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1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Správca
názov: Trenčianskysamosprávnykraj

sídlo: Kdolnejstanici7282/20A,Trenčín,91101, Slovenská republika
konajúci: Ing.Jaroslav Baška,predsedaTSK

IČO: 36126624
DIČ: 2021613275

banka: Štátna pokladnica
číslo účtu a kódbanky

refundácie: 7000208989/8180

IBAN: SK 1081800000007000208989

(ďalejlen "Správca ")

1.2. Príjemca (Žiadatel')
názov: Obec Raková

sídlo: Raková140,02351 Raková,Slovenská republika
konajúci: Mgr.Anton Heglas,starosta

IČO: 00314234

DIČ: 2020553216

banka: Československá obchodnábanka,a.s.

číslo účtu akódbanky
refundácie: 4014207860/7500

IBAN: SK777500 0000 004014207860



"Zmluva oposkytnutífinančného príspevkuČ. Z22410620001 01lf, "Zmluva o poskytnutífinančného
príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky Č. Z22410620001 01/ŠRIfa"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 účelytejto Zmluvy označujú ďalejspoločne ajako "Zmluvné  strany."

2. PREDMET A ÚČELZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvyje úprava zmluvnýchpodmienok,práv apovinnostímedzi Správcom
aPríjemcom priposkytnutífinančnéhopríspevku (ďalejaj "FP")zo strany Správcu Príjemcovina
realizáciuaktivít mikro projektu,ktorý je predmetom Schválenejžiadosti oFP (Príloha Č. 2
kZmluve):

Názov mikroprojektu:Novépriatel'stvá Raková-Dolní Lomná

Registračné číslo (Kódmikroprojektu):SKlFMP/121025

(ďalejaj .mikroprojekí").

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

Obec DolníLomná
DolníLomná 164,739 91 DolníLomná,Česká republika
Renata Pavlínová,starosta
00535966
CZ00535966

2.2. Účelom tejto Zmluvyjespolufinancovanieschváleného mikroprojektuPríjemcu,ato poskytnutím
FPz prostriedkov ERDF a štátneho rozpočtu SR pre:

Operačný program: Program cezhraničnejspolupráce Slovenská republika-Česká

republika 2007 - 2013

Spolufinancovanýfondom: Európskyfondregionálneho rozvoja

Prioritná os: 1. Podpora sociokultúrnehoa hospodárskehorozvoja
cezhrani čného regiónu a spolupráce

Oblasť podpory: 1.6Fond mikroprojektov

2.3. Správcasa zaväzuje,že na základe tejto Zmluvy poskytneFP Príjemcovi,ato vsúlade
sustanoveniamitejto Zmluvy,so všetkýmidokumentmi,naktoré Zmluva odkazujenajmä so



Výdavok % EUR

Celkové oprávnené výdavky 100 15723,40

Finančný príspevok zERDF 85 13364,89

Finančný príspevok zo 10 1572 ,34
štátneho rozpo čtu SR

Vlastné zdroje 5 786,17

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

3.1. Správca a Príjemca sadohodli,že výdavky mikroprojektu sú rozdelenénasledovne:

3.2. Príjemca sa zaväzuje,že zaistívlastné zdroje napredfinancovanie realizácie aktivítmikroprojektu
azaistí ďalšie vlastné zdroje financovaniamikroprojektuna úhradu všetkýchneoprávnených
výdavkov mikroprojektu.

3.3. Príjemca sa zaväzujepožiadaťo FPvýlučne na úhradu celkovýchoprávnenýchvýdavkovna
realizáciu aktivítmikroprojektu aza splnenia podmienok stanovených Zmluvou.

3.4. Správca poskytne Príjemcovikonečnú sumufinančného príspevku z ERDF aštátneho rozpočtu SR
vpríslušnom pomere zoschválených deklarovaných oprávnených výdavkov,pričomcelková výška
finančného príspevku z ERDF aštátneho rozpočtu SRuvedená vbode 3.1.tohto článku Zmluvy
môže byť prekročená najviac o 1 EUR a to lenz technických dôvodov nastrane Správcu.

3.5. Vecnéačasové vymedzenieoprávnenýchvýdavkov vychádza zNariadenia Rady (ES) č.
1083/2006 a na jeho základe spracovanejPríručky prežiadatel'a.

3.6.Rozhodným obdobím pre výdavky je obdobie,ktorézačína dňom splnenia kritériíoprávnenosti
mikroprojektu príjemcom. Toto obdobie však musí zodpovedať termínom uvedeným
vharmonograme aktivítmikroprojektu.Záväzné termíny pre príjemcu súuvedené tu:

Dátum vzniku oprávnených výdavkov 30.9.2013

Fyzickéukon čenie real izácie aktivítmikroprojektu 31.08.2014

Posledný možnýtermín  úhrady oprávnených výdavkov30.09.2014

Konečnýmožný termínv prípade nutnosti predlženla 30.09.2014



3.8. Príjemcavyhlasuje, že Príjemcovinebola priznaná aani nebude požadovaťna realizáciu
oprávnenýchaktivítmikroprojektufinancovanýchnazáklade tejto Zmluvy dotáciu alebo príspevok
ani inú formu pomoci,ktorá byumožnila dvojité financovaniezozdrojov iných rozpočtovýchkapitol
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 kontroluavládny audit použitiaFP, ukladanieavymáhaniesankciíza porušeniefinančnej
disciplínysa vzťahujerežim upravenývprávnych predpisochSR a ES(najmä zákonČ. 523/2004
Z.z. orozpočtovýchpravidláchverejnejsprávyvznení neskoršíchpredpisov,zákon č.440/2000
Z.z.osprávach finančnejkontroly vzneníneskorších predpisov,zákonČ. 502/2001 Z.z.ofinančnej
kontrole a vnútornom audite v zneníneskorších predpisov).Príjemca súčasne berie navedomie,že
podpisom tejto Zmluvyje povinnýdodržiavaťSystém finančnéhoriadenia štrukturálnychfondov
a Kohézneho fondu naprogramové obdobie 2007-2013.

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

528/2008 Z.z.opomociapodpore poskytovanejzfondov Európskeho spoločenstva.

3.11. Príjemcasa zaväzuje pri realizáciimikroprojektudosiahnuťstanovenéindikátoryvýstupu
avýsledkuaich dosiahnutiepreukázatel'nedoložiťspolu so Záverečnousprávouapri všetkých
prípadných kontrolách.Predmetom záväzku súnasledovné indikátory:

Indikátorvýstupu Jednotka Vstupná hodnota Výstupná hodnota

Početzrealizovanýchkultúrnych
počet O 4

aspoločenských akcií

Indikátorvýsledku Jednotka Vstupná hodnotaVýstupná hodnota

Početvytvorených partnerstiev počet O 1

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁNAKONTAKTNÉ ÚDAJE

4.1.Zmluvné strany sa dohodli,že ich vzájomnákomunikáciasúvisiaca stouto Zmluvou sipre svoju
záväznosťvyžaduje písomnú formu,vrámci ktorejsú Zmluvné strany povinné uvádzaťregistračné
číslo mikro projektu (kód mikroprojektu)a názov mikroprojektu podl'ačlánku 2 bod 2.1.tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa zaväzujú,žebudú prevzájomnú písomnú komunikáciu používaťpoštové adresy
uvedené v článku 1tejto Zmluvy.



vprípade ak nastanú skutočnostiuvedenév článku 90Nariadenia Rady (ES)Č. 1083/2006 o čas
trvania týchto skutočností.

5.3. Príjemca súhlasí so zverejňovanímúdajov uvedenýchvzmluve, ato najmä vrozsahu:
názov/sídlo/iČO,údaje omikroprojekte,predmeteavýške finančnéhopríspevku,ato podl'a
Zákona č211/2000 Z. z. oslobodnom prístupe k informáciám v zneníneskorších predpisov
aZákona Č. 122/2013Z. z. oochrane osobnýchúdajov ao zmene adoplnení niektorých
zákonov.

5.4 Neoddelitel'nousúčasťou tejtoZmluvy sú nasledujúce prílohy:1. Všeobecné zmluvné podmienky
kZmluve o poskytnutífinančného príspevku,2. Predmetpodpory FP 3.Rozpočetmikro projektu,
4. Harmonogram realizácie aktivítmikroprojektu.Príjemcatýmto vyhlasuje,žesa s obsahom
príloh Zmluvy oboznámilasúhlasí, žeje týmito prílohamiv celom rozsahu viazaný.

