dodanie tovarov,uskutočnenie
stavebných práca poskytnutie služieb nazáklade výsledku verejného obstarávania;

Európsky fond regionálneho rozvoja (alebo aj "ERDF") - jeden z hlavnýchnástrojovštrukturálnej
aregionálnejpolitiky ES,ktorého cielom je prispievať krozvoju najmenejrozvinutých regiónov Európskejúniea
územnejspolupráce;

Finančné ukončenie realizácie aktivít mikroprojektu - realizáciaaktivít Mikroprojektusa považuje
za finančneukončenúdňom odoslaniaplatby zERDFa ŠR Správcom na účet Príjemcuna základe
schváleného Zoznamu deklarovaných výdavkov aŽiadostioplatbu

Finančnýpríspevok(alebo aj "FP") - prostriedky EÚ,finančný príspevok je poskytovaný Príjemcoviato pri
splnenípodmienok uvedených vZmluve;

Fond mikroprojektov- nástrojprepodporu aktivítmenšieho rozsahu(mikroprojektov)na regionálnejúrovnina
základe dvochstrešných projektov schválených voblastipodpory 1.6počas celého programového obdobia;

Fyzické ukončenierealizácie aktivítmikroprojektu- je ukončenie realizácieaktivítmikroprojektuviazané na
dátum uskutočnenia poslednejaktivity mikroprojektu zostrany Príjemcu a/alebo Partnera;

Miesto realizáciemikroprojektu- oblasť,budova,resp.iné miesto,na ktorom/vktorom sa fyzicky realizujú
aktivity mikroprojektu;

Mikroprojekt - na úrovni strešnéhoprojektu je považovanýza aktivitu strešnéhoprojektu.Špecifikáciu
mikroprojektu ajeho projektový cyklus podrobne popisuje Regionálnadokumentácia;

Národný kontrolór - subjekt vykonávajúcikontrolu realizácieaktivít Projektu/Mikroprojektuu Príjemcu
aPartnerov;

Oblasť podpory - prostriedok,ktorýmje v priebehu niekoľkých rokovrealizovaná prioritná osProgramu,
tvorený skupinamitematicky príbuzných aktivít,a ktorýumožňuje financovanie projektov/mikroprojektov;

Orgán auditu - orgánfunkčne nezávislý od Správcu aCertifikačného orgánu,určený členským štátom pre
každýoperačný program, ktorýje zodpovedný za vykonávanie činnostípodla článku 62 Nariadenia Rady(ES)č.



Príjemca- orgán,organizácia alebo právnickáosoba vystupujúca vmene projektového partnerstva (Žiadatel),
ktorejsúza účelom realizácie aktivítmikroprojektu poskytované prostriedky ERDFa prostriedky ŠR Slovenskej
republiky;

Prioritnáos- jeden zhlavných zámerovstratégie vPrograme,ktorý saskladá zo skupiny navzájom súvisiacich
operáciískonkrétnymi,merateľnýmicieľmi;

Príručkapre príjemcu- dokument,ktorý poskytuje úspešným žiadateľom ofinančný príspevok (Príjemcom)
aich Partnerom nevyhnutnéinformácieapokyny na to, aby mohli správne implementovaťschválený
mikroprojekt. Ide najmä oinštrukcie pre realizáciu mikroprojektu,postupy deklarovania výdavkov
amonitorovania mikroprojektu.

Príručkapre žiadatel'a- dokument,ktorýposkytuje žiadateľom ofinančný príspevok nevyhnutné informácie
a pokyny nato,aby mohlisprávne pripraviťžiadosťo finančný príspevok asvojprojektsprávne vypracovať
a vytvoriť predpoklady prejeho úspešnú realizáciu.

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007- 2013 (alebo aj
"Program")- jeoperačný program,ktorý bolschválený rozhodnutím Európskejkomisie č.K(2007) 6604 zo
dňa 21.12.2007;

Realizáciaaktivít mikroprojektu - zahŕňa obdobie,vrámci ktoréhoPríjemca a/aleboPartnerirealizujú
jednotlivé aktivity mikroprojektu a ktorézačína termínom začatia realizácie aktivítmikroprojektu uvedenomv
Zmluveaž do ukončenia všetkých aktivítmikroprojektu uvedených vZmluve vtermíne podl'ačlánku 3 bod 3.7.
zmluvy oposkytnutíFP;

Regionálnadokumentácia- programová dokumentácia,ktorá tvoríneoddelitel'nú súčasťstrešného projektu
pre Fond mikroprojektov.Tvoria ju nasledovné dokumenty:Žiadosť o FP,Príručka presprávcu,štatútarokovací
poriadok Regionálneho výboru,Príručka prežiadateľa;

Regionálnyvýbor - orgán,ktorý je zriadený spoločne českým aslovenským Správcom amá rozhodujúce
slovo prischvaľovanížiadostíofinančný príspevok z Fondu mikroprojektov;

Riadne- konanie,resp.nekonanie vsúlade so Zmluvou,právnymipredpismiSR a ES,Programom,Príručkou
pre žiadateľa,Príručkoupre príjemcu,výzvou na predkladanie žiadostío FP, Pravidlamioprávnenostivýdavkov
a Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov aKohézneho fondu naprogramové obdobie 2007-
2013;

Schválenážiadosť o FP- žiadosťoFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Regionálnym výborom,
a ktorá je uložená u Správcu;

Schválenéoprávnenévýdavky - skutočne vynaložené,odôvodnené ariadne preukázané výdavky Príjemcu
schválené Správcom,ktorésúvisia výlučne s realizáciou aktivítmikroprojektu v rámcioprávneného obdobia
stanoveného vzmluve o poskytnutíFPvo forme nákladov a výdavkov Príjemcu;

Schválenýzoznam výdavkov- formulár,ktorý zasiela Správca Príjemcovi.Obsahuje údaje zoZoznamu
deklarovanýchvýdavkov doplnené ostanovisko Správcu (vyčíslenie oprávnených výdavkov)následne slúži
Príjemcoviako podklad navypracovanie Žiadostio platbu za mikroprojekt;.

