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DoDAToK č. 1

K zMtUVE o posrwnurí lteruÁvnnrntÉHo rlrnručlrlÉlo pníspevru
(d'a Ie.i len ,,Dodatok")

Číslo zmluvy: rŽp-poa-sc+tr_z019-61/AKT4

uzavretý podra § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb, Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
podl'a §25 zákona č. 292/201,4 Z. z. o príspevku poskytovanom zeurópskych štrukturálnych
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektoni ch zá konov v znení zákona č, 357 /2O!5 Z, z.
ofinančnej kontroleaauditeaozmeneadoplnení neskorších zákonov a podra § 20 ods, 2 zákona č.
523/2OO4 Z. z. o rczpočlovÝch pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektoni,ch zákonov
v znení neskorších predpisov (d'alej len,,zákon o rozpočtových pravid|ách") medzi:

Poskytovatelbm

názov: Ministerstvoživotnéhoprostrediaslovenskeirepubliky
sídlo: Námestie ludovíta Štúra I,8!z35 Bratislava
lčo: 42I8L8L}
Dlč: 2023106679

V zastú pení

názov: Slovenská inovačná a energetická agentúra
sídlo: Bajkalská 27,827 99 Bratislava
lčo: oooo2801
konajúci: lng. Peter Blaškovitš, generálny riaditer
na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu
sp rostíed kovate rským orgánom č.27/zoL5/5.7 zo dňa 21.apríla 2015.
(d'a lej len,, Poskytovatel"')

a

Prijímat€lbm

názov: obec svinica
sídlo: svinica 282, 044 45 svinica
lčo: 0032476l
Dlč: 2OZL245O5O

konajúci: lng. [ubomíř Šimko, starosta
(d'alej len,,Priiímatel"')

(Poskytovate|'a Prijímater sa pre účely tejto Zmluvy označujú d'alej spoločne a.j ako ,,Zmluvné strany"
alebo jednotlivo,,Zmluvná strana")

|,

L
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čutvox t. pREDMET DoDATKU

1,.1, Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 21.04,2O2!, evidovanej pod číslom: (ŽP-

Po4-sc411-2019-61/AKT4 (d'alej len,,Zmluva") dohodli na nasledovných zmenách:

1.1.1 V článku 3. VÝDAVKY PRoJEKTU A NFP sa ods, 3.1 mení nasledovne:

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovater a Prijímateť sa dohodli na nasledujúcom:

a) Celkové oprávnené vr/davky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 76 072,74 EUR

(slovom : sedemdesiatšesťtisícsedemdesiatdva eur 7 4/ Ioo|,

b} Poskytovater poskytne Pruímateíovi NFP maximálne do výšky 7z 269,10 EUR (slovom:

sedemdesiatdvatisícdvestošesťdesiatdeváť eur 10/100), čo predstavuje 95 % (slovom:

deváťdesiatpáť percent) z Celkových oprávnených rnl,davkov na Realizáciu aktivít Projektu

podía odseku 3.1. písmeno a) tohto článku zmluvy,

c) Prijímater Vyhlasuje, že:

má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: páť
percent), čo predstavuje sumu 3 803,64 EUR (slovom: tritisícosemstotri eur
64/Loo| z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu
podía odseku 3.1. písmeno a} tohto článku zmluvy a

zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov
na Realizáciu aktiVít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít
Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieía Projektu vzmysle Zmluvy
o poskytnutí N FP.

1.1.2 V článku 6 ZMENA ZMLUVY, ods. 6.2, písm. d) Zmluvy sa mení nasledovne:

d) V prípade menei v,íznamných zmien Projektu, ktoré sú vymedzené V tomto článku zmluvy,

alebo ich Poskytovateí pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa
zmien projektov, Prijímater je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateíovi spósobom
dohodnutým včlánku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie ie povinnÝ požiadať

o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel Vydal Poskytovatera ktoní
sa využije pre významnejšie zmeny podía písmena e) tohto odseku.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateí oznámil Poskytovaterovi podl'a tohto písmena d) ako
menej významnú zmenu, nie je podla odóvodneného stanoviska Poskytovateía menej
významnou zmenou, alebo ju Poskytovater nemóže akceptovať z iných riadne odóvodnených
dóvodov, Poskytovater je oprávnený neakceptovať oznámenie Prúímatela, ak toto svoje

odóvodnené stanovisko Prijímaterovi oznámi. Ak Poskytovater neakceptuje oznámenie
Prijímateťa podía predchádzajúcej Vety, Prijímaieíje oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy
o poskytnutí NFP iba podía písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateťa nevyphýva,

že ide o zmenu, pri ktorej sa podl'a Poskytovateťa má postupovať podťa iného príslušného
písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovatel' nea kceptuje oznámenie Prijímatel'a a má za

to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovatel oprávnený zmenu posúdiť

ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a d'alej postupovať podía príslušného

článku zmIuvy a podía Príručky pre Prijímateía. V ostatných prípadoch Poskytovateí informujé

(i)

(ii)

k.

a
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Prijímateía o Výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že Vzal
zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej v,i,znamnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podía tohto písmena d) vykoná najneskór pri najbližšom
písomnom dodatku kZmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenoU sa rozumie aj

menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanoveníZmluvy o poskytnutí
NFP, Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa
akceptácie takejto zmeny podra tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny
sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmá:

(i) omeškanie Prijímatela so Začatím realizácie hIavných aktivít Projektu maximálne o 3

mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

(ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá
VDIW na rozpočet Proiektu, cieťovú hodnotu Meratel'ných ukazovatelbv Projektu, ani na

dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena vrf,kresovej dokumentácie,
zmena technických správ, zmena štúdiía podobne),

(iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto
skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia celkových
oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov
určených na Podporné aktivity projektu,

(iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa oprávnených vrl,davkov v,ý,lučne v prípade, ak ide
o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie ciera
Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy.