5.5. Príjemca vyhlasuje,že mu niesú známe žiadne okolnosti,ktoré byovplyvnilijeho oprávnenosť,
oprávnenosťPartnerov alebooprávnenosťmikroprojektu na poskytnutie FPv zmysle podmienok,
ktoré viedlikschváleniu žiadostio FP premikroprojektuvedený v článku 2Zmluvy.

5.6. Príjemca vyhlasuje,ževšetky vyhlásenia pripojené kžiadostio FP ako ajzaslané Správcovipred
podpisom Zmluvy oposkytnutí FP sú pravdivé a zostávajú účinné pripodpise Zmluvy
vnezmenenejforme.

5.7. Ak saakékol'vekustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným v dôsledkujeho rozporus právnymi
predpismiSR a ES, nespôsobíto neplatnosťcelej tejto Zmluvy.Zmluvné strany sa v takom
prípade zaväzujú,ak je to nutné,bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatnézmluvné
ustanovenienovýmplatným ustanovením tak,aby zostal zachovanýúčel Zmluvy aobsah
jednotlivých ustanovení tejtoZmluvy.

5.8. Všetky spory,ktoré vzniknú ztejto Zmluvy,vrátane sporov ojejplatnosť, výklad alebo ukončenie
sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiťvzájomnýmizmierovacímirokovaniamiadohodami.
Vprípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté vsúvislostisplnením záväzkov
podl'a Zmluvy alebo v súvislostisňou nevyriešia,Zmluvné strany sa dohodliasúhlasia,že všetky
spory vzniknuté zoZmluvy,vrátane sporov ojejplatnosť,výklad alebo ukončenie,budú riešené
namiestne a vecne príslušnom súde Slovenskejrepubliky podl'a právneho poriadku Slovenskej
republiky.

5.9. Táto Zmluvaje vyhotovenáv4 rovnopisoch, pričom po podpise ZmluvydostanePríjemca
1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Správca.

5.10. Zmluvné stranyvyhlasujú,že sitext tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali,jejobsahu aprávnym
účinkomz nej vyplývajúcim porozumeli,ich zmluvnéprejavysúdostatočne jasné, určitéa
zrozumitel'né,podpisujúce osoby sú oprávnené kpodpisu tejto Zmluvy a naznak súhlasuju
podpísali.



Prílohy:

PrílohaČ. 1 Všeobecnézmluvné podmienky kZmluve o poskytnutífinan čného príspevku

PrílohaČ. 2 Predmetpodpory FP

PrílohaČ. 3 Rozpočetmikroprojektu

PrílohaČ. 4 Harmonogram realizácie aktivítmikroprojektu

v 13 -02-2014,dna .

. ~~~Podpis: lit .'

'" .'<1'
o ~,,& I

Mgr.Anton HeglaS,~1

starosta obce Raková



Prílohač, 1Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku

VŠEOBECNÉZMLUVNÉPODMIENKYKZMLUVE O POSKYTNUTíFINANČNÉHOPRíSPEVKU

Tieto všeobecnézmluvnépodmienkyupravujúvzájomnépráva a povinnostizmluvnýchstrán, ktorýmisú nastrane jednej
SprávcaFMP a nastrane druhejPríjemca tohto FP,

Pre účelytýchto všeobecnýchzmluvnýchpodmienoksa všeobecnézmluvnépodmienkyďalej označujúako ,,vZP",zmluva
oposkytnutí FPbez VZP aostatnýchpríloh saďalej označujeako "zmluva oposkytnutíFP"a zmluva o poskytnutíFP, VZP
aostatné prílohy sa ďalejoznačujeako "Zmluva",VZP súneoddelítel'nousúčasťouzmluvyoposkytnutíFP,

Ak by niektoré ustanovenia VZP bolí vrozpore sustanoveniami zmluvy oposkytnutí FP, platia ustanoveniazmluvy
oposkytnutíFP,

Vzájomnépráva apovínnosti medzi Správcom aPríjemcom sa riadiaZmluvou,všetkýmidokumentmi,na ktoré Zmluva
odkazujeaprávnymi predpismiSR a ES,Zmluvnéstranysa dohodli,že práva apovinnostizmluvnýchstrán sabudú ďalej
ríadíťProgramom cezhraničnejspolupráceSlovenskárepublika- Českárepublika2007- 2013, Programovýmmanuálom
pre program cezhraničnejspolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013, Príručkou pre žiadateľa,
Príručkou pre príjemcu, Pravidlamioprávnenostivýdavkov pre slovenskýchpartnerov (ďalej len Pravidlá oprávnenosti
výdavkov), príslušnou výzvou na predkladaniežiadostí oFPa Systémom finančného riadenia štrukturálnychfondov
aKohézneho fondu na programovéobdobie2007- 2013. Príjemcavyhlasuje,žesa sobsahom uvedených dokumentov
oboznámil azaväzuje sa ich dodržiavať spolu s ustanoveniamitejto Zmluvy, Uvedené dokumenty sú uverejnenéna
internetovejstránke www.sk-cz.euawww.tsk.sk.

Splnenie všetkých povinností Správcu je Správca povinný zabezpečiť na základe Zmluvy oposkytnutí finančného
príspevku č. Z2241062000101,Zmluvy oposkytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky č. Z2241062000101/ŠRana základe Dohody ospolupráci na projekte v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013Č. 2009/0178.

Splnenie všetkých povinností Príjemcu uvedených vZmluve je Príjemca povinný zabezpečiť aj voči Partnerom, ato
vzhľadom na účel,ktorý sa mátouto Zmluvoudosiahnuť,

LEGISLATíVAAVÝKLAD POJMOV
Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Správcom aPríjemcom tvoria najmä:

Právne predpisyEurópskychspoločenstievaSlovenskejrepubliky

Zákon č,528/2008Zz: opomoci apodpore poskytovanejzfondov Európskehospoločenstva;

Zákon č, 523/2004Za. orozpočtových pravidláchverejnej správy ao zmene adoplnení niektorýchzákonov
vznení neskoršíchpredpisov;

ZákonČ. 502/2001Z,z, ofinančnej kontrole a vnútornom audite ao zmene a doplneníniektorýchzákonov;

NariadenieRady (ES)č, 1083/2006z 11, júla 2006,ktorým sa ustanovujúvšeobecnéustanoveniaoEurópskom
fonde regionálnehorozvoja, Európskom sociálnom fondeaKohéznom fonde,aktorým sa zrušuje nariadenie
(ES)č, 1260/1999v znen í nariadeniaRady (ES)č, 1341/2008;

NariadenieEurópskehoparlamentuaRady (ES) č, 1080/2006z5, júla 2006 oEurópskom fonderegionálneho
rozvoja,aktorým sa zrušuje nariadenie(ES)č, 1783/1999;



Bezodkladne- najneskôrdo 7 dníod vzniku skutočnostirozhodnejpre počítanie lehoty;

Celkové oprávnenévýdavky - oprávnené výdavky Príjemcu, ktoré súvisia výlučne s realizáciou aktivít
mikroprojektuv rámci oprávnenéhoobdobia stanovenéhovZmluve oposkytnutí FP voforme nákladov a
výdavkov Príjemcu, schválené Regionálnym výborom FMP pred podpisom tejto Zmluvy asú vsúlade
sPríručkou pre žiadatel'a, Príručkou pre príjemcu, Pravidlami oprávnenosti výdavkov, ametodickými
usmerneniami;

Certifíka čnýorgán- orgán,ktorý vykonávacertifikáciuvýkazovvýdavkovažiadostí oplatbu predtým,ako sa
zašlú Európskejkomisii, zodpovedáza vypracovanie žiadostí oplatbu na Európskukomisiu,príjem platieb
zEurópskej komisie,ako aj realizáciuplatieb ERDF Príjemcom.Úlohy certifikačnéhoorgánuplní Ministerstvo
financiíSR.