Splnenie kritéria oprávnenosti- Príjemca splníkritérium oprávnenostidňomukončenia kontroly Žiadostio FP
zhľadiska oprávnenostiSprávcom zapredpokladu,žeŽiadosť o FPsplnila všetky kritériá pre oprávnenosť;

Správca- subjekt,ktorý nazáklade Zmluvy o poskytnutíFPzabezpečuje výkon správy Fondu mikroprojektov,
výkon kontroly mikroprojektov a preplácanie finančných prostriedkov naúčetpríjemcu

Systém finančnéhoriadeniaštrukturálnychfondov aKohéznehofondu na programovéobdobie 2007-
2013- dokumentupravujúcifinančné riadenie štrukturálnych fondov aKohéznehofondu schválený vládou SR,



Vlastné zdroje- finančné prostriedky,ktorýmisa Príjemca podiel'a nafinancovanímikroprojektu vstanovenej
výške.Zatieto zdroje sa považujú ajtie prostriedky,ktoréPríjemca získalziného zdroja (okrem zdrojov
uvedených v článku 3 bod 3.1. zmluvy o poskytnutíFP),ako napr. úverz banky alebo príspevok tretejosoby.

Verejné obstarávanie- postupyobstarávania zákaziek nadodanie tovarov,uskutočnenie stavebných práca
poskytnutie služieb tovarov,služieb a stavebných prác v zmysle zákonaČ. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
vznení neskorších predpisovavo vzťahu k Príjemcovivsúvislosti svýberom dodávateľamikroprojektua
v prípade zákaziek,na ktoré sanevzťahuje povinnosťpostupovaťvsúlade suvedenýmiprávnymipredpismi,
postupmiuvedenýmiv Príručke prepríjemcu;

Výzva na predkladanie žiadostí(alebo aj"Výzva")- východiskový metodický a odbomý podkladzostrany
Správcu, nazáklade ktorého Žiadateľ vypracováva apredkladá žiadosť o FP Správcovi;

Záverečná správa-komplexná správao pokrokuv realizáciicelého mikroprojektu ao jeho udržaníspracovaná
Príjemcom, predložená Správcovi;

Zoznamdeklarovaných výdavkov-formulár,ktorýzasiela Príjemca príslušnému Správcovispolu s povinnými
prílohami,nazáklade ktorého je vystavené Prehlásenie o oprávnenostivýdavkov;

Žiados ťofinan čnýpríspevok- dokument,ktorý pozostáva zformulára žiadostiapovinných príloh,ktorým
žiadateľ o finančný príspevokžiada o poskytnutie finančného príspevku;

Žiados ťovráteniefinan čnýchprostriedkov- doklad,ktorý pozostáva zformulára žiadostiapovinných
príloh, nazáklade ktorého má Príjemcapovinnosť vrátiť finančné prostriedky v príslušnom pomere nastanovené
účty.

Článok1 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Príjemcasazaväzuje dodržiavaťustanovenia Zmluvy tak,aby bolmikroprojektrealizovaný riadne,včas av súlade
sjej podmienkamia postupovať prirealizáciiaktivítmikroprojektu sodbomou starostlivosťou.

2. Príjemcazodpovedá Správcoviza realizáciu aktivítmikroprojektu vcelom rozsahu,bez ohľadu naosobu,ktorá
mikroprojektskutočne realizujeaje povinný zabezpečiť plneniezáväzkov z tejto Zmluvy všetkýmiPartnermi.

3. Zmluvné strany sadohodli,žeakákoľvek zmenatýkajúca sa Príjemcua/alebo Partnera najmäsplynutie,zlúčenie,
rozdelenie,zmena právnejformy,predajpodniku alebo jeho časti,transformácia a iné formy právneho nástupníctva,
ako aj akákol'vekzmena vlastníckych pomerov Príjemcua/alebo Partnera počas platnostiaúčinnostiZmluvy sa
považuje zapodstatnú zmenu mikroprojektu,ktoráoprávňuje Správcu od tejto Zmluvy odstúpiť.

4. Príjemcasa zaväzuje,že vobdobí piatich rokovodo dňa finančného ukončenia realizácie aktivítmikroprojektu
nedôjde kpodstatnejzmene mikroprojektu definovanejvčlánku 57 ods.1Nariadenia Rady (ES)Č. 1083/2006, pokia l'
Správca neurčí inak.

5. Zmluvnéstrany savzájomnezaväzujú poskytovať sivšetku potrebnú súčinnosť priplnení záväzkov ztejtoZmluvy.

Článok2 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB,TOVAROV APRÁC PRíJEMCOM



realizáciimikroprojektu.Činnosťou Správcu nieje dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Príjemcu zavykonanie
verejného obstarávania pridodržanívšeobecne záväzných právnych predpisov SR a ES,základných princípov
verejného obstarávania aZmluvy.

Článok3 POVINNOSŤPOSKYTOVAŤINFORMÁCIEAPREDLOll Ť ZÁVEREČNÚSPRÁVU

1. Príjemcaje povinný pofyzickom ukončenírealizácie aktivítmikroprojektu predložiťSprávcoviZáverečnú správu,
Zoznam deklarovaných výdavkov vsúlade so Zmluvou.PrílohouZoznamu deklarovaných výdavkov súpríslušné
účtovné dokladya ďalšia podpomá dokumentácia Príjemcu,ktorý Zoznam deklarovaných výdavkov predkladá.

2. Príjemcaje povinný informovať Správcuokonkrétnychtermínoch konania nosnýchaktivítmikroprojektu minimálne7
dní pred konanímakcie pre účelmožnejkontroly namieste.Tieto termíny sú poskytované Správcovie-mailom.

3. Príjemcaje povinný nažiadosť Správcubezodkladne predložiť informácieadokumentáciu súvisiacu scharakterom
apostavením Príjemcu,srealizáciou aktivítmikroprojektu, účelom mikroprojektu,saktivitamiPríjemcu a Partnerov
súvisiacimisúčelom mikroprojektu,svedením účtovníctva,ato aj mimo vyššie uvedenejZáverečnejsprávya
termínov uvedených vtomto článku VZP po celú dobu udržatel'nostimikroprojektu.

4. Príjemca je povinný bezodkladnepísomneinformovaťSprávcuo začatí aukončení akéhokoľveksúdneho,
exekučného,konkurzného alebo správneho konaniavočiPríjemcovialalebo Partnerovi,o vstupe Príjemcu alalebo
Partnera do likvidácie ajejukončení,ovzniku a zániku okolnostívylučujúcich zodpovednosť,ovšetkých zisteniach
oprávnených osôb podla článku 12týchto VZP,prípadne iných kontrolnýchorgánov,ako ajo iných skutočnostiach,
ktoré majúalebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivítmikroprojektu alalebo na povahu aúčelmikroprojektu
a zaväzuje sazaslať Správcovifotokópiu dokumentu týkajúceho satakejto zmeny.

