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ZMLUVA OPOSKYTNUTíFINAN ČNÉHO PRíSPEVKU

číSLO ZMLUVY:2014/0056

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Správca
názov: Trenčianskysamosprávnykraj

sídlo: Kdolnejstanici7282/20A,Trenčín, 911 01, Slovenská republika
konajúci: Ing.Jaroslav Baška,predsedaTSK
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
banka: Štátna pokladnica
číslo účtua kód banky

refundácie: 7000208989/8180
IBAN: SK1081800000007000208989

(ďalej len "Správca ")

1.2. Príjemca (Žiadatel)
názov: Obec Uhrovec
sídlo: SNP8617,95641 Uhrovec,Slovenská republika
konajúci: Ing.Zuzana Máčeková,starostka obce
IČO: 00311201
DIČ: 2021054310
banka: Primabanka Slovensko, a.s.
čísloúčtu (vrátane predčíslia)a kód banky
refundácie: 0605331013/5600
IBAN: SK975600000000060533 1013



1.4. Poskytnutie finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu
Slovenskejrepublikyje realizovanéna základe strešnéhoprojektu"Fond mikroprojektov".
Podmienky aúlohy Správcu vyplývajúce zo strešného projektu "Fond mikroprojektov"upravuje
"Zmluva oposkytnutífinančného príspevkuČ. Z2241 0620001 01", "Zmluva o poskytnutífinančného
príspevkuzo štátneho rozpočtu SlovenskejrepublikyČ. Z2241 062000101/ŠR"a"Dohoda
ospoluprácina projekte vrámciProgramu cezhraničnejspolupráce Slovenská republika-Česká
republika 2007-2013Č.2009/0178".

1.5. Táto zmluva vrátane všetkých jejpríloh saďalejoznačuje ajako "Zmluva".Správca a Príjemcasa
pre účely tejto Zmluvy označujú ďalejspoločne ajako"Zmluvné strany."

2. PREDMETA ÚČEL ZMLUVY

2.1.Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok,práv apovinnostímedziSprávcom
aPríjemcom priposkytnutífinančného príspevku (ďalejaj "FP") zostrany Správcu Príjemcovina
realizáciuaktivít mikroprojektu,ktorý je predmetom SchválenejžiadostioFP (Príloha Č. 2
kZmluve):

Názov mikroprojektu:3D prezentácia kultúrnychpamiatok,pamätihodnostíaatraktivít

podporujúcichrozvojcestovnéhoruchu v prihraničnom územíobcíUhrovec aModrá

Registračnéčíslo (Kód mikroprojektu) : SKlFMP/12/007

(ďalej aj "mikroprojekt").

Cezhraničný partner:
názov:
sídlo:
konajúci:
IČO:
DIČ:

Obec Modrá
Modrá 170, 687 06 Modrá, Česká republika
Miroslav Kovafík,starosta obce
00362344

2.2. Účelomtejto Zmluvyje spolufinancovanie schváleného mikroprojektu Príjemcu,ato poskytnutím
FPz prostriedkov ERDF a štátneho rozpočtu SR pre:

Operačný program: Program cezhraničnejspolupráce Slovenská republika-Česká

republika 2007 -2013

Spolufinancovaný fondom:Európskyfond regionálneho rozvoja

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



2.5. FPposkytnutývzmysle tejtoZmluvyje tvorený prostriedkamiERDF a prostriedkamištátneho
rozpočtu SR.

3. VÝDAVKY MIKROPROJEKTU, FINANČNÝ PRíSPEVOK, ROZHODNÉ TERMíNY
AINDIKÁTORY

3.1. Správcaa Príjemcasadohodli,ževýdavky mikroprojektu sú rozdelené nasledovne:

Výdavok % EUR

Celkové oprávnené výdavky 100 21446,20

Finančný príspevok zERDF 85 18229,27

Finančný príspevok zo 10 2144,62
štátneho rozpočtu SR

Vlastné zdroje 5 1072,31

3.2. Príjemca sa zaväzuje,že zaistívlastné zdroje na predfinancovanie realizácieaktivítmikroprojektu
azaistí ďalšie vlastnézdroje financovaniamikroprojektuna úhraduvšetkých neoprávnených
výdavkov mikroprojektu.

3.3. Príjemca sa zaväzuje požiadaťo FPvýlučne na úhradu celkových oprávnených výdavkov na
realizáciuaktivít mikroprojektu a za splnenia podmienok stanovených Zmluvou.

3.4. Správca poskytne Príjemcovikonečnú sumu finančného príspevku z ERDFa štátneho rozpočtuSR
vpríslušnom pomere zo schválených deklarovaných oprávnených výdavkov,pričom celková výška
finančného príspevku z ERDFaštátneho rozpočtu SR uvedená v bode 3.1.tohto článku Zmluvy
môže byt'prekročená najviac o 1 EUR a to len z technických dôvodov nastrane Správcu.

3.5. Vecnéačasové vymedzenieoprávnenýchvýdavkovvychádzazNariadenia Rady (ES) č.
1083/2006 a najeho základe spracovanejPríručky prežiadatel'a.

3.6.Rozhodným obdobím pre výdavky je obdobie,ktoré začína dňom splnenia kritériíoprávnenosti
mikroprojektupríjemcom. Toto obdobie však musí zodpovedať termínom uvedeným
vharmonograme aktivít mikroprojektu. Záväzné termíny pre príjemcu súuvedenétu:

Dátum vzniku oprávnených výdavkov 23.09.2013

Fyzickéukončenie realizácie aktivítmikroprojektu 30.09.2014

Posledný možnýtermín úhrady oprávnených výdavkov30.10.2014



Popisované obdobie Poslednýtermín predloženia Závere čnejsprávy

01.01.2014-30.09.2014 30.10.2014

3.8. Príjemcavyhlasuje,že Príjemcovinebola priznanáaani nebude požadovaťna realizáciu
oprávnených aktivítmikroprojektu financovanýchnazáklade tejto Zmluvy dotáciu alebo príspevok
aniinú formu pomoci,ktorá byumožnila dvojité financovanie zozdrojov iných rozpočtových kapitol
štátneho rozpočtu SRalebo ČR,štátnych fondov SR alebo ČR,z iných verejných zdrojov,zdrojov
ES,Recyklačného fondu alebo iných zdrojov poskytnutých zozahraničia nazáklade medzinárodnej
zmluvy.