Deň- dňom sa rozumie kalendárnydeň,pokial'v Zmluve nie je výslovneuvedené,žeide o pracovnýdeň;

Dokumentácia- akákol'vekinformáciaalebo súborinformácií,vtlačenej alebo elektronickejpodobe,týkajúce
sa a/alebo súvisiace smikroprojektom;

Dodávatel'mikroprojektu- subjekt, sktorým Príjemca uzatvoril zmluvu na dodanietovarov, uskutočnenie
stavebnýchprác a poskytnutieslužieb na základe výsledku verejnéhoobstarávania;

Európsky fond regionálnehorozvoja (alebo aj "ERDF") - jeden z hlavných nástrojov štrukturálnej
aregionálnejpolitikyES, ktorého ciel'omje prispievaťkrozvoju najmenejrozvinutýchregiónovEurópskejúniea
územnejspolupráce;

Finan čné ukon čenie realizácie aktivít mikroprojektu - realizácia aktivít Mikroprojektu sa považuje
za finančne ukončenú dňom odoslania platby zERDF a ŠR Správcom na účet Príjemcu na základe
schválenéhoZoznamu deklarovanýchvýdavkovaŽiadosti oplatbu

Finan čnýpríspevok(alebo aj "FP")- prostriedkyEÚ, finančnýpríspevokje poskytovanýPríjemcoviato pri
splnenípodmienokuvedenýchvZmluve;

Fond mikroprojektov- nástrojpre podporu aktivítmenšiehorozsahu (mikroprojektov)na regionálnejúrovnina
základe dvoch strešnýchprojektovschválenýchvoblasti podpory1.6počas celého programovéhoobdobia;

Fyzické ukon čenierealizácieaktivítmikroprojektu- je ukončenierealizácieaktivítmikroprojektuviazané na
dátum uskutočneniaposlednejaktivity mikroprojektuzostrany Príjemcu a/alebo Partnera;

Miesto realizácie mikro projektu - oblasť, budova,resp. iné miesto,na ktorom/vktorom sa fyzickyrealizujú
aktivity mikroprojektu;

Mikroprojekt- na úrovni strešného projektu je považovaný za aktivitu strešného projektu. Špecifikáciu
mikroprojektuajeho projektovýcyklus podrobnepopisuje Regionálnadokumentácia;

Národný kontrolór - subjekt vykonávajúci kontrolu realizácie aktivít Projektu/Mikroprojektuu Príjemcu
aPartnerov;

Oblas ť podpory- prostriedok,ktorým je v priebehu niekol'kýchrokov realizovanáprioritná os Programu,
tvorený skupinamitematickypríbuznýchaktivít,aktorý umožňuje financovanieprojektov/mikroprojektov;

Orgán audítu- orgán funkčne nezávislýod Správcu aCertifikačnéhoorgánu, určený členským štátom pre
každý operačnýprogram,ktorýje zodpovednýza vykonávaniečinnostípodl'ačlánku 62 NariadeniaRady (ES)č.
1083/2006,najmä vykonáva overovanieúčinnostifungovaniasystému riadenia,kontroly aauditu vzorky operácií
podl'a medzinárodneuznávanýchaudítorskýchštandardov, príslušnej legislatívy ES anárodnej legislatívy.



Príjemca - orgán,organizáciaalebo právnickáosoba vystupujúcavmene projektovéhopartnerstva(Žiadateľ),
ktorejsúza účelom realizácieaktivit mikro projektuposkytovanéprostriedkyERDF a prostriedkyŠR Slovenskej
republiky;

Prioritná os- jeden zhlavnýchzámerovstratégievPrograme, ktorý saskladá zoskupinynavzájom súvisiacich
operáciískonkrétnymi,merateľnýmicieľmi;

Príručka pre príjemcu - dokument,ktorý poskytujeúspešným žiadateľom ofinančnýpríspevok(Príjemcom)
aich Partnerom nevyhnutné informácie apokyny na to, aby mohli správne implementovať schválený
mikroprojekt. Ide najmä oinštrukcie pre realizáciu mikroprojektu, postupy deklarovania výdavkov
amonitorovaniamikroprojektu.

Príručka pre žiadateľa - dokument,ktorý poskytuježiadateľom ofinančnýpríspevoknevyhnutnéinformácie
apokyny na to, aby mohli správne pripraviťžiadosť ofinančný príspevokasvoj projekt správne vypracovať
avytvoriť predpokladyprejeho úspešnúrealizáciu.

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 (alebo aj
"Program") - je operačnýprogram,ktorý bol schválenýrozhodnutímEurópskejkomisieč. K(2007) 6604 zo
dňa 21.12.2007;

Realizácia aktivít mikroprojektu - zahŕňa obdobie, vrámci ktorého Príjemca a/alebo Partneri realizujú
jednotlivé aktivity mikroprojektuaktoré začína termínom začatiarealizácieaktivít mikroprojektuuvedenomv
Zmluveaždo ukončeniavšetkýchaktivítmikroprojektuuvedenýchvZmluve vtermíne podľa článku3bod 3.7.
zmluvy oposkytnutíFP;

Regionálna dokumentácia - programovádokumentácia,ktorá tvorí neoddeliteľnúsúčasťstrešnéhoprojektu
pre Fond mikroprojektov.Tvoria junasledovnédokumenty:ŽiadosťoFP, Príručka pre správcu,štatútarokovací
poriadokRegionálnehovýboru,Príručka pre žiadateľa;

Regionálny výbor - orgán, ktorý je zriadený spoločnečeským aslovenskýmSprávcom amá rozhodujúce
slovo prischvaľovanížiadostíofinančný príspevokzFondu mikroprojektov;

Riadne - konanie,resp.nekonanievsúlade so Zmluvou,právnymipredpismiSR a ES,Programom,Príručkou
pre žiadateľa,Príručkoupre príjemcu,výzvou na predkladaniežiadostíoFP, Pravidlamioprávnenostivýdavkov
aSystémom finančného riadeniaštrukturálnychfondov aKohézneho fondu na programovéobdobie 2007 -
2013;

Schválená žiadosť oFP- žiadosť oFP, vrozsahu aobsahu ako bola schválená Regionálnymvýborom,
aktorá je uložená uSprávcu;

Schválené oprávnené výdavky - skutočnevynaložené,odôvodnenéariadne preukázanévýdavky Príjemcu
schválenéSprávcom,ktoré súvisia výlučne srealizáciou aktivít mikroprojektuvrámci oprávnenéhoobdobia
stanovenéhovzmluve o poskytnutíFP voforme nákladovavýdavkov Príjemcu;

Schválený zoznam výdavkov - formulár, ktorý zasiela Správca Príjemcovi.Obsahuje údaje zo Zoznamu
deklarovanýchvýdavkov doplnené ostanovisko Správcu (vyčíslenieoprávnenýchvýdavkov) následne slúži
Príjemcoviako podkladna vypracovanieŽiadostioplatbu za mikroprojekt;.

Splnenie kritéria oprávnenosti - Príjemcasplní kritérium oprávnenostidňom ukončeniakontrolyŽiadostioFP
zhradiska oprávnenostiSprávcom za predpokladu,že ŽiadosťoFPsplnila všetky kritériá pre oprávnenosť;

Správca - subjekt,ktorý nazákladeZmluvyoposkytnutí FP zabezpečujevýkon správyFondumikroprojektov,



Vlastnézdroje- finančnéprostriedky,ktorýmisa Príjemcapodiel'a na financovanímikroprojektuvstanovenej
výške. Za tieto zdroje sa považujú aj tie prostriedky,ktoré Príjemcazískal ziného zdroja (okrem zdrojov
uvedenýchvčlánku 3bod 3.1.zmluvy oposkytnutíFP),ako napr.úverz banky alebo príspevoktretejosoby.