5. Príjemcaje zodpovedný zapresnosť, správnosť, pravdivosťa úplnosťvšetkých informáciíposkytovaných Správcovi.

Článok4 PUBLICITA A INFORMOVANOS Ť

1. Príjemcaje povinný počas platnostiaúčinnostiZmluvy informovať verejnosť opomoci,ktorú na základe Zmluvy
získa,resp. získalformou FP prostredníctvom opatrenívoblastiinformovania a publicity uvedených vtomto článku
VZP.Príjemcaje povinný túto povinnosť zabezpečiťusvojich partnerov,pokial'sú na jeho aktivity uplatňované
výdavky mikroprojektu.

2. Príjemcasa zaväzuje, že všetky opatrenia voblasti informovania a publicityzameranéna verejnosťbudú
obsahovať informácie uvedené v prílohe č.4 Príručkypre žiadateľa.

3. Príjemcaje povinný používať grafický štandard preopatrenia v oblastiinformovania a publicity,ktorý je uverejnený
na internetovejstránke www.sk-cz.eu awww.tsk.sk.

4. Príjemca súhlasí,aby ho Správca zaradildo zoznamu Príjemcov pre účely publicitya informovanosti.Príjemca
zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcichinformáciívzozname Príjemcov:názov asídlo Príjemcua
Partnerov;názov,ciele astručný opis mikroprojektu;miesto realizácieaktivítmikroprojektu;čas realizácie aktivít
mikroprojektu;celkové náklady na mikroprojekt;výška poskytnutéhofinančného príspevku; indikátory
mikroprojektu;fotografie avideozáznamy z miesta realizácie aktivítmikroprojektu;predpokladaný koniec realizácie
aktivít mikroprojektu.Príjemca súhlasísozverejnením uvedených údajovtiež inými spôsobmi,na základe
rozhodnutia Správcu.Príjemca je povinný zabezpečiťsúhlas so zverejnením údajov podľatohto odseku tohto
článku VZPajzo strany Partnerov.



2. Majetoknadobudnutýalalebo zhodnotenýz FP alebo zjeho častimôže byťpočas platnostiaúčinnostiZmluvy
prevedenýna tretiu osobu, zaťažený akýmkoľvekprávom tretej osoby alebo prenajatýtretej osobe len
spredchádzajúcim písomným súhlasom Správcu.

3. Príjemcasazaväzuje poskytnúť Správcovi,príslušnému Národnémukontrolórovi,apríslušným orgánom SR,ČRa
ES všetku dokumentáciu,vytvorenú prirealizáciialebo v súvislostis realizáciou aktivítmikroprojektu,atýmto zároveň
udeľuje Správcovi, príslušnému Národnému kontrolóroviapríslušným orgánom SR,ČR aES právo na použitie
údajov ztejto Dokumentácie naúčely súvisiace stouto Zmluvou prizohl'adneníautorských apriemyselných práv
Príjemcu alalebo Partnerov.

4. Vprípadepožiadavky Správcuje Príjemcapovinný poistiťmajetok nadobudnutý alalebo zhodnotený zFP alebo
zjeho časti.Správca súčasne určípodmienky takéhoto poistenia.Nedodržanie uvedenejpovinnostisa považuje za
podstatné porušenie Zmluvy.

Článok6 PREVOD A PRECHOD PRÁVA POVINNOSTí

1. Príjemcaje oprávnený previesťpráva apovinnostiztejto Zmluvy na inýsubjektlen s predchádzajúcim písomným
súhlasom Správcu.

2. Príjemcajepovinný písomne informovať Správcuo skutočnosti,že dôjde k prechodu práv apovinnostíztejto Zmluvy
ato bezodkladne ako sadozvie o možnostivzniku tejto skutočnostialebo vzniku tejto skutočnosti.

3. Postúpenie pohľadávky Príjemcunavyplatenie FPnatretiuosobu nieje nazáklade dohody zmluvných strán možné.

Článok7 REALIZÁCIA MIKROPROJEKTU

1. Príjemcaje povinnýzrealizovaťschválený mikroprojektv súlade so Zmluvou,schválenou Žiadosťou ofinančný
príspevoka Regionálnou dokumentáciouadodržať termín fyzickéhoukončeniarealizácie aktivítmikroprojektu
uvedený včlánku 3 bod 3.6.zmluvy o poskytnutíFP.

2. Správcajeoprávnený pozastaviť poskytnutie FPv prípade:

a) nepodstatnéhoporušenia ZmluvyPríjemcom, a toaždo doby odstránenia tohto porušenia zostrany
Príjemcu;

b) podstatného porušeniaZmluvy Príjemcom,pokial' Správca neodstúpilod Zmluvy,ato až do doby odstránenia
tohto porušeniazo strany Príjemcu;

c) začatia trestnéhostíhania osôb konajúcich vmene Príjemcu alaleboPartnerov zatrestnýčin súvisiaci
srealizáciou aktivít mikroprojektu.

3. Správca oznámiPríjemcovipozastavenie poskytnutia FP,pokiaľbudú splnené podmienky podľaodseku 2.tohto
článku VZP.Doručením tohtooznámenia Príjemcovinastávajúúčinkypozastavenia poskytnutia FP.

4. Ak Príjemcaodstránizistené porušenia Zmluvy v zmysle odseku 2.tohto článku VZP,je povinný bezodkladne doručiť
Správcovioznámenie oodstránenízistených porušeníZmluvy.Správca overí,či došlo kodstráneniu predmetných
porušení Zmluvy avprípade, že nedostatky boliPríjemcom odstránené,obnovíposkytnutie FP Príjemcovi.



faktických aJalebo právnych úkonov, ktorýmipokračuje v zmluvnom vzťahu soSprávcom.Ide najmä o pokračovaniev
realizáciiaktivít mikroprojektu,zaslanie Záverečnejsprávy,zaslanie Zoznamu deklarovanýchvýdavkov,prijatie
platby FP od Správcu apod. Od tohto okamihusa zmluvný vzťah medzi Správcom aPríjemcom riaditakto
zmenenýmidokumentmi.