3.9. Na kontrolu avládnyaudit použitiaFP, ukladanie avymáhaniesankciíza porušenie finančnej
disciplíny savzťahuje režim upravený vprávnych predpisoch SR a ES(najmä zákonČ. 523/2004
Z.z.o rozpočtových pravidlách verejnejsprávy vzneníneskorších predpisov,zákon č.440/2000
Z.z.o správach finančnejkontroly v zneníneskorších predpisov,zákonČ. 502/2001 Z.z.ofinančnej
kontrole a vnútornom audite v zneníneskorších predpisov).Príjemca súčasne berienavedomie,že
podpisom tejtoZmluvyje povinný dodržiavaťSystém finančnéhoriadenia štrukturálnychfondov
aKohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013.

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

528/2008 Z.z. o pomociapodpore poskytovanejzfondov Európskeho spoločenstva.

3.11.Príjemcasa zaväzujepri realizáciimikroprojektudosiahnuťstanovenéindikátoryvýstupu
avýsledku a ich dosiahnutie preukázatel'ne doložiťspolu so Záverečnou správou aprivšetkých
prípadných kontrolách.Predmetom záväzku súnasledovné indikátory:

Indikátor výstupu Jednotka Vstupná hodnotaVýstupná hodnota

Počet vydaných propagačných materiálovpočet O 2000
-bulletin

Počet vydaných propagačných materiálovpočet O 2000
-3D prezentácia

Početvytvorených 3D prezentáciína počet O 1
internetovejstránke obcí

Počet informačných seminárov počet O 2

Indikátor výsledku Jednotka Vstupná hodnotaVýstupná hodnota



číslo mikroprojektu (kódmikroprojektu)anázov mikroprojektu podl'ačlánku 2 bod 2.1. tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa zaväzujú,žebudú prevzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy
uvedené v článku 1tejto Zmluvy.

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1. Zmluva nadobúdaplatnosťdňom jejpodpísania oprávnenýmizástupcamizmluvných strána
účinnosťv nasledujúcideň po jej zverejnenípodl'a platnejprávnejúpravyod 1.1.2011v
Slovenskejrepublike.Zmluvné strany berú navedomie,že akbynedošlo kzverejneniu tejto
zmluvy v lehote do troch mesiacov odjejuzavretia,platí,že kuzavretiu zmluvy nedošlo zo
zákona.

5.2. Zmluva sa uzatvára nadobu určitúajejplatnosť a účinnosť končíuplynutím piatich rokovododňa
Finančného ukončenia realizácie aktivítmikroprojektu svýnimkou článku 10odsek 8. VZP, článku
12 ačlánku 16 VZP,ktorých platnosťaúčinnosťkončí31.12.2021.Uvedená doba sapredlži
vprípade ak nastanú skutočnostiuvedené v článku 90Nariadenia Rady(ES)Č. 1083/2006 o čas
trvania týchto skutočností.

5.3. Príjemcasúhlasí so zverejňovaním údajovuvedenýchvzmluve, ato najmä vrozsahu:
názov/sídlo/IČO,údaje omikroprojekte,predmeteavýške finančnéhopríspevku,ato podl'a
Zákona č211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe kinformáciám v zneníneskorších predpisov
aZákonaČ. 122/2013Z.z. o ochrane osobných údajov aozmene a doplneníniektorých zákonov.

5.4 Neoddelitel'nousúčasťoutejtoZmluvy súnasledujúce prílohy:1. Všeobecné zmluvné podmienky
kZmluve o poskytnutífinančného príspevku,2. PredmetpodporyFP3. Rozpočetmikroprojektu,
4. Harmonogram realizácie aktivítmikroprojektu.Príjemcatýmto vyhlasuje,žesa s obsahom
príloh Zmluvy oboznámila súhlasí, žeje týmito prílohamivcelom rozsahu viazaný.

5.5. Príjemca vyhlasuje,že mu niesúznáme žiadne okolnosti,ktoré byovplyvnilijeho oprávnenosť,
oprávnenosťPartnerov alebooprávnenosťmikroprojektu na poskytnutieFPvzmysle podmienok,
ktoré viedlikschváleniu žiadostio FPpre mikroprojektuvedenýv článku 2 Zmluvy.

5.6. Príjemca vyhlasuje,že všetky vyhlásenia pripojené kžiadostio FPako ajzaslané Správcovipred
podpisom ZmluvyoposkytnutíFP sú pravdivéa zostávajúúčinné pripodpiseZmluvy
vnezmenenejforme.

5.7. Aksaakékol'vekustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi
predpismiSR a ES,nespôsobíto neplatnosťcelejtejto Zmluvy.Zmluvné strany sa v takom
prípade zaväzujú,ak je to nutné,bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiťneplatné zmluvné
ustanovenienovýmplatným ustanovením tak,aby zostalzachovanýúčel Zmluvyaobsah
jednotlivých ustanovenítejto Zmluvy.



zrozumiteľné,podpisujúce osoby súoprávnené kpodpisu tejto Zmluvy anaznak súhlasu ju
podpísali.

Prílohy:

PrílohaČ. 1 Všeobecné zmluvné podmienky kZmluve o poskytnutífinan čného príspevku

PrílohaČ.2 Predmetpodpory FP

PrílohaČ. 3 Rozpočetmikroprojektu

PrílohaČ.4 Harmonogram realizácie aktivítmikroprojektu

Ing. Jaroslav Baška
predseda TSK

Za Príjemcuv...l!/!!!?Y(:!..,dňa ..1.!.:.~:/::?Jr..



PrílohaČ. 1 Zmluvy o poskytnutífinančnéhopríspevku

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY KZMLUVE O POSKYTNUTíFINANČNÉHO PRíSPEVKU

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

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

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 republika 2007-2013,Programovým manuálom
pre program cezhraničnejspolupráceSlovenskárepublika- Česká republika 2007- 2013, Príručkoupre žiadateľa,
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 ich dodržiavaťspolu s ustanoveniamitejto Zmluvy.Uvedené dokumentysú uverejnenéna
internetovejstránke www.sk-cz.eu awww.tsk.sk.

Splnenievšetkých povinnostíSprávcuje Správcapovinný zabezpečiťna základe Zmluvyoposkytnutí finančného
príspevku č. Z22410620001 01,Zmluvy oposkytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky č. Z2241062000101/ŠR ana základeDohody ospolupráci na projekte vrámci Programucezhraničnej
spolupráceSlovenskárepublika- Česká republika2007-2013 č.2009/0178.