Verejnéobstarávanie- postupyobstarávaniazákaziekna dodanietovarov,uskutočneniestavebnýchpráca
poskytnutieslužieb tovarov,služieb astavebnýchprác v zmysle zákonaČ. 25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní
vznení neskoršíchpredpisov avo vzťahu kPríjemcovi vsúvislosti svýberom dodávatel'a mikroprojektua
vprípade zákaziek,na ktoré sanevzťahuje povinnosťpostupovaťvsúlade suvedenými právnymipredpismi,
postupmiuvedenýmivPríručke pre príjemcu;

Výzva na predkladaniežiadostí(alebo aj "Výzva") - východiskovýmetodickýaodborný podkladzo strany
Správcu,na základe ktorého Žiadatel'vypracovávaapredkladá žiadosťoFP Správcovi;

Záverečnáspráva- komplexnáspráva opokroku v realizáciicelého mikroprojektuao jeho udržaníspracovaná
Príjemcom,predloženáSprávcovi;

Zoznam deklarovanýchvýdavkov- formulár,ktorý zasiela Príjemca príslušnémuSprávcovispolu spovinnými
prílohami,nazáklade ktorého je vystavenéPrehlásenieooprávnenostivýdavkov;

Žiados ťofinan čný príspevok- dokument,ktorý pozostávazformulára žiadosti apovinných príloh, ktorým
žiadatel'ofinančný príspevokžiada oposkytnutiefinančnéhopríspevku;

Žiados ť ovrátenie finan čných prostriedkov- doklad, ktorý pozostávazformulára žiadosti apovinných
príloh,nazáklade ktorého má Príjemca povinnosťvrátiťfinančnéprostriedkyvpríslušnom pomere na stanovené
účty.

Článok1 VŠEOBECNÉPOVINNOSTI

1. Príjemcasa zaväzujedodržiavaťustanoveniaZmluvytak, aby bol mikroprojektrealizovanýriadne,včas av súlade
sjej podmienkamiapostupovaťpri realizáciiaktivítmikroprojektusodbornoustarostlivosťou.

2. PríjemcazodpovedáSprávcoviza realizáciu aktivít mikroprojektuvcelom rozsahu, bez ohl'aduna osobu, ktorá
mikroprojektskutočne realizuje aje povinný zabezpečiťplnenie záväzkovztejto Zmluvy všetkýmiPartnermi.

3. Zmluvnéstrany sa dohodli,že akákol'vekzmena týkajúcasa Príjemcua/aleboPartneranajmä splynutie,zlúčenie,
rozdelenie,zmena právnejformy,predajpodniku alebo jeho časti,transformáciaainé formy právnehonástupníctva,
ako aj akákol'vekzmena vlastníckychpomerov Príjemcua/alebo Partnerapočas platnostiaúčinnosti Zmluvy sa
považuje za podstatnú zmenu mikroprojektu,ktorá oprávňujeSprávcu odtejto Zmluvy odstúpiť.

4. Príjemcasa zaväzuje, že vobdobí piatich rokov odo dňa finančnéhoukončeniarealizácieaktivít mikroprojektu
nedôjde kpodstatnejzmene mikroprojektudefinovanejvčlánku 57 ods.1NariadeniaRady (ES)Č. 1083/2006,pokial'
Správca neurčíinak.

5. Zmluvné stranysavzájomne zaväzujú poskytovaťsi všetku potrebnú súčinnosťpri plnenízáväzkovztejto Zmluvy.

Článok2 OBSTARÁVANIESLUŽIEB,TOVAROVAPRÁc PRíJEMCOM

1. Príjemca máprávozabezpečiťodtretích osôb dodanie tovarov,uskutočneniestavebnýchprác a poskytnutieslužieb
potrebnýchpre realizáciu aktivítmikroprojektu.



Článok3 POVINNOSŤPOSKYTOVAŤINFORMÁCIEAPREDLOZIŤZÁVEREČNÚsPRÁvu

realizáciimikroprojektu.ČinnosťouSprávcu nieje dotknutá výlučná akonečná zodpovednosťPríjemcu zavykonanie
verejnéhoobstarávaniapri dodržaní všeobecnezáväzných právnych predpisov SR a ES, základnýchprincípov
verejného obstarávaniaaZmluvy.

1. Príjemcaje povinný po fyzickom ukončenírealizácieaktivít mikroprojektupredložiťSprávcoviZáverečnúsprávu,
Zoznam deklarovanýchvýdavkovvsúlade so Zmluvou. PrílohouZoznamudeklarovanýchvýdavkovsú príslušné
účtovné doklady aďalšia podporná dokumentáciaPríjemcu,ktorý Zoznam deklarovanýchvýdavkovpredkladá.

2. Príjemca jepovinnýinformovaťSprávcu okonkrétnychtermínochkonanianosných aktivítmikroprojektuminimálne7
dní pred konaním akcie preúčelmožnejkontroly na mieste.Tieto termínysú poskytovanéSprávcovie-mailom.

3. Príjemca jepovinnýna žiadosťSprávcubezodkladnepredložiťinformácieadokumentáciusúvisiacuscharakterom
apostavením Príjemcu,srealizáciou aktivít mikroprojektu,účelom mikroprojektu,saktivitami PríjemcuaPartnerov
súvisiacimisúčelom mikroprojektu, svedením účtovníctva, ato aj mimo vyššie uvedenej Záverečnejsprávy a
termínovuvedených vtomto článku VZP pocelú dobu udržatel'nostimikroprojektu.

4. Príjemca je povinný bezodkladne pisomne informovať Správcu o začatí aukončení akéhokol'veksúdneho,
exekučného,konkurznéhoalebo správnehokonania vočiPríjemcovia/aleboPartnerovi,ovstupe Príjemcua/alebo
Partnera do likvidácieajej ukončení,ovzniku a zániku okolnostívylučujúcichzodpovednosť,ovšetkých zisteniach
oprávnenýchosôb podl'ačlánku12 týchto VZP,prípadneiných kontrolnýchorgánov,ako aj o iných skutočnostiach,
ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít mikroprojektua/alebo na povahu aúčel mikroprojektu
azaväzuje sa zaslaťSprávcovifotokópiu dokumentutýkajúcehosa takejto zmeny.

5. Príjemca jezodpovednýza presnosť,správnosť,pravdivosťaúplnosť všetkých informáciíposkytovanýchSprávcovi.

Článok4 PUBLICITA A INFORMOVANOS Ť

1. Príjemca jepovinnýpočas platnostiaúčinnosti Zmluvy informovaťverejnosťopomoci, ktorú nazáklade Zmluvy
získa,resp.získalformou FP prostredníctvom opatrenívoblasti informovaniaapublicity uvedenýchvtomto článku
VZP. Príjemca je povinnýtúto povinnosťzabezpečiťusvojich partnerov,pokial'sú najeho aktivity uplatňované
výdavky mikroprojektu.

2. Príjemca sa zaväzuje, že všetky opatrenia voblasti informovaniaa publicity zamerané na verejnosťbudú
obsahovaťinformácie uvedené vpríloheČ. 4 Príručky pre žiadatel'a.

3. Príjemca jepovinný používaťgrafický štandard pre opatrenia voblastiinformovaniaapublicity, ktorýje uverejnený
na internetovejstránke www.sk-cz.euawww.tsk.sk.

4. Príjemcasúhlasí,aby hoSprávca zaradil do zoznamu Príjemcovpre účely publicityainformovanosti.Príjemca
zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich informácií vzozname Príjemcov: názov asídlo Príjemcu a
Partnerov;názov,ciele astručný opis mikroprojektu;miesto realizácieaktivít mikroprojektu;čas realizácieaktivít
mikroprojektu; celkové náklady na mikroprojekt; výška poskytnutého finančného príspevku; indikátory
mikroprojektu;fotografieavideozáznamyzmiesta realizácie aktivítmikroprojektu;predpokladanýkoniec realizácie
aktivít mikroprojektu.Príjemca súhlasí so zverejnením uvedených údajov tiež inými spôsobmi, na základe
rozhodnutiaSprávcu. Príjemcaje povinný zabezpečiťsúhlas so zverejnením údajovpodl'a tohtoodseku tohto



2. Majetok nadobudnutýa/alebo zhodnotenýzFP alebo zjeho časti môže byť počas platnosti aúčinnosti Zmluvy
prevedený na tretiu osobu, zaťažený akýmkol'vek právom tretej osoby alebo prenajatý tretej osobe len
spredchádzajúcim pisomným súhlasom Správcu.

3. Prijemca sazaväzujeposkytnúťSprávcovi, príslušnémuNárodnémukontrolórovi,apríslušným orgánom SR,ČRa
ES všetku dokumentáciu,vytvorenú prirealizáciialebo vsúvislostisrealizáciou aktivítmikroprojektu,atýmto zároveň
udeľuje Správcovi, príslušnémuNárodnémukontrolóroviapríslušným orgánom SR, ČR aES právo na použitíe
údajov ztejto Dokumentáciena účely súvisiacestouto Zmluvou pri zohľadneníautorskýchapriemyselnýchpráv
Príjemcu ala lebo Partnerov.