Článok9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadneukon čeniezmluvného vz ťahu

Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zoZmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán asúčasne uplynutím
doby,naktorú bolaZmluva uzatvorená podľa článku 5 bod 5.2. zmluvy o poskytnutíFP.

2. Mimoriadneukon čeniezmluvného vz ťahu

2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahuzoZmluvynastávadohodou zmluvných stránaleboodstúpením od
Zmluvy.

2.2 Od Zmluvy môže Príjemca alebo Správca odstúpiť v prípadochpodstatnéhoporušenia Zmluvy,
nepodstatného porušenia Zmluvy,nenaplnenia podmienok stanovených vRegionálnejdokumentáciiaďalej
vprípadoch,ktoré ustanovujú právne predpisy SRa ES.

2.3 Porušenie Zmluvyje podstatné,akstrana porušujúca Zmluvu vedela včase uzavretia Zmluvy alebo vtomto
čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím naúčelZmluvy,ktorý vyplynulzjej obsahu alebo zokolností,za
ktorých bola Zmluva uzavretá,že druhá zmluvná strana nebude maťzáujem na plnenípovinnostípri takom
porušení Zmluvy alebo v prípade, aktak ustanovuje Zmluva.

2.4 NaúčelyZmluvy sazapodstatné porušenie Zmluvy zostrany Príjemcu považuje najmä:

a) vzniknepredvídaných okolnostína strane Príjemcu aJaleboPartnera,ktoré zásadne zmenia podmienky
plnenia Zmluvy a mikroprojektu

b) opakovanénárokovanieneoprávnených výdavkov mikroprojektu,ak Správca neurčíinak;

c) preukázané porušenie právnych predpisov SRaESvrámcirealizácie aktivítmikroprojektu súvisiacich
s činnosťou Príjemcu aJaleboPartnerov;

d) porušeniezáväzkovvyplývajúcichz vecnej alebo časovej realizácieaktivít mikroprojektuaJalebo
nesplnenie podmienokapovinností, ktoré Príjemcovivyplývajú zo Zmluvy(najmä nezabezpečenie
verejnéhoobstarávania,nesplneniemeratel'nýchukazovateľovmikroprojektualebo iné závažné
porušenie zmluvných povinností);

e) zastavenie realizácieaktivítmikroprojektu z dôvodov na strane Príjemcu aJaleboPartnera

f) ak saprávoplatným rozsudkom súdupreukážespáchanietrestnéhočinu vsúvislosti sprocesom
hodnotenia avýberu mikroprojektov,alebo ak bude akoopodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca
kovplyvňovaniu hodnotitel'ov alebo k zaujatosti,prípadne aktakéto ovplyvňovanie alebo porušovanie
skonštatujú ajbez sťažnostialebo podnetu nato oprávnené kontrolné orgány;

g) porušenie finančnejdisciplíny vzmysle§ 31 ods.1zákonaČ. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnejsprávy vzneníneskorších predpisov;

h) poskytnutienepravdivýchazavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanieinformácií vsúlade
spodmienkamiZmluvy zo strany Príjemcu;

i) porušenie,ktoréje považované za nezrovnalosťvzmysle článku 2 ods.7 Nariadenia Rady (ES)Č.



2.5 Podstatným porušením Zmluvyje ajvykonanie takého úkonuzo strany Príjemcu a/alebo Partnera,na ktorý je
potrebnýpredchádzajúcipísomnýsúhlas Správcuvprípade, ak súhlasnebol udelenýalebo ak došlo
kvykonaniu takého úkonu zostrany Príjemcu a/alebo Partnera bez žiadostiotakýto súhlas.

2.6 Porušenieďalších povinnostístanovenýchvZmluve alebo v právnychpredpisovSR aES a/alebo
vdokumentoch,na ktoréZmluva odkazuje okrem prípadov,ktoré sa podl'aZmluvy považujú za podstatné
porušenia,súnepodstatným porušením Zmluvy.

2.7 Vprípade podstatného porušenia Zmluvyjezmluvná stranaoprávnená odZmluvyodstúpiťokamžite,len čo
sa otomto porušenídozvedela.Vprípade nepodstatného porušenia Zmluvyje zmluvná strana oprávnená
odstúpiť,ak strana,ktorá je v omeškaní,nesplnísvoju povinnosť anivdodatočnejprimeranejlehote, ktorájej
na to bola poskytnutá.Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvyje zmluvná strana oprávnená postupovať
ako prinepodstatnom porušeníZmluvy.Vtomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovaťza
nepodstatné porušenie Zmluvy.

2.8 Odstúpenie odZmluvyjeúčinnédňomdoručenia písomného oznámenia oodstúpeníod Zmluvy druhej
zmluvnejstrane.

2.9 Aksplneniu povinnostizmluvnejstrany brániokolnosťvylučujúca zodpovednosť,je druhá zmluvná strana
oprávnená od Zmluvyodstúpiťlen vtedy, ak od vzniku okolnostiuplynulaspoň jedenrok. Vprípade
objektívnejnemožnostiplnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvyapod.)saustanovenie predchádzajúcej
vety neuplatní azmluvné strany súoprávnené od Zmluvy odstúpiť okamžite.

2.10 Vprípadeodstúpenia odZmluvyzostávajú zachovanétie právaSprávcu,ktoré podľa svojejpovahy majú
platiť ajpo skončeníZmluvy,a to najmäprávopožadovať vrátenie poskytnutejčiastky FP,právo na náhradu
škody,ktorávznikla porušením Zmluvy a pod.