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

LEGISLATíVAAVÝKLAD POJMOV
Základnýprávny rámecupravujúcivzťahymedziSprávcom aPríjemcom tvorianajmä:

Právnepredpisy Európskych spoločenstiev aSlovenskejrepubliky

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

ZákonČ. 523/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách verejnejsprávy ao zmene a doplneníniektorých zákonov
vznení neskorších 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 v znenínariadenia Rady (ES)Č. 1341/2008;

Nariadenie Európskeho parlamentu aRady (ES)Č. 1080/2006 z 5.júla 2006 o Európskom fonde regionálneho
rozvoja, a ktorým sazrušuje nariadenie (ES)Č. 1783/1999;

NariadenieKomisie(ES) Č. 1828/2006z8. decembra2006, ktorým sa stanovujúvykonávaciepravidlá
nariadeniaRady (ES) Č. 1083/2006,ktorým sa ustanovujúvšeobecnéustanoveniao Európskom fonde
regionálneho rozvoja,Európskom sociálnom fonde aKohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu



Bezodkladne- najneskôr do7 dníod vzniku skutočnostirozhodnejpre počítanie lehoty;

Celkové oprávnené výdavky - oprávnené výdavkyPríjemcu,ktoré súvisia výlučnes realizáciou aktivít
mikroprojektuvrámcioprávneného obdobia stanoveného vZmluve o poskytnutíFPvo forme nákladova
výdavkovPríjemcu,schválenéRegionálnym výborom FMPpredpodpisom tejtoZmluvy asú vsúlade
sPríručkou pre žiadateľa, Príručkoupre príjemcu, Pravidlamioprávnenostivýdavkov, ametodickými
usmemeniami;

Certifikačnýorgán- orgán,ktorý vykonáva certifikáciu výkazovvýdavkov ažiadostíoplatbu predtým,ako sa
zašlú Európskejkomisii,zodpovedá za vypracovanie žiadostíoplatbu na Európsku komisiu,príjem platieb
zEurópskejkomisie,ako aj realizáciu platieb ERDF Príjemcom.Úlohy certifikačného orgánu plníMinisterstvo
fi nancií SR.

Deň- dňom sa rozumie kalendárny deň, pokial'v Zmluve nieje výslovne uvedené, že ideo pracovný deň;

Dokumentácia- akákol'vekinformácia alebo súborinformácií,vtlačenejalebo elektronickejpodobe,týkajúce
saa/alebo súvisiace smikroprojektom;

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

Európsky fond regionálneho rozvoja (alebo aj "ERDF") - jeden z hlavnýchnástrojovštrukturálnej
aregionálnejpolitiky ES,ktoréhocieľomje prispievať k rozvoju 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 a Žiadostioplatbu

Finančnýpríspevok(alebo aj"FP") - prostriedky EÚ,finančný príspevokje poskytovaný Príjemcovia to pri
splnení podmienok uvedených v Zmluve;

Fond mikroprojektov- nástrojpre podporu 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 zo strany Príjemcua/alebo Partnera;

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

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

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

Oblasť podpory - prostriedok,ktorýmje v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os Programu,
tvorený skupinamitematicky príbuzných aktivít,a ktorýumožňujefinancovanie projektov/mikroprojektov;

Orgán auditu- orgánfunkčne nezávislý od SprávcuaCertifikačného orgánu,určenýčlenským štátom pre
každý operačný program, ktorýje zodpovedný za vykonávanie činnostípodl'ačlánku 62 Nariadenia Rady (ES) č.



Príjemca- orgán,organizácia alebo právnická osobavystupujúca vmeneprojektového partnerstva (Žiadate~,
ktorejsúza účelom realizácie aktivítmikroprojektu poskytované prostriedky ERDFa prostriedky ŠR Slovenskej
republiky;

Prioritnáos- jedenz hlavných zámerov stratégie v Programe,ktorýsaskladá zoskupiny navzájom súvisiacich
operáciískonkrétnymi,meratel'nýmiciel'mi;

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

Príručkaprežiadatel'a- dokument,ktorý poskytuje žiadateľom ofinančný príspevok nevyhnutné informácie
a pokyny nato,aby mohlisprávne pripraviťžiadosťofinančný príspevok asvojprojektsprávne vypracovať
a vytvoriť predpoklady prejeho úspešnú realizáciu.

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

Realizáciaaktivít mikroprojektu - zahŕňaobdobie,vrámci ktoréhoPríjemca aJaleboPartnerirealizujú
jednotlivé aktivity mikroprojektu aktorézačínatermínom začatia realizácie aktivítmikroprojektu uvedenomv
Zmluveaždo ukončenia všetkých aktivítmikroprojektu uvedených vZmluve vtermíne podľa článku 3 bod3.7.
zmluvy oposkytnutíFP;

Regionálnadokumentácia- programová dokumentácia,ktorá tvoríneoddeliteľnú súčasťstrešného projektu
pre Fond mikroprojektov.Tvoriaju nasledovné dokumenty:Žiadosť o FP,Príručka presprávcu,štatútarokovací
poriadok Regionálneho výboru,Príručka pre žiadatel'a;

Regionálnyvýbor - orgán,ktorý je zriadený spoločne českým aslovenským Správcom amá rozhodujúce
slovo prischval'ovaní žiadostíofinančný príspevok z Fondu mikroprojektov;

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

Schválenážiadosť oFP- žiadosťoFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválenáRegionálnym výborom,
a ktoráje uložená u Správcu;

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

Schválenýzoznam výdavkov- formulár,ktorý zasiela SprávcaPríjemcovi.Obsahuje údaje zoZoznamu
deklarovanýchvýdavkovdoplnenéostanoviskoSprávcu(vyčíslenie oprávnenýchvýdavkov)následne slúži
Príjemcoviako podklad navypracovanie Žiadostio platbuza mikroprojekt;.

Splneniekritériaoprávnenosti- Príjemca splníkritérium oprávnenostidňomukončenia kontroly ŽiadostioFP
zhľadiska oprávnenostiSprávcom zapredpokladu,že Žiadosť o FPsplnila všetky kritériá preoprávnenosť;

Správca- subjekt,ktorý nazáklade Zmluvy oposkytnutíFPzabezpečuje výkon správy Fondu mikroprojektov,
výkon kontroly mikroprojektov apreplácanie finančných prostriedkov naúčetpríjemcu

Systém finančnéhoriadeniaštrukturálnychfondov aKohéznehofondu na programovéobdobie2007•
2013- dokumentupravujúcifinančné riadenie štrukturálnych fondov aKohéznehofondu schválený vládou SR,



Vlastné zdroje- finančné prostriedky,ktorýmisa Príjemca podiel'a nafinancovanímikroprojektuv stanovenej
výške.Zatieto zdroje sapovažujúaj tie prostriedky,ktoré Príjemcazískalziného zdroja (okrem zdrojov

uvedených v článku 3 bod3.1. zmluvy o poskytnutíFP),ako napr. úver z banky alebo príspevok tretejosoby.