4. Vprípade požiadavkySprávcuje Príjemcapovinný poistiťmajetok nadobudnutýa/alebo zhodnotenýzFP alebo
zjeho časti. Správca súčasneurčí podmienkytakéhotopoistenia.Nedodržanieuvedenejpovinnostisa považuje za
podstatné porušenie Zmluvy.

Článok6 PREVOD A PRECHODPRÁvAPOVINNOSTí

1. Príjemca jeoprávnenýpreviesťpráva apovinnostiztejto Zmluvy nainý subjekt len s predchádzajúcimpísomným
súhlasom Správcu.

2. Príjemcajepovinný písomne informovaťSprávcu oskutočnosti,že dôjde kprechodu právapovinnostíztejto Zmluvy
ato bezodkladneako sadozvie omožnostivzniku tejtoskutočnostialebo vzniku tejtoskutočnosti.

3. Postúpenie pohľadávkyPríjemcu navyplatenie FPna tretiu osobu nieje nazáklade dohody zmluvnýchstrán možné.

Článok7 REALIZÁCIAMIKROPROJEKTU

1. Príjemcaje povinný zrealizovaťschválenýmikroprojektvsúlade so Zmluvou, schválenouŽiadosťouofinančný
príspevok a Regionálnoudokumentáciouadodržať termín fyzického ukončenia realizácie aktivít mikroprojektu
uvedený včlánku 3bod 3.6.zmluvy oposkytnutíFP.

2. Správca jeoprávnenýpozastaviťposkytnutie FP v prípade:

a) nepodstatnéhoporušeniaZmluvy Príjemcom, a to až do doby odstráneniatohto porušenia zo strany
Príjemcu;

b) podstatnéhoporušeniaZmluvy Príjemcom,pokial'Správca neodstúpilod Zmluvy,atoaždo doby odstránenia
tohto porušenia zo strany Príjemcu;

c) začatia trestného stíhania osôb konajúcichvmene Príjemcu a/alebo Partnerov za trestný čin súvisiaci
srealizáciou aktivítmikroprojektu.

3. Správcaoznámi PríjemcovipozastavenieposkytnutiaFP, pokial'budú splnenépodmienkypodľa odseku2. tohto
článku VZP.Doručením tohto oznámeniaPríjemcovinastávajú účinky pozastaveniaposkytnutiaFP.

4. AkPríjemca odstránizistené porušenia Zmluvy vzmysle odseku 2.tohto článku VZP,je povinný bezodkladnedoručiť
Správcovioznámenieoodstránení zistenýchporušeniZmluvy. Správcaoverí, či došlo kodstráneniupredmetných
porušeníZmluvy av prípade,že nedostatkyboliPríjemcom odstránené,obnovíposkytnutieFP Príjemcovi.



UKONČENIEZMLUVY

faktickýcha/alebo právnychúkonov,ktorýmipokračuje vzmluvnom vzťahu so Správcom.Ide najmä o pokračovaniev
realizácii aktivít mikroprojektu,zaslanie Záverečnejsprávy, zaslanie Zoznamu deklarovanýchvýdavkov, prijatie
platby FP od Správcu apod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Správcom aPríjemcom riadi takto
zmenenýmidokumentmi.

Článok9

1. Riadneukon čeniezmluvnéhovz ťahu

Riadne ukončeniezmluvnéhovzťahuzo Zmluvynastanesplnením záväzkovzmluvnýchstrán asúčasne uplynutím
doby,naktorú bola Zmluva uzatvorenápodlačlánku 5bod 5.2.zmluvy oposkytnutíFP.

2. Mimoriadneukon čeniezmluvnéhovz ťahu

2.1 Mimoriadneukončeniezmluvnéhovzťahu zoZmluvynastáva dohodouzmluvnýchstrán aleboodstúpením od
Zmluvy.

2.2 Od Zmluvy môže Príjemca alebo Správca odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy,
nepodstatnéhoporušeniaZmluvy, nenaplneniapodmienokstanovenýchvRegionálnej dokumentáciiaďalej
vprípadoch,ktoré ustanovujúprávne predpisySR a ES.

2.3 PorušenieZmluvy jepodstatné,ak strana porušujúcaZmluvu vedela včase uzavretiaZmluvyalebo vtomto
čase bolo rozumnépredvídaťsprihliadnutím na účelZmluvy,ktorý vyplynulzjej obsahu alebo zokolností,za
ktorýchbola Zmluvauzavretá,že druhá zmluvnástrana nebudemať záujem na plnenípovinnostípri takom
porušeníZmluvy alebo v prípade,aktak ustanovujeZmluva.

2.4 Naúčely Zmluvysaza podstatnéporušenie Zmluvy zostrany Príjemcu považuje najmä:

a) vznik nepredvídanýchokolnostína strane Príjemcua/aleboPartnera,ktoré zásadnezmeniapodmienky
plnenia Zmluvyamikroprojektu

b) opakovanénárokovanieneoprávnenýchvýdavkovmikroprojektu,akSprávca neurčíinak;

c) preukázanéporušenieprávnychpredpisovSR a ESv rámci realizácieaktivít mikroprojektusúvisiacich
sčinnosťouPríjemcu a/aleboPartnerov;

d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej realizácie aktivít mikroprojektua/alebo
nesplneniepodmienokapovinností, ktoré Príjemcovi vyplývajú zo Zmluvy (najmä nezabezpečenie
verejného obstarávania, nesplnenie meratel'ných ukazovateľov mikroprojektu alebo iné závažné
porušenie zmluvnýchpovinností);

e) zastavenierealizácie aktivítmikroprojektuzdôvodov nastrane Príjemcu a/alebo Partnera

D ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu vsúvislosti sprocesom
hodnoteniaavýberu mikroprojektov,alebo akbude akoopodstatnenávyhodnotenásťažnosťsmerujúca
kovplyvňovaniuhodnotitel'ovalebo kzaujatosti, prípadneak takéto ovplyvňovaniealebo porušovanie
skonštatujúaj bez sťažnostialebo podnetu na tooprávnenékontrolné orgány;

porušeniefinančnejdisciplínyvzmysle § 31 ods. 1zákona Č. 523/2004Z.z.orozpočtových pravidlách
verejnejsprávy vzneníneskoršíchpredpisov;

h) poskytnutie nepravdivých azavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanie informácií vsúlade

g)



2.5 Podstatným porušením Zmluvyjeajvykonanie takého úkonu zostrany Príjemcu a/alebo Partnera,na ktorýje
potrebný predchádzajúcipísomný súhlas Správcu vprípade, ak súhlas nebol udelený alebo ak došlo
kvykonaniu takého úkonu zostrany Príjemcu a/alebo Partnera bez žíadostiotakýto súhlas.

2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených vZmluve alebo v právnych predpisov SR aES a/alebo
vdokumentoch,naktoré Zmluva odkazujeokrem prípadov,ktoré sapodl'aZmluvy považujúza podstatné
porušenia,sú nepodstatným porušením Zmluvy.

2.7 Vprípade podstatnéhoporušeniaZmluvy jezmluvnástrana oprávnenáod Zmluvyodstúpiťokamžite,len čo
sa otomto porušenídozvedela.Vprípade nepodstatnéhoporušeniaZmluvyje zmluvná strana oprávnená
odstúpiť,ak strana,ktorá je vomeškaní,nesplnísvoju povinnosťani vdodatočnej primeranejlehote,ktorá jej
nato bola poskytnutá.Aj v prípade podstatnéhoporušenia Zmluvy jezmluvnástrana oprávnenápostupovať
ako pri nepodstatnom porušeníZmluvy. Vtomto prípadesa takéto porušenieZmluvy bude považovaťza
nepodstatnéporušenie Zmluvy.

2.8 Odstúpenieod Zmluvy je účinné dňom doručenia písomnéhooznámeniaoodstúpení od Zmluvy druhej
zmluvnejstrane.

2.9 Ak splneniu povinnostizmluvnejstrany bráni okolnosťvylučujúcazodpovednosť,jedruhá zmluvná strana
oprávnená od Zmluvy odstúpiť len vtedy, ak od vzniku okolnosti uplynul aspoň jeden rok. Vprípade
objektívnejnemožnostiplnenia (nezvratnýzánik predmetuZmluvy apod.) sa ustanoveniepredchádzajúcej
vety neuplatníazmluvné strany súoprávnené odZmluvy odstúpiťokamžite.