2.11 Aksa Príjemcadostane doomeškania s plnenímtejto Zmluvy v dôsledku porušenia,resp.nesplnenia
povinnostizo strany Správcu,zmluvné strany súhlasia, že nejdeo porušenie Zmluvy Príjemcom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINAN ČNÝCHVZŤAHOV A ZMLUVNÁPOKUTA

1. Príjemcaje povinný:

a) vrátiť FPalebojeho časťv prípade platby poskytnutejomylom,

b) vrátiťFPalebo jeho časť,ak porušilpovinnostiuvedené vZmluve a porušenie povinnostiznamená porušenie
finančnejdisciplíny podl'a§ 31 ods.1písmena a),b), cl, d) zákonaČ. 523/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách
verejnejsprávy ao zmene adoplneníniektorých zákonov vzneníneskorších predpisov,

c) akto určí Správca,vrátiť FPalebo jeho časť, ak Príjemca a/alebo Partnerporušilustanovenia právnych
predpisov SR alebo ESa toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES)
Č. 1083/2006 anejde oporušenie finančnejdisciplínypodľa odseku1. písm. b) tohto článku VZP alebo
ozmluvnú pokutu podľa odseku 9. tohto článku VZP;vzhľadom kskutočnosti,že spôsobenie nezrovnalostizo
strany Príjemcusa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia FP,s ktorým sa spája povinnosť vrátenia
FPalebo jeho časti, v prípade, ak Príjemcatakýto FPalebojeho časť nevrátipostupom stanoveným vodsekoch
4.až 9.tohto článku VZP, bude sa natoto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhejvety§ 31



4. Povinnosťvrátenia FPalebojeho časti(podl'aodseku 1. písm.a)až e)tohto článku VZP,ako ajv prípade postupu
podľa poslednejvety odseku 3.tohto článku VZP)ajeho rozsah určíSprávca v"Žiadostiovrátenie finančných
prostriedkov" (ďalej len "ŽoVFP"), ktorúzašle maximálne dvakrátPríjemcovi.

5. SprávcavŽoVFP uvedie výšku FPalebojeho častia príjmu, ktorú má Príjemcavrátiť azároveň určí číslaúčtov,na
ktoréje Príjemca povinný vrátenie FPalebo jeho častia príjmu vykonať. V súlade s ods.6. toho článku Správca
v ŽoVFP určí ajlehotu navrátenie FP.

6. Príjemcaje povinnývrátiť FPalebo jeho časťa príjemvurčenejlehote,ato do 10dní od dátumu odoslania ŽoVFP
Správcom.Aj vprípade,že si príjemca zásielku neprevezme,zmluvné strany sadohodli,že lehota navrátenie FP
alebo jeho časti,resp.príjmu sa počítaod dátumu odoslania ŽoVPF Správcom.PokiaľPríjemca nevrátiFP alebo
jeho časti,resp.príjem riadne a včas na základe ŽoVFP,Správca oznámitúto skutočnosťRiadiacemu orgánu ..

7. Príjemcaje povinnýv lehotedo 7 pracovnýchdníod uskutočnenia vrátenia FPalebojeho častialebo príjmu, ktoré sa
uskutočniloformou platby na účetoznámiť Správcovitoto vrátenie na tlačive "Oznámenie o vysporiadanífinančných
vzťahov". Prílohou"Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov"je výpis z bankového účtu preukazujúcirealizáciu
uskutočnenejplatby.

8. Ak Príjemcazistívznik nezrovnalostisúvisiacejs mikroprojektom, je povinnýtúto nezrovnalosť bezodkladne oznámiť
Správcovia zároveň mupredložiť príslušné dokumenty týkajúce satejto nezrovnalosti.Túto povinnosť má Príjemca
do 31.12.2021.Uvedenádoba sa predlživprípade ak nastanú skutočnostiuvedené včlánku 90 Nariadenia Rady
(ES) č.1083/2006o čas trvania týchto skutočností.

9. Aksa Príjemcadostane do omeškania s plnením svojejpovinnostizo Zmluvy, a to:

a) oznamovacejpovinnosti;

b) ktorejkol'vek povinnostispojenejs informovaním a publicitou;

c) povinnostiposkytnúť súčinnosť Správcovi;

Správca je oprávnený uplatniťvoči Príjemcovizmluvnú pokutu vovýške 0,1% zo sumy celkových oprávnených
výdavkov uvedenejvčlánku 3 bod 3.1. Zmluvy oposkytnutíFPza každý aj začatý deň omeškania.Vprípade
porušenia viac akojedného z bodov a), b),c) tohto odseku, výška zmluvnejpokutysa spočíta.

Článok 11 Ú ČTOVNícTVO AUCHOVÁVANIEÚ ČTOVNEJDOKUMENTÁCIE

1. Príjemca,ktorý je účtovnou jednotkou podl'azákonaČ. 431/2002 Z.z. o účtovníctvev zneníneskorších predpisov, je
povinný v rámcisvojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa mikroprojektu:

a) v analytickejevidenciiana analytickýchúčtoch včlenení podľa jednotlivýchprojektov,ak účtuje vsústave
podvojného účtovníctva,

blv účtovných kniháchpodl'a§ 15 zákonaČ. 431/2002 Z.z.o účtovníctve so slovným ačíselným označením
mikroprojektu v účtovných zápisoch, ak účtujev sústavejednoduchého účtovníctva.

c)tak, aby navšetkých dokladoch týkajúcich sa príjmov a výdavkov mikroprojektu bolojednoznačne uvedené, že sa
vzťahujú kpríslušnému mikroprojektu.

2. Príjemcaje povinný uchovávaťa ochraňovať účtovnúdokumentáciu a ďalšiudokumentáciutýkajúcu samikroprojektu
vsúlade so zákonomČ. 431/2002 Z.z.o účtovníctve vplatnom zneníačl. 90 nariadenia Rady(ES)Č. 1083/2006
a v lehote uvedenej v článku 17VZP.

3. Naúčelycertifikačného overovaniaje Príjemca povinnýnapožiadanie predložiťCertifikačnému orgánu nímurčené



2. Príjemcaje povinnýzabezpečiť prítomnosťosôbzodpovedných za realizáciuaktivítmikroprojektu,vytvoriť primerané
podmienky na riadnea včasné vykonanie kontroly/auditu/overenia na miesteazdržať sa konania,ktoréby mohlo
ohroziť začatiea riadnypriebeh výkonu kontroly/auditu/overenia namieste.

3. Oprávnené osoby navýkon kontroly/auditu/overenia namiestemôžuvykonaťkontrolu/audit/overenie na miesteu
Príjemcua Partnerov kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy až do 31.12.2021.Uvedenádoba sapredlživprípade ak
nastanú skutočnostiuvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES)č.1083/2006o čas trvania týchto skutočností.

4. Oprávnené osoby navýkonkontroly/auditu/overenia na miestesúoprávnené:

a) vstupovať doobjektov, zariadení, prevádzok, napozemkya do inýchpriestorov Príjemcua/alebo Partnera,akto
súvisí spredmetom kontroly/auditu/overenia namieste,

b) požadovaťod Príjemcu,aby predložiloriginálne doklady a inúpotrebnú Dokumentáciu,záznamydát na
pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo inédoklady potrebné prevýkon kontroly/auditu/overenia na mieste
a ďalšie doklady súvisiace smikroprojektomv zmysle požiadaviek oprávnenýchosôb na výkon
kontroly/auditu/overenia na mieste,

c) oboznamovať sas údajmia dokladmi, ak súvisias predmetom kontroly/auditu/overenia na mieste,

d) vyhotovovať kópieúdajova dokladov, aksúvisias predmetom kontroly/auditu/overenia namieste.