Verejné obstarávanie- postupyobstarávania zákaziek nadodanie tovarov,uskutočnenie stavebných práca
poskytnutie služieb tovarov,služieb a stavebných prácv zmysle zákonaČ. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
vznení neskorších predpisovavo vzťahu kPríjemcovivsúvislosti svýberom dodávateľamikroprojektua
v prípade zákaziek,na ktoré sanevzťahuje povinnosťpostupovaťv súlade s uvedenýmiprávnymipredpismi,
postupmiuvedenýmiv Príručke prepríjemcu;

Výzva na predkladaniežiadostí (alebo aj "Výzva") - východiskový metodickýa odborný podkladzostrany
Správcu, na základe ktorého Žiadatel'vypracovávaa predkladá žiadosť o FPSprávcovi;

Záverečná správa-komplexná správao pokrokuv realizáciicelého mikroprojektu aojeho udržaní spracovaná
Príjemcom, predložená Správcovi;

Zoznam deklarovanýchvýdavkov- formulár,ktorýzasiela Príjemca príslušnému Správcovispolu spovinnými
prílohami,nazáklade ktorého je vystavenéPrehlásenie o oprávnenostivýdavkov;

Žiadosť ofinančný príspevok- dokument,ktorý pozostáva zformulára žiadostiapovinných príloh,ktorým
žiadateľ o finančný príspevokžiadao poskytnutiefinančného príspevku;

Žiadosť ovrátenie finančných prostriedkov - doklad,ktorý pozostáva z formulára žiadostiapovinných
príloh, nazáklade ktorého má Príjemca povinnosťvrátiť finančné prostriedky v príslušnom pomere nastanovené
účty.

Článok1 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Príjemcasazaväzuje dodržiavaťustanovenia Zmluvy tak,aby bolmikroprojektrealizovaný riadne,včas av súlade
sjej podmienkamiapostupovať prirealizáciiaktivítmikroprojektu sodbornou starostlivosťou.

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

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

4. Príjemca sazaväzuje,že vobdobí piatich rokovodo dňafinančného ukončenia realizácie aktivítmikroprojektu
nedôjde kpodstatnejzmene mikroprojektu definovanejvčlánku 57 ods.1Nariadenia Rady (ES)Č. 1083/2006, pokial'
Správca neurčí inak.

5. Zmluvné stranysavzájomne zaväzujú poskytovaťsivšetku potrebnúsúčinnosť priplnení záväzkov ztejto Zmluvy.

Článok2 OBSTARÁVANIESLUŽIEB,TOVAROV APRÁC PRíJEMCOM

1. Príjemca máprávozabezpečiť odtretích osôb dodanie tovarov,uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb



realizáciimikroprojektu.Činnosťou Správcu nieje dotknutá výlučná akonečná zodpovednosťPríjemcu zavykonanie
verejného obstarávania pridodržanívšeobecne záväzných právnychpredpisovSR a ES, základných princípov
verejného obstarávania aZmluvy.

Článok3 POVINNOSŤPOSKYTOVAŤ INFORMÁCIE APREDLOZIŤZÁVEREČNÚ SPRÁVU

1. Príjemcaje povinný pofyzickom ukončenírealizácie aktivítmikroprojektu predložiťSprávcoviZáverečnú správu,
Zoznam deklarovaných výdavkov vsúlade so Zmluvou.PrílohouZoznamu deklarovaných výdavkov súpríslušné
účtovnédoklady a ďalšia podpomá dokumentácia Príjemcu,ktorýZoznamdeklarovaných výdavkov predkladá.

2. Príjemcaje povinný informovať Správcuokonkrétnych termínoch konania nosnýchaktivítmikroprojektu minimálne7
dnípredkonaním akcie preúčelmožnejkontroly namieste.Tieto termíny sú poskytované Správcovie-mailom.

3. Príjemcaje povinný nažiadosťSprávcu bezodkladne 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 pocelúdobu udržateľnostimikroprojektu.

4. Príjemcaje povinný bezodkladnepísomneinformovaťSprávcuo začatí aukončení akéhokol'veksúdneho,
exekučného,konkurzného alebo správneho konaniavočiPríjemcovia/alebo Partnerovi,o vstupe Príjemcu a/alebo
Partnera do likvidácie ajejukončení,ovzniku a zániku okolnostívylučujúcich zodpovednosť,ovšetkých zisteniach
oprávnených osôb podľa článku 12týchto VZP,prípadne iných kontrolných orgánov,ako ajo iných skutočnostiach,
ktoré majúalebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivítmikroprojektu a/alebo na povahu aúčelmikroprojektu
a zaväzuje sazaslať Správcovifotokópiu dokumentu týkajúceho satakejto zmeny.

5. Príjemcaje zodpovedný za presnosť,správnosť,pravdivosť aúplnosť všetkých informáciíposkytovaných Správcovi.

Článok4 PUBLICITA A INFORMOVANOS Ť

1. Príjemcaje povinný počas platnostiaúčinnostiZmluvy informovaťverejnosťopomoci,ktorú na základe Zmluvy
získa,resp. získalformou FP prostredníctvom opatrenívoblastiinformovania a publicity uvedených vtomto článku
VZP.Príjemcaje povinný túto povinnosťzabezpečiťusvojich partnerov,pokiaľsú najeho aktivity uplatňované
výdavky mikroprojektu.

2. Príjemca sazaväzuje,že všetky opatreniavoblasti informovaniaa publicityzameranéna verejnosťbudú
obsahovať informácie uvedené v príloheČ. 4 Príručky pre žiadateľa.

3. Príjemcaje povinný používať grafický štandard preopatrenia voblastiinformovania apublicity,ktorý je uverejnený
na internetovejstránke www.sk-cz.eu awww.tsk.sk.