2.10 Vprípade odstúpeniaod Zmluvy zostávajúzachovanétie práva Správcu,ktoré podlasvojej povahy majú
platiťaj po skončeníZmluvy,ato najmä právo požadovaťvrátenie poskytnutejčiastky FP,právo na náhradu
škody,ktorá vznikla porušením Zmluvy apod.

2.11 Ak sa Príjemcadostane do omeškania s plnením tejto Zmluvy vdôsledku porušenia,resp. nesplnenia
povinnostizo strany Správcu,zmluvné strany súhlasia,ženejde o porušenie Zmluvy Príjemcom.

Článok 10 VYSPORIADANIEFINAN ČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Príjemca jepovinný:

a) vrátiťFPalebo jeho časť vprípade platby poskytnutejomylom,

b) vrátiť FPalebo jeho časť, ak porušilpovinnostiuvedenévZmluve aporušenie povinnostiznamenáporušenie
finančnejdisciplínypodl'a§ 31 ods. 1písmena a), b), cl, d) zákonaČ. 523/2004Z.z. orozpočtovýchpravidlách
verejnejsprávy ao zmene a doplneníniektorých zákonov vzneníneskorších predpisov,

c) ak to určí Správca, vrátiť FPalebo jeho časť, ak Príjemca a/alebo Partner porušil ustanoveniaprávnych
predpisovSRalebo ESa toto porušenie znamená nezrovnalosťpodl'a článku 2odseku 7 NariadeniaRady (ES)
Č. 1083/2006anejde oporušenie finančnej disciplíny podl'a odseku 1. písm. b) tohto článku VZP alebo
ozmluvnú pokutu podl'aodseku 9.tohto článku VZP;vzhl'adom kskutočnosti,že spôsobenienezrovnalostizo
strany Príjemcu sapovažuje zataké porušenie podmienokposkytnutiaFP,s ktorým sa spája povinnosťvrátenia
FP alebojeho časti,vprípade, ak Príjemca takýto FPalebojeho časťnevrátipostupom stanoveným vodsekoch
4. až 9. tohto článku VZP,bude sanatoto porušenie podmienokZmluvy aplikovaťustanoveniedruhejvety§ 31
ods. 7zákona Č. 523/2004Z.z. orozpočtových pravidláchverejnej správy ao zmene adoplnení niektorých
zákonov vzneníneskorších predpisov,



7. Príjemca jepovinný v lehote do7 pracovnýchdní od uskutočneniavrátenia FPalebojeho častialebo príjmu,ktoré sa
uskutočniloformou platby naúčetoznámiťSprávcovitoto vrátenie natlačive "Oznámenieovysporiadanífinančných
vzťahov".Prílohou "Oznámeniaovysporiadanífinančnýchvzťahov"je výpis zbankovéhoúčtu preukazujúcirealizáciu
uskutočnenejplatby.

8. AkPríjemca zistívznik nezrovnalostisúvisiacejsmikroprojektom,jepovinný tútonezrovnalosťbezodkladneoznámiť
Správcoviazároveň mu predložiťpríslušnédokumentytýkajúce satejto nezrovnalosti.Túto povinnosťmá Príjemca
do 31.12.2021.Uvedenádoba sa predlživprípade ak nastanúskutočnostiuvedenévčlánku 90 NariadeniaRady
(ES) č.1083/2006 očas trvania týchto skutočností.

9. AksaPríjemca dostane doomeškania splnením svojejpovinnostizo Zmluvy,ato:

a) oznamovacejpovinnosti;

b) ktorejkoľvekpovinnostispojenejs informovaním apublicitou;

c) povinnostiposkytnúťsúčinnosťSprávcovi;

Správcaje oprávnený uplatniťvoči Príjemcovizmluvnú pokutu vo výške 0,1 % zo sumy celkovýchoprávnených
výdavkov uvedenej včlánku 3bod 3.1. Zmluvy oposkytnutí FPza každý aj začatý deň omeškania.Vprípade
porušenia viac akojedného zbodov a),b), c) tohto odseku,výška zmluvnejpokuty saspočíta.

4. PovinnosťvráteniaFPalebo jeho časti (podľa odseku1. písm.a) až e) tohto článku VZP,ako ajv prípade postupu
podľa poslednejvety odseku 3. tohto článku VZP) ajeho rozsah určí Správca v"Žiadosti ovrátenie finančných
prostriedkov"(ďalejlen "ŽoVFP"),ktorúzašle maximálne dvakrátPríjemcovi.

5. Správca vŽoVFP uvedie výšku FPalebojeho častiapríjmu, ktorú máPríjemca vrátiťazároveň určí čísla účtov,na
ktoré je Príjemcapovinný vrátenie FPalebo jeho časti apríjmu vykonať.Vsúlade sods. 6. toho článku Správca
vŽoVFP určíaj lehotu na vrátenie FP.

6. Príjemca jepovinnývrátiťFPalebo jeho časťa príjem vurčenej lehote,ato do 10dní od dátumu odoslaniaŽoVFP
Správcom.Aj vprípade, že si príjemca zásielkuneprevezme,zmluvnéstrany sa dohodli,že lehota navrátenie FP
alebo jeho časti,resp. príjmu sa počíta oddátumuodoslaniaŽoVPF Správcom.PokiaľPríjemcanevráti FP alebo
jeho časti, resp. príjem riadne avčas na základe ŽoVFP, Správcaoznámi túto skutočnosťRiadiacemuorgánu ..

Článok 11 ÚČTOVNíCTVO AUCHOVÁVANIEÚČTOVNEJDOKUMENTÁCIE

1. Príjemca,ktorýje účtovnou jednotkoupodľazákona č.431/2002Z.z. oúčtovníctvevznení neskoršíchpredpisov,je
povinný vrámcisvojho účtovníctvaúčtovaťoskutočnostiachtýkajúcichsa mikroprojektu:

a)v analytickej evidencii ana analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje vsústave
podvojnéhoúčtovníctva,

blv účtovných knihách podľa § 15 zákona Č. 431/2002 Z.z. oúčtovníctve so slovným ačíselným označením
mikroprojektuvúčtovných zápisoch,ak účtuje vsústave jednoduchéhoúčtovníctva.

c) tak,aby navšetkých dokladochtýkajúcichsa príjmov avýdavkovmikroprojektubolo jednoznačneuvedené,že sa
vzťahujú kpríslušnémumikroprojektu.

2. Príjemca jepovinný uchovávaťaochraňovaťúčtovnú dokumentáciuaďalšiu dokumentáciutýkajúcu sa mikroprojektu
vsúlade so zákonomČ. 431/2002Z.z. oúčtovníctve vplatnom znení ačl. 90 nariadeniaRady (ES) Č. 1083/2006



2. Príjemcajepovínný zabezpečíťprítomnosťosôb zodpovednýchzarealízáciu aktivítmikroprojektu,vytvoriťprimerané
podmienkyna riadne avčasné vykonaniekontroly/auditu/overenianamieste azdržať sa konania,ktoré bymohlo
ohroziťzačatie ariadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overeniana mieste.

3. Oprávnenéosoby na výkon kontroly/auditu/overeniana mieste môžu vykonaťkontrolu/audit/overeniena mieste u
Príjemcu aPartnerovkedykol'vekodpodpisu tejto Zmluvyaždo 31.12.2021.Uvedená doba sapredlživprípade ak
nastanú skutočnostiuvedené včlánku 90Nariadenia Rady (ES)Č. 1083/2006 očas trvania týchto skutočností.

4. Oprávnené osoby navýkonkontroly/auditu/overenianamieste súoprávnené:

a) vstupovaťdo objektov,zariadení,prevádzok,na pozemkyado iných priestorovPríjemcua/alebo Partnera,ak to
súvisís predmetom kontroly/auditu/overeniana mieste,

b) požadovaťod Príjemcu, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú Dokumentáciu,záznamy dát na
pamäťovýchmédiách,vzorky výrobkov alebo inédoklady potrebné prevýkon kontroly/auditu/overeniana mieste
a ďalšie doklady súvisiace smikroprojektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon
kontroly/auditu/overeniana mieste,

c) oboznamovaťsa s údajmiadokladmi,ak súvisia spredmetom kontroly/auditu/overeniana mieste,

d) vyhotovovaťkópie údajov adokladov,ak súvisia spredmetom kontroly/auditu/overeniana mieste.