5. Oprávnenéosoby navýkonkontroly/auditu/overenia na miestesúnajmä:

a) Správcaa ním poverenéosoby,

b) príslušní Národníkontrolóri,

c) Národný orgán,

d) Najvyššíkontrolný úradSR,príslušná Správafinančnejkontroly, Certifikačný orgána nimipoverené osoby,

e) Orgánauditu,jeho spolupracujúce orgány a nimipoverenéosoby,

f) splnomocnenízástupcovia Európskejkomisiea Európskeho dvora audítorov,

g) osoby prizvanéorgánmiuvedenýmiv písm.a) ažf) v súlade s príslušnýmiprávnymipredpismiSR a ES.

6. Príjemcaje povinnýbezodkladne prijaťopatrenia nanápravu nedostatkov,zistených kontrolou/auditomloverením na
mieste v zmysle správy z kontroly/auditu/overenia na miestevlehote stanovenejoprávnenýmiosobamina výkon
kontroly/auditu/overeniana mieste. Príjemca je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon
kontroly/auditu/overenia namiesteinformáciu o splneníopatreníprijatých na nápravuzistených nedostatkovv
termíne stanovenom oprávnenou osobou vzmysle ods. 5.tohto článku.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁNAPO ČíTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sadohodli,že ichvzájomná komunikácia súvisiaca stouto Zmluvousipre svoju záväznosť vyžaduje
písomnú formu.

2. Zmluvné strany sadohodli,že písomnáforma komunikácie sa bude uskutočňovaťprostredníctvom doporučenej
zásielky.V prípade,že sizmluvná strananeprevezme zásielku, zasielanú doporučenou poštoua uloženú napošte,
piatydeň od uloženia na poštesa bude považovať zadeň doručenia zásielky,aj keď sa adresátoobsahu uloženej



8. Prepočítanie lehôtplatí,žedo plynutia lehoty sa nezapočítava deň,keď došlo kskutočnostiurčujúcejzačiatok
lehoty.

9. Lehoty určené podl'atýždňov,mesiacov alebo rokovkončiauplynutím tohodňa,ktorýsasvojím označením zhodujes
dňom,keď došlo kskutočnostiurčujúcejzačiatok lehoty,aak ho v mesiaciniet,posledným dňom mesiaca.Ak koniec
lehoty pripadne na sobotu,nedeľu alebo sviatok,jeposledným dňom lehoty najbližšínasledujúcipracovný deň.

10. Lehotaje dodržaná,ak saposledný deňlehoty podanie odovzdá orgánu,ktorý mápovinnosťho doručiťalebo sa
odošle e-mailom.

Článok 14 ÚČTY PRíJEMCU

1. Správca zabezpečíposky1nutie FP Príjemcovibezhotovostne na účetvedený v EUR.Číslo účtuPríjemcu(vrátane
predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1ods.1.2. zmluvy o posky1nutíFP.

2. Príjemcaje povinnýudržiavaťúčet Príjemcu otvorenýanesmie ho zrušiť až do doby Finančnéhoukončenia
realizácie aktivítmikroprojektu.

3. Príjemca môžerealizovaťúhradyoprávnenýchvýdavkovaj ziných účtov otvorenýchPríjemcom pridodržaní
podmienokexistencieúčtu Príjemcuurčenéhona príjem FP a realizácieaktivít mikroprojektuprostredníctvom
rozpočtu.Príjemcaje povinný oznámiťSprávcoviidentifikáciutýchto účtovnajneskôrpri predloženíZáverečnej
správy.

Článok 15 PLATBY

1. Správcaposkytne FPsystémom refundácie.

2. Príjemcasazaväzuje predložiť príslušnému SprávcoviZoznam deklarovaných výdavkov spolus účtovnýmidokladmi
aďalšou podpomou dokumentáciou nakontrolu vsúlade sčlánkom 3 VZP.V prípade nedostatkov Správcadožiada
Príjemcu,na doplnenie Zoznamu deklarovaných výdavkov,resp.jeho príloh tak,aby moholvystaviťPrehlásenie
ooprávnenostivýdavkovnajneskôrdo 110 kalendámychdní od doručeniaZoznamudeklarovanýchvýdavkov
Správcovi.

3. Po vykonaníkontroly podl'apredchádzajúceho odseku tohto článku VZP,Správca vystavíPrehlásenie ooprávnenosti
výdavkovaSchválený zoznam výdavkov.Jeden originál PrehláseniaooprávnenostivýdavkovaSchváleného
zoznamuvýdavkov zašle Správca Príjemcovi,jeden originálarchivuje ajeden predkladá na schválenie Národnému
kontrolóroviako podklad kZoznamu deklarovaných výdavkov zastrešný projektFond mikroprojektov.

4. Správca zabezpečíposkytnutie platbysystémom refundácie výhradne nazáklade Schváleného zoznamu
deklarovanýchvýdavkova Prehlásenia o oprávnenostivýdavkov.

5. Príjemcajepovinnývpredkladanom Zozname deklarovaných výdavkov uvádzaťvýlučnevýdavky,ktoré zodpovedajú
podmienkam oprávnenostivýdavkov.Príjemcazodpovedá za pravosť,správnosťakompletnosťúdajov uvedených
vZozname deklarovanýchvýdavkov.Vprípade,že nazáklade nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených
vZOV dôjde k vyplateniuplatby,pôjde oporušenie finančnejdisciplínyvzmysle § 31 zákonaČ. 523/2004 Z.z.
orozpočtových pravidlách verejnejsprávy ao zmene a doplneníniektorých zákonov vzneníneskorších predpisov.

6. Príjemcovivznikne nárok navyplateniepríslušnejplatbyaž v momente schválenia Žiadostioplatbu za strešný
projektFond mikroprojektov.Nárok Príjemcu navyplatenie príslušnejplatby vzniká len v rozsahu,vakom Správca
posúdioprávnenosťvýdavkov mikroprojektu.