4. Príjemca súhlasí,aby ho Správcazaradildo zoznamu Príjemcov pre účely publicitya informovanosti.Príjemca
zároveňsúhlasí so zverejnením nasledujúcichinformáciívzozname Príjemcov:názov asídlo Príjemcua
Partnerov;názov,ciele astručný opis mikroprojektu;miesto realizácie aktivítmikroprojektu;čas realizácie aktivít
mikroprojektu;celkové náklady na mikroprojekt;výška poskytnutéhofinančného príspevku; indikátory
mikroprojektu;fotografie avideozáznamy zmiesta realizácie aktivítmikroprojektu;predpokladaný koniec realizácie
aktivít mikroprojektu.Príjemca súhlasíso zverejnením uvedenýchúdajov tiež inými spôsobmi,na základe
rozhodnutia Správcu.Príjemcaje povinný zabezpečiťsúhlas so zverejnením údajov podľatohto odseku tohto
článku VZP ajzo strany Partnerov.



2. Majetoknadobudnutý a/alebo zhodnotenýzFP alebo zjeho časti môže byťpočas platnostiaúčinnostiZmluvy
prevedenýna tretiu osobu, zaťažený akýmkol'vekprávom 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 vsúvislostis realizáciou aktivítmikroprojektu,atýmto zároveň

udel'uje Správcovi, príslušnému Národnému kontrolóroviapríslušným orgánom SR,ČR aESprávo na použitie
údajov ztejto Dokumentácie na účely súvisiace stouto Zmluvou prizohl'adneníautorských apriemyselných práv
Príjemcu a/alebo Partnerov.

4. Vprípade požiadavky Správcuje Príjemcapovinný poistiťmajetok nadobudnutý a/alebo 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 oprávnenýpreviesťpráva apovinnostiztejto Zmluvy na inýsubjektlen s predchádzajúcim písomným
súhlasom Správcu.

2. Príjemcaje povinný písomne informovaťSprávcu o skutočnosti,že dôjde kprechodu právapovinnostíztejto Zmluvy
ato bezodkladne akosadozvie o možnostivzniku tejto skutočnostialebovzniku tejto skutočnosti.

3. Postúpenie pohl'adávkyPríjemcunavyplatenie FPnatretiuosobu nieje nazáklade dohody zmluvných strán možné.

Článok7 REALIZÁCIA MIKROPROJEKTU

1. Príjemcaje povinnýzrealizovaťschválenýmikroprojektv súlade so Zmluvou,schválenou Žiadosťou ofinančný
príspevoka Regionálnou dokumentáciouadodržať termín fyzickéhoukončenia realizácieaktivítmikroprojektu
uvedený v článku 3 bod3.6. zmluvy o poskytnutíFP.

2. Správcaje oprávnenýpozastaviť poskytnutie FPv prípade:

a) nepodstatnéhoporušenia ZmluvyPríjemcom, a to až dodoby odstránenia tohto porušenia zostrany
Príjemcu;

b) podstatného porušeniaZmluvy Príjemcom,pokial' Správca neodstúpilod Zmluvy, ato až dodoby odstránenia
tohto porušenia zo strany Príjemcu;

c) začatia trestnéhostíhania osôb konajúcichv mene Príjemcu a/aleboPartnerov zatrestnýčin súvisiaci
srealizáciou aktivítmikroprojektu.

3. Správca oznámiPríjemcovipozastavenie poskytnutia FP,pokial'budú splnené podmienky podl'a odseku 2.tohto
článku VZP. Doručením tohtooznámenia Príjemcovinastávajú účinkypozastavenia poskytnutia FP.

4. Ak Príjemcaodstránizistené porušenia Zmluvyv zmysle odseku 2.tohto článku VZP,je povinný bezodkladne doručiť
Správcovioznámenie oodstránenízistených porušeníZmluvy.Správca overí,či došlo kodstráneniu predmetných
porušení Zmluvyav prípade, ženedostatky boliPríjemcom odstránené,obnovíposkytnutie FP Príjemcovi.



faktických a/alebo právnych úkonov,ktorýmipokračuje vzmluvnom vzťahu so Správcom.Ide najmä o pokračovaniev
realizáciiaktivít mikroprojektu,zaslanieZáverečnejsprávy,zaslanieZoznamudeklarovanýchvýdavkov,prijatie
platby FP od Správcuapod. Od tohtookamihusa 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 bola Zmluva uzatvorená podľa článku 5bod 5.2.zmluvy oposkytnutíFP.

2. Mimoriadne ukon čeniezmluvného vz ťahu

2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahuzoZmluvynastávadohodou zmluvných stránaleboodstúpením od
Zmluvy.

2.2 Od Zmluvy môže Príjemca alebo Správca odstúpiť v prípadoch podstatnéhoporušeniaZmluvy,
nepodstatnéhoporušenia Zmluvy,nenaplnenia podmienokstanovených vRegionálnejdokumentáciiaďalej
vprípadoch,ktoré ustanovujú právne predpisy SRa ES.

2.3 Porušenie Zmluvyje podstatné,akstrana porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto
čase bolo rozumné predvídaťs prihliadnutím na účelZmluvy,ktorý vyplynulzjej obsahu alebo zokolností,za
ktorých bola Zmluva uzavretá,žedruhá zmluvná strana nebude maťzáujem na plnenípovinnostípri takom
porušeníZmluvyalebo v prípade,aktak ustanovuje Zmluva.

2.4 NaúčelyZmluvy sazapodstatné porušenie Zmluvy zostrany Príjemcu považuje najmä:

a) vzniknepredvídaných okolnostínastrane Príjemcu a/alebo Partnera,ktoré zásadne zmenia podmienky
plnenia Zmluvy amikroprojektu

b) opakovanénárokovanie neoprávnených výdavkovmikroprojektu,akSprávca neurčíinak;

c) preukázané porušenie právnych predpisov SRa ESv rámcirealizácie aktivítmikroprojektu súvisiacich
sčinnosťou Príjemcu a/alebo Partnerov;

d) porušeniezáväzkovvyplývajúcichz vecnej alebo časovej realizácieaktivít mikroprojektua/alebo
nesplneniepodmienokapovinností, ktoré Príjemcovivyplývajúzo Zmluvy (najmänezabezpečenie
verejnéhoobstarávania,nesplneniemerateľnýchukazovateľovmikroprojektualebo iné závažné
porušenie zmluvných povinností);

e) zastavenie realizácieaktivítmikroprojektu zdôvodov nastrane Príjemcu a/alebo Partnera

f) ak sa právoplatným rozsudkom súdupreukážespáchanietrestnéhočinu vsúvislosti sprocesom
hodnotenia avýberu mikroprojektov,alebo akbude akoopodstatnená vyhodnotená sťažnosťsmerujúca
kovplyvňovaniuhodnotiteľovalebo kzaujatosti,prípadne aktakéto ovplyvňovaniealebo porušovanie
skonštatujú ajbez sťažnostialebo podnetu nato oprávnené kontrolné orgány;

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

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

i) porušenie,ktoré je považovanéza nezrovnalosťvzmysle článku 2 ods.7Nariadenia Rady (ES)Č.