5. Oprávnené osobynavýkonkontroly/auditu/overenianamieste súnajmä:

a) Správca anímpoverené osoby,

b) príslušníNárodníkontrolóri,

c) Národný orgán,

d) Najvyššíkontrolný úrad SR,príslušná Správa finančnejkontroly,Certifikačnýorgán animipoverené osoby,

e) Orgán auditu,jeho spolupracujúceorgány a nimipoverené osoby,

o splnomocnenízástupcoviaEurópskejkomisiea Európskeho dvora audítorov,

g) osobyprizvané orgánmiuvedenýmivpísm. a) až0v súlade s príslušnýmiprávnymipredpismiSR a ES.

6. Príjemcajepovinný bezodkladneprijaťopatreniana nápravu nedostatkov,zistenýchkontrolou/auditom/overenímna
mieste vzmysle správy zkontroly/auditu/overeniana mieste vlehote stanovenejoprávnenýmiosobamina výkon
kontroly/auditu/overeniana mieste. Príjemca je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon
kontroly/auditu/overeniana mieste informáciuosplnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkovv
termíne stanovenom oprávnenouosobou vzmysle ods.5. tohto článku.

Článok13 KOMUNIKÁCIAZMLUVNÝCHSTRÁN A PO ČíTANIELEHÔT

1. Zmluvné strany sadohodli,že ichvzájomná komunikáciasúvisiaca stouto Zmluvou sipre svoju záväznosťvyžaduje
písomnú formu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikáciesa bude uskutočňovaťprostredníctvomdoporučenej
zásielky.Vprípade, že si zmluvnástrana neprevezmezásielku,zasielanúdoporučenoupoštou a uloženú napošte,
piaty deň od uloženia napošte sabude považovaťzadeň doručeniazásielky,aj keď sa adresátoobsahu uloženej
zásielky nedozvedel.Pokial'nemožno zásielku doručiť adresátovi azásielka nebola uložená na pošte, zásielka



Článok 15 PLATBY

8. Pre počítanie lehôt platí, žedo plynutia lehoty sa nezapočítavadeň, keď došlo kskutočnosti určujúcejzačiatok
lehoty.

9. Lehoty určené podľatýždňov,mesiacovalebo rokovkončia uplynutím tohodňa,ktorý sasvojím označením zhodujes
dňom,keď došlo kskutočnostiurčujúcejzačiatoklehoty,a ak hov mesiaciniet,posledným dňom mesiaca.Ak koniec
lehoty pripadne na sobotu,nedeľu alebo sviatok,jeposledným dňom lehoty najbližšínasledujúcipracovnýdeň.

10. Lehota jedodržaná,ak sa poslednýdeň lehoty podanieodovzdáorgánu,ktorý má povinnosťho doručiťalebo sa
odošle e-mailom.

Článok 14 Ú ČTY PRíJEMCU

1. SprávcazabezpečíposkytnutieFP Príjemcovibezhotovostnena účetvedenývEUR. Čísloúčtu Príjemcu(vrátane
predčíslia)akód bankyje uvedené včlánku 1ods.1.2.zmluvy o poskytnutíFP.

2. Príjemcaje povinný udržiavať účet Príjemcu otvorený anesmie ho zrušiť až do doby Finančnéhoukončenia
realizácie aktivítmikroprojektu.

3. Príjemca môže realizovať úhrady oprávnenýchvýdavkov aj ziných účtov otvorených Príjemcom pri dodržaní
podmienokexistencie účtu Príjemcu určeného na príjem FP arealizácie aktivít mikroprojektuprostredníctvom
rozpočtu. Príjemcaje povinný oznámiť Správcovi identifikáciutýchto účtov najneskôrpri predloženíZáverečnej
správy.

1. Správca poskytne FPsystémom refundácie.

2. Príjemca sazaväzujepredložiťpríslušnémuSprávcoviZoznam deklarovanýchvýdavkovspolu s účtovnýmidokladmi
aďalšou podpornoudokumentáciouna kontrolu vsúlade sčlánkom 3 VZP.Vprípade nedostatkovSprávca dožiada
Príjemcu,na doplnenieZoznamudeklarovanýchvýdavkov,resp. jeho príloh tak, aby mohol vystaviťPrehlásenie
ooprávnenosti výdavkov najneskôr do 110 kalendárnychdní od doručenia Zoznamu deklarovanýchvýdavkov
Správcovi.

3. Po vykonaníkontrolypodľa predchádzajúcehoodseku tohtočlánku VZP,Správca vystavíPrehlásenieooprávnenosti
výdavkov a Schválený zoznam výdavkov. Jeden originál Prehláseniaooprávnenosti výdavkov aSchváleného
zoznamuvýdavkovzašle SprávcaPríjemcovi,jeden originálarchivujeajeden predkladána schválenieNárodnému
kontrolóroviako podklad kZoznamu deklarovanýchvýdavkovza strešnýprojektFond mikroprojektov.

4. Správca zabezpečíposkytnutieplatby systémom refundácie výhradne nazáklade Schválenéhozoznamu
deklarovanýchvýdavkov a Prehlásenia ooprávnenostivýdavkov.

5. Príjemcajepovinnývpredkladanom Zozname deklarovanýchvýdavkovuvádzaťvýlučne výdavky,ktoré zodpovedajú
podmienkam oprávnenostivýdavkov.Príjemcazodpovedáza pravosť,správnosťakompletnosťúdajovuvedených
vZozname deklarovanýchvýdavkov.Vprípade, že nazáklade nepravýchalebo nesprávnychúdajov uvedených
vZOV dôjde kvyplateniu platby, pôjde oporušenie finančnej disciplínyvzmysle § 31 zákona č. 523/2004Z.z.
orozpočtovýchpravidlách verejnejsprávy ao zmene a doplneníniektorých zákonovvznení neskoršíchpredpisov.

6. Príjemcovivznikne nárok na vyplatenie príslušnejplatby až vmomente schváleniaŽiadosti oplatbu za strešný
projektFond mikroprojektov.Nárok Príjemcuna vyplateniepríslušnejplatbyvzniká len v rozsahu,vakom Správca



Príloha Č. 2k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku

Predmetpodpory FP

1. Ciele Mikroprojektu

Hlavný ciel' Nadviazanienovéhopartnerstva susediacichcezhraničnýchobcí
Specifický ciel' 1 Partnerská dohodasusediacich obcíRaková aDolní Lomná
Specifický ciel' 2 Rozšírenieponukykultúrnych podujatív prihraničnom regióne
Specifický ciel' 3 Stieranie rozdielov adisproporcií medzi národmi, odstraňovanie jazykovej

bariéry, propagáciaregiónov.Zlepšenie informovanostiobyvatel'ovprihraničia
osvojich cezhraničnýchsusedoch.

Specifický ciel' 4 Zlepšeniehospodárskejsituácie v prihraničnom regióne.

2. Aktivity

Popis aktivít Aktivita Č. 1: Riadenie apublicita projektu - Riadenie projektu avytvorenie
kvalitnej publicity pre všetky spoločné aktivity. Vydanie spoločnej
reprezentačnej publikácie v rozsahu 80- 100 strán, na kvalitnom papieri,
formát B4. Bude obsahovať informácie o oboch obciach, o spoločných
aktivitách aprezentáciu možností pre cestovný ruch. Predpokladanýobsah:
História obce Raková,Históriaobce Dolní Lomná, Zemepisnézaradenie obcí,
Prírodné pomery, Tradície obcí, Súčasnosť obce Raková, Súčasnosť obce
Dolní Lomná, Možnosti cestovného ruchu v obciach Raková aDolní Lomná.
Distribuovaná bude do informačných centier v regiónoch, do škôl, ako
reprezentačnápublikácia prehostí.

Aktivita Č. 2: Iniciačný míting kprojektu - Stretnutie riadiaceho tímu pre
doladenie podrobností harmonogramu,určenie úloh a vytvorenie podmienok
preúspešný priebeh celého projektu.