Príloha Č. 2k Zmluve oposkytnutí finančného príspevku

Predmetpodpory FP

1. Ciele Mikroprojektu

Hlavný ciel' Vytvorenienových vzdelávacíchaktivít v prihraničnom regiónevoblasti
prírodných atechnických vied,s ciel'om možnostína zmysluplné využívanie
voľného času. Poznaniekultúr v prihraničnejoblasti Trenčianskehoa
Zlínskehokraja, prekonávania jazykovejbariéry,pretože nová generácia
mládeže na českejstrane horšie rozumieslovenskémujazyku po rozdelení
republiky.Vytvoriť metodickyefektívny súbor programovprezlepšenie činnosti
oboch inštitúciiv oblasti astronomickýchatechnických vied. Prehlbenie
spolupráce zapojených organizácií v špecializovanýchvzdelávacích
oblastiach.Zvýšiťzáujem verejnosti,najmä žiakov o prírodnéatechnické
vedy.
Prehlbiť spoluprácus pri hraničným partneromvoblasti vzdelávaniav

Špecifický ciel'1 astronomickýcha technickýchvedách, nadviazaťspoluprácus ďalšími
školskýmia vzdelávacimiorganizáciamiv regióne.Vytvoriť priestor na
odbornú činnosť v oblasti slnečnej fyziky, medziplanetárnejhmoty a
rádioastronómie.
Vytvoriťa prezentovať nové súbory vzdelávacích programova didaktických

Špecifický ciel'2 pomôcokv školách v prihraničnom recióne.
Specif ický ciel'3 Zvýšiťzáujem verejnosti,najmäžiakov základných škôlo prírodné vedy,

hlavne astronómiu,kozmonautiku,technickévedy robotikua praktické
zručnosti-modelárstvo.

Specifický ciel'4 Zvýšiť odbornosťzamestnancovhvezdárnipodiel'ajúcich sana realizácii
projektu, zapojiť doborovol'nýchspolupracovn íkovoboch hvezdárni na
jednotlivýchaktivitách.Vzmysle názvu projektu pripojiť záujemcovo
pokračovanie aktivít i po skončení oroiekíu.

2. Aktivity

Popis aktivít
Pracovnéstretnutia manažérov realiza čnéhotímu.Obsahom pracovných
stretnutí bude podrobné naplánovaniea terminovanieaktivít projektu,
zabezpečenie priestorov nastrane cezhraničného partnera.Súčasťou bude
telefonická aelektronická komunikácia.

Hviezdny  deň-Ako poznávamevesmír- Prednáškysa uskutočnia prežiakov
základných škôlvprihraničnom regióne.Na slovenskejstranesa uskutočnia3
prednáškyana českej strane 2. Na prednáškachsa budú využívať
ďalekohľady, stavebnice ďalekohľadu, optické tabule, videoprojekcie,



Inštitucionálnaa
technická
udržatel'nos ť

Príloha č.2kZmluve o poskytnutí fmančného príspevku

Kozmonautika- Stretnutienaorbite- Prezentáciebudú 3 na slovenskej
strane a 2 na českejstrane.Prezentácia programuv prenosnom digitálnom
planetáriu o úsvit kozmického veku, skafander, fotofigurína, pilotáž
prostredníctvom kvadrikoptéry, výstava pozvali nás do vesmíru
avideoprojekcie.Pracovné listyo do pred pripravenéhometodického materiálu
napíšu najznámejšie osobnostisvetovejkozmonautikyo popíšuzákladné časti
nosnej raketyo aktuálne udalostiprebiehajúcevo svetovej kozmonautike.

Hviezdnastanica tenager- pripojsa- Letné sústredenie najaktívnejších
účastníkovprezentáciícezhraničnéhoregiónu, jednotlivé aktivity budú
obsahovo nadväzovaťna prezentované súboryvrámciHviezdneho dňaa
Stretnutia na orbite,rozšírenéo praktické pozorovanieobjektovhviezdnej
oblohy,stavbu rakietna vodu a raketové motory,praktické ukážky práce
pilotážez lietajúcimimodelmi,stavby papierových modelov.Výber detí -
účastníkov letného tábora HSTcomo bude zabezpečenísystémom riešenia
testov v rámcijednotlivých prezentáciio"Hviezdnehodňa a Stretnutia naorbíte;
Po každejprezentáciibudú účastníkom podujatia predložené praktické listyna
vyplnenie položených otázok,ktoré budú bližšiea konkrétnejšie vyžadovať
porozumenie a prípadnedoplnenie prezentácie.Účastník s najväčším počtom
bodovdostane ponuku naúčasťletnom tábore.V prípade nezáujmu sjeho
strany uvedenú možnosť dostane v poradí druhý účastníkv riešení pracovného
listu. V rámci robotiky a modelárstvajednoznačne ponuku na letnýtábor
dostanú najaktívnejšízáujemcovia o uvedené aktivity,t.j. robotiku,praktická
zručnosť pri konštrukciirobotov a papierovom modelárstve.

Aktivity predkladaného projektu prispejú k prehíbeniuspolupráce a vzťahov
medzihvezdárňamina oboch stranách hranice.Zrealizované aktivity z oblasti
astronómie,kozmonautiky,robotiky akoimodelárstva bude možné tematicky
odmieňať v nadväznostinaastronomické a kozmonautické udalostisúvisiace
nielen sjavmiodohrávajúcimisa v blízkomalebo vzdialenom vesmíre aleiv
spoločnosti.Pripravené aktivityžiadateľom sa budú môcťprezentovaťna
rôznych kultúrnych a spoločenskýchudalostiach na oboch stranách
prihraničného regiónu-napr.,Deň detí,jarné a letné prázdniny,tábory,noc
vedcovalebo výskumníkov,atď. Technické zabezpečenie aktivíto roboty,
počítače,tlačiareň,monitor optické príslušenstvo,kvadrikoptéru,kamera,
fotofigurína zabezpečia priestornaďalšie aktivity medzi zainteresovanými
organizáciamiaj v nasledujúcom období.Technické pomôcky sa budúnaďalej
využívať pri práci pre širokú verejnosťpri práci so školami a inými
spoločenskýmiorganizáciamičím prispejú k racionálnemuvyužívaniu voľného
času školskejmládeže.