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

2.6 Porušenieďalších povinnostístanovenýchvZmluve alebo v právnychpredpisovSR aES a/alebo
vdokumentoch,naktoré Zmluva odkazuje okrem prípadov,ktoré sa podľaZmluvy považujú za podstatné
porušenia,súnepodstatným porušením Zmluvy.

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

2.8 Odstúpenie odZmluvyje účinnédňomdoručenia písomného oznámeniaoodstúpeníod Zmluvydruhej
zmluvnejstrane.

2.9 Aksplneniu povinnostizmluvnejstrany brániokolnosťvylučujúca zodpovednosť,je druhá zmluvná strana
oprávnená od Zmluvyodstúpiťlen vtedy, akod vzniku okolnosti uplynulaspoň jeden rok. Vprípade
objektívnejnemožnostiplnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvyapod.)saustanovenie predchádzajúcej
vety neuplatní azmluvnéstranysúoprávnené od Zmluvy odstúpiť okamžite.

2.10 Vprípadeodstúpenia odZmluvy zostávajú zachované tieprávaSprávcu,ktoré podľa svojejpovahy majú
platiť ajpo skončeníZmluvy,a to najmä právo požadovať vrátenie poskytnutejčiastky FP,právo na náhradu
škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy a pod.

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

Článok 10 VYSPORIADANIE FINAN ČNÝCHVZŤAHOVA ZMLUVNÁ POKUTA

1. Príjemcaje povinný:

a) vrátiť FPalebojeho časťv prípade platby poskytnutejomylom,

b) vrátiťFPalebo jeho čast',ak porušilpovinnostiuvedené vZmluve a porušenie povinnostiznamená porušenie
finančnejdisciplíny podl'a§ 31 ods.1písmena a),b), cl,d) zákona č.523/2004 Z.z.orozpočtových pravidlách
verejnejsprávy aozmene a doplneníniektorých zákonov vzneníneskorších predpisov,

c) akto určí Správca,vrátiť FPalebo jeho časť, ak Príjemcaa/alebo Partnerporušilustanovenia právnych
predpisov SRalebo 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 Príjemcu sa považuje zataké porušenie podmienok poskytnutia FP,s ktorým sa spája povinnosť vrátenia
FPalebo jeho časti, v prípade, ak Príjemcatakýto FPalebo jeho časť nevrátipostupom stanoveným vodsekoch
4. až 9. tohto článku VZP,bude sanatoto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhejvety§31



4. Povinnosť vrátenia FPalebojeho časti(podl'aodseku 1. písm.a) až e)tohto článku VZP,ako ajv prípade postupu
podl'a poslednejvety odseku 3.tohto článku VZP)ajeho rozsah určíSprávca v"Žiadostiovrátenie finančných
prostriedkov" (ďalejlen "ŽoVFP"),ktorú zašle maximálne dvakrátPríjemcovi.

5. SprávcavŽoVFP uvedie výšku FPalebojeho častia príjmu,ktorú má Príjemca vrátiť azároveň určíčísla účtov,na
ktoréje Príjemca povinný vrátenie FP alebojeho častia príjmu vykonať.Vsúlade s ods.6. toho článku Správca
vŽoVFP určí ajlehotu na vrátenie FP.

6. Príjemcaje povinný vrátiť FPalebojeho časťa príjemv určenejlehote,ato do 10 dníod dátumu odoslania ŽoVFP
Správcom.Aj vprípade,že si príjemca zásielku neprevezme,zmluvné strany sadohodli,že lehota navrátenie FP
alebo jeho časti,resp.príjmu sapočíta oddátumu odoslania ŽoVPF Správcom.Pokial'Príjemca nevrátiFP alebo
jeho časti,resp.príjem riadne avčas na základe ŽoVFP,Správca oznámitúto skutočnosťRiadiacemu orgánu ..

7. Príjemcaje povinnýv lehotedo7pracovných dníod uskutočnenia vrátenia FPalebojeho častialebo príjmu,ktoré sa
uskutočniloformou platby naúčetoznámiť Správcovitoto vrátenie na tlačive "Oznámenie o vysporiadanífinančných
vzťahov".Prílohou "Oznámenia ovysporiadanífinančných vzťahov"je výpis z bankového účtupreukazujúcirealizáciu
uskutočnenejplatby.

8. Ak Príjemcazistívznik nezrovnalostisúvisiacejsmikroprojektom,je povinnýtúto nezrovnalosť bezodkladne oznámiť
Správcovia zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce satejto nezrovnalosti.Túto povinnosť máPríjemca
do 31.12.2021.Uvedenádoba sa preclžívprípade aknastanú skutočnostiuvedené včlánku 90 Nariadenia Rady
(ES) č.1083/2006 o častrvania týchto skutočností.

9. Aksa Príjemcadostane doomeškania s plnením svojejpovinnostizo Zmluvy, ato:

a) oznamovacejpovinnosti;

b) ktorejkol'vek povinnostispojenejsinformovaním a publicitou;

c) povinnostiposkytnúť súčinnosť Správcovi;

Správca je oprávnený uplatniťvoči Príjemcovizmluvnú pokutuvovýške 0,1% zosumy celkových oprávnených
výdavkovuvedenejvčlánku 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 AUCHOVÁVANIE Ú ČTOVNEJDOKUMENTÁCIE

1. Príjemca,ktorýje účtovnou jednotkou podľa zákonaČ. 431/2002 Z.z.o účtovníctve v zneníneskorších predpisov,je
povinnýv rámcisvojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa mikroprojektu:

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

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

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

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

3. Naúčelycertifikačného overovania je Príjemcapovinný napožiadanie predložiťCertifikačnému orgánu nímurčené



2. Príjemcaje povinnýzabezpečiť prítomnosťosôb zodpovedných za realizáciuaktivítmikroprojektu, vytvoriť primerané
podmienky na riadnea včasné vykonanie kontroly/auditu/overenia na miestea zdržať sa konania,ktoré bymohlo
ohroziťzačatie a riadnypriebehvýkonu kontroly/auditu/overenia na mieste.