Aktivita Č. 3: Slávnostné zasadanie obecných zastupitel'stiev •Slávnostné
zasadanie obecných zastupitel'stievz Rakovej aDolnej Lomnej spoločne s
projektovým tímom azástupcamispolkov. Nadviazaniepriamych kontaktova
podpis partnerskej dohody obcí. Predstavenie obcí a regiónov zabezpečia
starostoviaapracovníci obcí.

Aktivita Č. 4: Sochárske sympózium Raková - Dolní Lomná 2014• Nový
produkt vponuke kultúrnychaktivít vobci Raková. Sochári najmä z Rakovej,
Dolnej Lomnej a okolia sa pokúsia vytvoriť sochárske diela vhodné pre
umiestnenie vteréne beskydskýchobcí. Sympózium bude trvať 5dní. Budú



Inštitucionálnaa
technická
udržatel'nos ť

3. Ciel'ové skupiny

Príloha Č. 2k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku

autorov zo sympózia,profesionálnych ajamatérskych,atiež niektoré staršie
práce sochárov.Vystavených budeokolo 25 sôch.

Aktivita Č. 6:Výstava sôch v DolnejLomnej•  Nová letná aktivita preponuku
obyvatelorn anávštevníkomobce DolníLomná bude nadväzovať nasochárske
sympózium.Výstava z Rakovejbude prevezená do DolnejLomnej.Výstava
budezahájená spoločnou slávnostnou vernisážou.Výstava budezahŕňať práve
vytvorené diela pozvaných autorovzosympózia atiež niektoré staršie práce
sochárov.Vystavených bude okolo 25sôch.

výstupom projektu bude najmä naviazanienovej formy spolupráceso
zahraničným partnerom priorganizovaníspoločnýchkultúrnych podujatía
mnohých inýchakcií plánovaných do budúcna.
Takáto spolupráca budecenná ajv ďalších ročníkoch tradičných podujatí, ale aj
pri úplne nových aktivitách,ktoré budeobecv budúcnostirealizovať.Plán
podujatívobci je vypracovaný nanasledujúcich 5 rokov. Vo všetkých ročníkoch
sa ako spolu organizátoraspoň jedného z podujatíobjavípartnerprojektu.
Zakúpenýmateriálbudezaradený do majetku obce a bude využívanýpre
ďalšie spoločné akcie.

Ciel'ové skupiny:
Obyvatelia partnerských obcí a regiónov
Miestnea regionálne orgány-verejná správaa samospráva
Clenovia spolkov, zväzov aorganizáciípartnerských obcí
Deti a mládež, žiaci, študenti
Fyzické a právnické osoby



Príloha Č. 3 kZmluve oposkytnutí finančného príspevku

Rozpočet projektu preFond míkroprojektov

ROZPOČET PROJEKTU PRO FOND MIKROPROJEKTU Projekt celkom

Výdavok MarnA jednotka Počet Jednotek
Jednotková

Náklady (v EUR)
cena (v EUR)

1. Osobné výdavkv 167040
1.1 Hrubé mzdva platv 1260 OO
1.1.1 koordinátor mikrooroiektu hodinv 90 7,00 630,00
1.1.2 ekonóm mikrooroiektu hodím •• 90 7.00 630,00

1.2 Odvodv soclálneho azdravotného oolstenla Dlatené zamestnávatel'om 41040
1.2.1 koordinátor mikrooroiektu hodiny 90 2,28 205,20
1.2.2 ekonóm mikrooroiektu hodiny 90 2,28 205,20
1.3106 OOO
2. Vecnévýdavkv 6190 OO
2.1 Materiál vf. PHM 0,00
2.2 Samostatné hnutel'né vect , CHlM, DNHIM 500,00
2.2.1 Maleriál- drevo ore sochárov akcia 1 350.00 350,00
2.2.2 Náradie are sochárov akcia 1 150,00 150.00
2.3Cestovné náhrady podľa zákona 0,00
2.4 Prenálom 0,00
2.5 Nákup použitého zariadenia 0,00
2.6 Nákun HW a SW 0,00
2.7 Režiiné výdavkvlyoda, teolo, olvn, eneraie 0,00
2.8 Preoravné 0,00
2.9 Honoráre 4680 OO
2.9.1 Honoráre pre sochárov na sympóziu, kde budú tvoriť sochy, učiť deti,

osobyredvádzať techniku tvorby sôch verejnosti.5dni po12 hod. 4 1020,00 4080,00
2.9.2 Honorár pre prípravu výstavy vRakovej, kurátor, logistika sôch do obce,

zabezpečenie rozmiestnenia, popisov sôch, informácii oautorovi, priprava

vernisáže, oozvánkv, občerstvenia, orooram akcia 1 300,00 300,00
2.9.3 Honorár pre prípravu výstavy vDolnej Lomnej, kurátor, logistika sôch do

obce, zabezpečenie umiestnenia sôch, popisov sôch, informácii oautorovi,

priprava vernisáže, pozvánky.občerstvenia, oroaram akcia 1 300,00 300,00
2.10 Ubytovanie OOO
2.11 Stravné 1010,00
2.11.1 Občerstvenie - inlclačrwmítina osoby 20 4,00 80,00
2.11.2 Občerstvenie obed - zasadanie obecrwch zastuoiteľstiev osoby 40 7,00 280.00
2.11.3 - Občerstvenie - zahájenie sochárskeho sympózia osoby 20 5,00 100,00
2.11.4 Občerstvenie - slávnostná vernisáž wstavv sôch v Rakovei osoby 50 5,00 250,00

2.11.5 Občerstvenie - slávnostná vernisáž vvstavvsôch vDone' Lomnei osoby 50 6.00 300,00
2.12 Iné 0,00
3. Externé slulbv 1010 OO
3.1 Posudkv (technické finančné ... 0,00
3.2 Pcnlatkv za orávne anotárské službv 0,00
3.3 Poradenstvo akonzultácie 810,00
3.3.1 Externvmanažment hodinv 90 9,00 810 OO
3.4 Iné 200,00
3.4.1 Dopracovanie webovýchstránok oboch obcí. kde sa vytvoria podstránky o

svojch partneroch, informácie oprojekte azabezpeči sa technické vylepšenie

webcvnovými aplikáciami akcia 1 200.00 200,00
4. Výdavky na publicitu 6853,00
4.1 Informačné tabule. nametné dosky ainé súvisiace s nroiektcm 63,00

n ormacná tabu a kprojektu - povinnápubliCita podla pnrtJč::ky pre

prfjimateľa.bude prenosná a použitá počas projektu na všetkych miestach

[projektu. rozmer 20 x 30 cm, plast ks 1 30,00 30,00

4.1.2 Trvalo vysvetľcjúcatabuľa - povinná publicitapodľa príručky pre prfiimateľa.
bude vyvesená naOÚ poukončení projektu.rozmer 20x30 cm, tvrdenvplast ks 1 30,00 30,00
4.1.3 Informačné náleokv na zakúeenv materiál ks 6 0,50 3,00
4.21n8 6790,00
4.2.1 Sooločná reorezenlačná publikácia, cca 80-100 strán ks 1000 6,00 6000,00
4.2.2 Tričká pre sochárske sympózium aprojektový tím, zbavlny. spotlačou

informácií o orolektea svrroóziu- budú slúžiť na identifikáciu účastnikov ks 50 6,00 300,00
4.2.3 Informačné banerv nad cestu - k sympóziu ks 2 20,00 40,00
4.2.4 Perá sDOtlaČOU ks 500 0,90 450,00
S.lnvestlčné výdavky OOO
5.1 Stavebné vvdavkv 0,00
5.2 Samostatné hnuteľné veci - HtM OOO
5.3 Samostatné hnuteľnéveci - NHIM 0,00
6. Ostatné výdavkv. ueresnlt 0,00



PrílohaČ.4 kZmluveoposkytnutífinančnéhopríspevku

Harmonogram realizácie aktivitmikroprojektu

Termínrealizácie:01.06.2014-31.08.2014

l. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Xl. XII.

Riadenieapublicitaprojektu x x x
Iniciačnýmítingkprojektu x
Slávnostnézasadanieobecnýchzastupitel'stiev x
Sochárskesympózium Raková- DolníLomná2014 x
Výstavasôch vRakovej x
Výstavasôch vDolnejLomnej x