Výdavok

Príloha Č. 3k Zmluve oposkytnutí finančného príspevku

el II

ROZPOCET PROJEKTU PREFOND MIKROPROJEKTOV

1. O"obn' vÝdaie

1.1 Hrubé mzdva olatv
1.2 Odvody sociálneho a zdrevotnébo oojstene olatené zamestnávaterom
1.3 Iné

1.3.1 DoVP�manaiér proiektu

1.3.2 DoVp�{jnančnv menetér oroieetu

1.3.3 DoVP�správca webove' stránky

1.3.4 DoVP�arafik na sorec.e orf ravu bannerov 8/608 aroiektu

1.3.5 DoVP�/ektor:astronómia,kozmonautika,robotika,mode/ár

1. ovr-- e tor ren /8ns ro ollc . e
1.3.7 DovP�soracovanie a strihanie videa

1.3.8 DoVP�asislent astrocom

2. Vecné výdavkv

Projekt celkom

MamI. jednotka Počet jednotek
Jednotková

Náklady (vEUR)
cena lv EUR)

718100
0,00

osobohodina 1390 1,40 1946,00
5235,00

osobohodina 150 6,00 900,00
osobohodina 200 4,00 800,00
osobohodina 80 3,50 210,00
osobohodina 50 3,50 175,00

osobohodina 800 3,50 2100,00

eso o ina 8

"osobohodina 80 3,50 210,00

osobohodin8 210 3,00 830,00
9464 OO

2514,00
cesta 4 100,00 400,00

ks 30 15,00 450,00
ks 25 45,00 1125,00

pro;ekt 1 539,00 539,00
3150,00

ks 2 350,00 700,00
ks 1 320,00 320,00
ks 1 200,00 200,00
ks 1 400,00 400,00
ks 2 150,00 300.00
ks 1 200,00 200,00
ks 1 380,00 380,00
ks 1 300,00 300,00
ks 1 350,00 350,00

900,00
cesta 150.00 900,00

0,00
0,00

1450,00
ks 300,00 600,00
ks 80,00 80,00
ks 400,00 400,00
ks 370,00 370,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1350,00
osoby 30 45,00 1350,00

100,00

ks 25 4,00 100,00

2855 OO

0,00
0,00
0,00

2855,00

osobohodina 100 10,00 1000,00
osobohodina 80 10,00 600,00

sJutba 1 175,00 175,00
sJutba 1 1080,00 1080,00

SOO,OO

0,00
500,00

ks 100,00 200,00
ks 150,00 300,00

OOO

0,00

0,00
0,00

0,00

20000 OO

0,00
0,00

20000,00
0,00

20000 OO

2.1 Materiál 'IČ. PHM

2.1.1 Pohonné hmoty

2.1.2 Drobný materiál pre účastn.HSTcom bloky, perá, ceruzky, tritká

2.1.3 Drobnv materiál na stavbu Da ierovVch mode/ov

2.1.4 Kancelárskv maleriál tonerv. kanc.oaoier,~nónV,euroobalv}

2.2 Samostatné hnuteľné veci- DH/M, DNHIM

2.2.4 Kvadrikoptéra

2.2.1 Stavebnica Leoo Mindslorm 2,0

2.2.2 Stavebnica Leao Mindstroms EV3

2.2.3 Humanoid robot

2.2.5 Fotofiaurlna

2.2.6 Laminátor A3

2.2.7 GoPro kamera

2.2.8 Pe/ena 8· úokouhfý obiekliv

2.2.9 Ootická zcsreva- zobrazovacie motnosti zrkadiel

2.3 Cestovné náhradv PO(:Ha zákona

2.3.1 Cestovné náhr.ore zamestn DOdiefa'úcich sana mikrooroiekte

2.4 Prenáiom
2.5 Nákuc ooužitého zariadenia

2.6 Nákup HW a SW

2.6.1 Nelbook kstavebniciam robatov

2.6.2 Multifunkčná tlačiarer"1

2.6.3 Notebook

2.6.4 Monitor velkv

2.7 Režiiné výdavky, voda, teplo, )Iyn, enerqe

2.8 Prepravné

2.9 Honoráre

2.10 Ubytovanie

2.11.1 Strava ore útastnlkov HSTcom 5 dn', á9 Eur

2.11 Stravné

2.12 Iné

2.12.1 Poistenie pre úČastnIkov HSTcom

3. Externé službv

3.1 Posudky Itechnické, finančné, .

3.4.1 Honorár •lektorom zahraničného oartnera

3.2 Po latkv za orávne a notárské službv

3.3 Poradenstvo akonzultácie

3.4 Iné

3.4.2 Honorár �/ektorom HST Com

3.4.3 Web oriestor meoabithok

3.4.SDesi nwebove' stránky

.t. Výdavky na publicitu

4.1 Informačn Itabule

4.2 Iné

4.2.1 Banner aro'ektu

4.2.2 Publicita vreaioná/ne' tlači

S.lnvestlčné vÝdavky

5.1 Stavebn I zdale

5.2 Samostatné hnuteľné veci > HIM

5.3 Samostatné hnuteľné veci > NHIM

6. Ostatné 'davk • u re"niť

7. Celkové oor6vnené výdavkv

Ba. Priifmv mikrocrciektu
8b. Prijlmy mikroprojektu •do výšky vtastného spolufinancovania

9. Celkové uDravené ODr'vnené všdavkv
10. Neoor'vnené výdavkv

11. Celkové výdavkv mikrooroiektu

Rozpočet rnlkroproiektu vEUR

Výdavkyna aklivity žadateta Výdavkyna aklivity Celkové výdavkymikroprojeklu

Název kap~oty Výdavl<y ce/kom Výdavl<y ce/kom Celkové výdavl<y %zCZV
1, Osobné výdavky 7181,00 0,00 7181,00 35,91



Harmonogramrealizácieaktivit mikroprojektu

PrílohaČ.4k Zmluve o poskytnutífinančnéhopríspevku

Termínrealizácie:01.01.2014-30.09.2014~~.---~. -- - --

Mesiacrealizáciemikroprojek1u

Ak1ivita l. II. III. IV. V. VI . VII. VIII . IX. X. Xl. XII .
Návrh webovejstránkyprojektu, x
LOQo a banerprojektu x
Tvorbaprezentácii x
Technickéaorcanízačnézabezpečenie x
Astronómia-Hviezdnydeň x
Kozmonautika-Stretnutiena orbite x
AstroCom x
Stretnutierealizačnýtýmu x
Hviezdna stanica AstroCom x