3. Oprávnenéosoby navýkon kontroly/auditu/overenia namiestemôžuvykonaťkontrolu/audit/overenie na miesteu
Príjemcua Partnerov kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy až do 31.12.2021.Uvedená doba sa predíživ prípade ak
nastanú skutočnostiuvedené v článku 90 Nariadenia Rady(ES)Č. 1083/2006o častrvania týchto skutočností.

4. Oprávnenéosoby navýkonkontroly/auditu/overenia na miestesúoprávnené:

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

b) požadovaťod Príjemcu,aby predložiloriginálne dokladya inú potrebnú Dokumentáciu,záznamy dátna
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 namieste,

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

5. Oprávnené osoby navýkonkontroly/auditu/overenia na miestesú najmä:

a) Správcaa ním poverenéosoby,

b) príslušní Národníkontrolóri,

c) Národný orgán,

d) Najvyšší kontrolný úradSR,príslušná Správafinančnejkontroly, Certifikačný orgána nimipoverené osoby,

e) Orgánauditu,jeho spolupracujúce orgánya 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/auditom/overením na
mieste v zmysle správy z kontroly/auditu/overenia na mieste v lehote stanovenejoprávnenýmiosobamina výkon
kontroly/auditu/overeniana mieste. Príjemca je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon
kontroly/auditu/overenia namieste informáciu o splneníopatreníprijatých na nápravuzistených nedostatkovv
termíne stanovenom oprávnenou osobouv zmysle ods. 5.tohto článku.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁNAPO ČíTANIE LEHÔT

1. Zmluvné stranysadohodli,že ichvzájomná komunikácia súvisiaca stouto Zmluvou sipresvoju záväznosť vyžaduje
písomnú formu.

2. Zmluvné strany sadohodli,že písomnáforma komunikácie sa bude uskutočňovaťprostredníctvom doporučenej
zásielky.V prípade,že sizmluvná strana neprevezme zásielku,zasielanú doporučenou poštou a uloženúna pošte,
piatydeň od uloženia na poštesa bude považovať za deň doručenia zásielky,ajkeďsa adresát o obsahu uloženej



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

9. Lehoty určené podľatýždňov,mesiacov alebo rokovkončiauplynutím tohodňa,ktorýsasvojím označením zhodujes
dňom, keď došlo kskutočnostiurčujúcejzačiatok lehoty, a ak ho v mesiaciniet,posledným dňom mesiaca. Ak koniec
lehoty pripadne na sobotu, nedel'ualebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližšínasledujúcipracovný deň.

10. Lehotaje dodržaná,aksa posledný deňlehoty podanie odovzdá orgánu,ktorý mápovinnosťho doručiť alebo sa
odošle e-mailom.

Článok 14 Ú ČTY PRíJEMCU

1. Správca zabezpečíposkytnutie FP Príjemcovibezhotovostne na účetvedený v EUR.Čísloúčtu Príjemcu(vrátane
predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1ods.1.2. zmluvy o poskytnutíFP.

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

3. Príjemca môžerealizovaťúhradyoprávnenýchvýdavkovaj ziných účtov otvorenýchPríjemcom pridodržaní
podmienokexistencieúčtu Príjemcu určenéhona príjem FP a realizácie aktivítmikroprojektuprostredníctvom
rozpočtu.Príjemcaje povinný oznámiťSprávcoviidentifikáciu týchto účtov najneskôrpri predloženíZáverečnej
správy.

Článok 15 PLA TBV

1. Správcaposkytne FPsystémom refundácie.

2. Príjemcasazaväzuje predložiť príslušnému SprávcoviZoznam deklarovaných výdavkov spolus účtovnýmidokladmi
a ďalšou podpomou dokumentáciou nakontrolu v súlade s článkom 3 VZP.V prípade nedostatkov Správcadožiada
Príjemcu,na doplnenie Zoznamu deklarovaných výdavkov,resp.jeho príloh tak,aby moholvystaviťPrehlásenie
ooprávnenostivýdavkovnajneskôrdo 110 kalendárnychdní od doručenia Zoznamu deklarovanýchvýdavkov
Správcovi.

3. Po vykonaníkontroly podľapredchádzajúceho odsekutohto článku VZP, Správca vystavíPrehlásenie ooprávnenosti
výdavkovaSchválený zoznam výdavkov.Jeden originálPrehlásenia ooprávnenostivýdavkovaSchváleného
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
deklarovaných výdavkov a Prehlásenia ooprávnenostivýdavkov.

5. Príjemcajepovinnýv predkladanom Zozname deklarovaných výdavkov uvádzaťvýlučnevýdavky,ktoré zodpovedajú
podmienkam oprávnenostivýdavkov.Príjemcazodpovedá za pravosť,správnosťakompletnosťúdajov uvedených
vZozname deklarovaných výdavkov.Vprípade,ženazáklade nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených
vZOV dôjde k vyplateniu platby,pôjde oporušenie finančnejdisciplíny vzmysle§ 31 zákonaČ. 523/2004 Z.z.
orozpočtových pravidlách verejnejsprávy ao zmene a doplneníniektorých zákonov vzneníneskorších predpisov.

6. Príjemcovivznikne nárok na vyplatenie príslušnejplatby ažv momente schválenia Žiadostioplatbu za strešný
projektFond mikroprojektov.Nárok Príjemcu navyplatenie príslušnejplatby vzniká len v rozsahu,vakom Správca
posúdioprávnenosť výdavkov mikroprojektu.



PrílohaČ. 2k Zmluve o poskytnutí fmančného príspevku

Predmetpodpory FP

1. Ciele Mikroprojektu

Hlavný ciel' Hlavnýmcieľom mikroprojektuje zviditel'niťhistorické,prírodné akultúrne
dedičstvo zoboch prihraničných mikroregiónov prostredníctvom spracovania
3D prezentácií najvýznamnejšíchhistorickýcha kultúrnych pamiatok,
pamätihodností,dominántaatraktivít. Umiestnením prezentáciína internete
sa zabezpečídostupnosťinformáciíotýchto pamiatkach nielen občanom
oboch regiónov,ale aj širokejverejnosti,najmä domácim a zahraničných
turistom,čím sazvýši cestovný ruch v oboch prihraničných mikroregiónoch.
Prostredníctvom informačných seminárov budúzáujemcovia informovaníaj o
ďalších detailocha podrobnostiachohl'adompredmetnýchpamiatoka
atraktivít,respektíve dostanú ďalšie podrobné informácie nazáklade svojich
otázok týkajúcich sa historických,prírodnýcha kultúrnych pamiatok,
pamätihodností,dominánt a atraktivít, ktoré sa nachádzajúv oboch
prihraničných mikroregiónoch.

Specifický ciel'1 Zviditeľnenie historickéhoa kultúrneho dedičstvaoboch mikroregiónov
Specifický ciel'2 Zachytenie súčasného stavukultúrnych pamiatok,pamätihodnostíaatraktivít

ai pre budúce generácie
Specific ký ciel'3 Prezentáciavýsledkov mikroprojektu prostredníctvom informačných seminárov
Specifický ciel'4 Prezentáciavýsledkovmikroprojektua cezhraničnejspoluprácevydaním

propagačných materiálov(bulletin,CD s3D prezentáciamislúžiace ajna
reprezentačné účelyoboch obcí)

2. Aktivity

Popis aktivít 1.Výber vhodných pamiatoka atraktivít-výber dominánt,kultúrnych pamiatok,
pamätihodnostíaatraktivít oboch prihraničnýchpartnerova kompletizácia
informácií

2. Tvorba3D prezentácií- 3D prezentácianaCD nosičoch, ktorá bude
obsahovaťdominanty,kultúrne pamiatky,pamätihodnostiaatraktivity oboch
prihraničných partnerov, budeslúžiť napropagačné areprezentatívne účely



Príloha č. 2kZmluve o poskytnutí finančného príspevku

Inštitucionálnaa
technická
udržatel'nos ť

5. Propagáciamikroprojektu-prípravapropagác ie,článkov a materiálov
zameraných nazviditeľnenie oboch prihraničných obcí,cezhraničnejspolupráce
afinancovania mikroprojektu

Dodané 3D prezentácie najvýznamnejšíchhistorických akultúrnych pamiatoka
pamätihodností,dominánta atraktivítbudú sprístupnenéširokejverejnosti
prostredníctvom ichzverejnenia na internetovejstránke.Propagačné materiály
vydané nazabezpečenie publicity projektu budú rozdávané počasinformačných
seminárov,ktoré sa uskutočniau projektovýchpartnerova taktiež na
podujatiachorganizovanýchvrámci cezhraničnejspolupráceobcíUhroveca
Modrá.

3. Ciel'ové skupiny

Ciel'ové skupiny:
obec Uhrovec,obec Modrá a ostatné obcez oboch prihraničných regiónov
domáciazahraničníturisti
obyvatelia prihraničného regiónu bezrozdielu veku,pohlavia asociálneho postavenia
záujmové združenia aspolky pôsobiace v oblastikultúry,turizmu aaktívneho trávenia voľného času



Príloha Č. 3k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku

Rozpočetmikroprojektu

ROZPOCET PROJEKTU PRE FOND Projekt celkom
MIKROPROJEKTOV

Merná Počet
Jednotková

Náklady (v
Výdavok cena (v

jednotka jednotiek
EUR\

EUR)

1. Osobné výdavky 808,20

1.1 Hrubé mzdy a platy 0,00
1.2 Odvody sociálneho a zdravotného poistenia
platené zamestnávatel'om hodina 90 2,33 209,70
1.3 Iné 0,00
1.3.1Odmena zdohôd vykonaných mimo pracovný
pomer hodina 90 6,65 598,50
2. Vecné výdavky 1158,00
2.1 Materiál vrátane PHM 0,00
2.2 Samostatné hnuteľné veci -DHIM, DNHIM 0,00
2.3Cestovné náhrady podľa zákona 0,00
2.4 Prenájom 0,00
2.5Nákup použitého zariadenia 0,00
2.6 Nákup HW a SW 0,00
2.7 Režijné výdavky (voda, teplo, plyn, eneroie) 0,00
2.8 Prepravné -autobus km 460 1,30 598,00
2.9 Honoráre 0,00
2.10 Ubytovanie 0,00
2.11 Stravné osoba 80 7,00 560,00
2.12 Iné 0,00
3. Externé služby 750,00
3.1 Posudky (technické, finančné, ...) 0,00
3.2 Poplatky zaprávne anotárske služby 0,00
3.3 Poradenstvo akonzultácie -extern Ý manažment služba 1 750,00 750,00
3.4 Iné 0,00
4. Výdavky na publicitu 3930,00
4.1 Informačné tabule, pamätné dosky a iné súvisiace
sprojektom ks 1 130,00 130,00
4.2 Iné 0,00
4.2.1 Bulletin ks 2000 1,80 3600,00
4.2.2 Propaqácia mikroprojektu súbor 1 200,00 200,00
5. Investičné výdavky 0,00
5.1 Stavebné výdavky 0,00
5.2 Samostatné hnutel'néveci -HIM 0,00
5.3Samostatné hnutel'né veci -NHIM 0,00
6. Ostatné výdavky -upresniť 14800,00



Príloha Č. 3k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku

Výdavky na aktivity
Výdavky naaktivity

Celkové výdavky
cezhraničného

žiadate\'a
partnera

mikroprojektu

Názov kapitoly Výdavky celkom Výdavky celkom Celkové výdavky %zClV

1. Osobné výdavky 808,20 0,00 808,20 3,77

2.Vecné výdavky 579,00 579,00 1158,00 5,40

3. Externé služby 750,00 0,00 750,00 3,50
4. Výdavkyna

2130,00 1800,00 3930,00 18,32publicitu
5. Investičné výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Ostatné výdavky 7400,00 7400,00 14800,00 69,01
7. Celkové oprávnené

11 667,20 9779,00 21446,20 100,00
výdavky
(-) Príjmy

1

0,00 0,00 0,00

8. Celkové upravené
11 667,20 9779,00 21446,20

oprávnené výdavky
(+) Neoprávnené

0,00
výdavky
9. Celkové výdavky 11667,20 9779,00 21 446,20



PrílohaČ. 4 kZmluveoposkytnutífinančnéhopríspevku

Termínrealizácie:01.01.2014-30.09.2014

Mesiac realizácie mikroprojektu
~ktivita l. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Xl. XII.

Výbervhodnýchpamiatokaatraktivít x x x
Tvorba3D prezentácii x x x x
Zberúdajov,návrh,prípravaatlač bulletinu x x x x
Informačnésemináreuoboch prihraničných
partneroch x x x x x
Propagáciamikroprojektu x x x x x x