Ak dójde v Projekte k zníženiu cieíovej hodnoty Meraterného ukazovateťa Projektu o 5% alebo
menej oproti cielovej hodnote Meratel'ného ukazovateťa Projektu, ktorá bola schválená
v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podl'a tohto článku
zmluvy. Ak Poskytovate l' sta noví V Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateía
aj vo vzťahu ktakejto skutočnosti, Prijímater je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť
spósobom vypltývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovatera.

1.1.3 Včlánku 6 ZMENA ZMLUVY, ods. 6.2, písm. e) sa vdruhom odseku mení odkaz v zátvorke
z odseku 6.9 na odsek 6.10.

t.L.4 V článku 6 ZMENA ZMLUVY, ods. 6.3 Zmluvy sa mení nasledovne:

a)

b)

c}

V prípade významnejšej zmeny podla odseku 6.2 písmena e) tohto článku, na ktoní sa
nevzťahuje postup uvedený vodseku 6.10 tohto článku, je Prijímater povinný požiadať o
zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby,
ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti,
ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátií to všetko, ak ide o rnýznamnejšiu
zmenu spočívajúcu v zmene:

miesta realizácie Projektu,

miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záIoh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom
Projektu,

Merateíných ukazovaterov Projektu, ak ide o zníženie cielovej hodnoty o viac ako 5% oproti
výške cierovej hodnoty Merateťného ukazovateía Projektu, ktorá bola schválená VŽiadosti
o NFP (podía podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),

v.

3



Čí5lo dodatku: (ŽP_Po+sc411 2019 6ýAKr4/D1

d) týkajúcej sa omeškania so začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, o Viac ako 3 mesiace od
termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zm|uvy o poskytnutí NFP,

e) týkajúcej sa začatia VO na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od
účinnosti Zmluvy,

f) týkajúcu sa predíženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplrlvajúcim
z Prílohy č. 2 Zmluw o poskytnutí NFP,

8) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít
Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu
a zvýšenie póvodnej schválenej hodnoty Meraterných ukazovaterov Projektu v dósledku úspor
v rámci póvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia
maximálnej výšky schVá leného NFP,

h) majetkovo-práVnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súVisiacich s Realizáciou
hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,

i) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyphýva zVÝzvy a spósobu jej

splnenia Prijímaterom,

j) používaného systému fina ncova nia,

k) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,

l) Prijímateťa podía článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byt v súlade s podmienkami Výzvy,

m) spósobu spolufinancova nia Projektu,

n) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímatel'a, alebo
v inom právnom dokumente.

1.1.5 V článku 6 ZMENA ZMLUVY, ods. 6.7 sa V prvej Vete mení odkaz z odseku 6.3 písmeno d) na
odsek 6.3 písmeno g).

1.1.6 V článku 6 ZMENA ZM LUVY, ods. 6.8 až 6.t7 amluvy sa menia nasledovne:

6.8 V prípade, ak Prijímater Vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred
uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlaVných aktivít Projektu uvedeného
v Prílohe č.2 Zmluvy o poskytnutí NFP podra odseku 6.3 písmeno d) tohto článku:

a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadal v stanovenej dobe o zmenu zmluvy o poskytnutí
NFP, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,

b) neporušil uvedenú povinnosť, teda požiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí
NFP a Poskytovate[ túto zmenu schválil, Prijímatel' je povinný začať s Realizáciou hlavných
aktivít Projektu V novom termíne, priČom:

(i) Poskytovateť je oprávnený schváliť Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu aj s iným
dátumom, než aký vyplýva zo žiadosti Prijímatel'a.

(ii) Poskytovatel' poskytne Prijímateťovi dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní na Začatie
realizácie hlavných aktivít Projektu, ak by doba medzi uplynutím doby troch mesiacov od
termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č.2 Zmluvy
o poskytnutí NFP pred schválením zmeny a no\4i,m termínom Začatia realizácie aktivít
Projektu po schválení zmeny trvala kratšie ako 20 dní. Poskytnutá dodatočná lehota začína
plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcim po mesiaci uvedenom v Prílohe č, 2 Zmluvy o
poskytnutí NFP V zmysle schválenej zmeny.

Lt.
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:. - i _i -.: rE,,]a podmienka podÍa bodu (ii), PoskytovateÍ nie je povinný poskytnúť

, :-_ -3:e',e oprávnený požiadať o posunutie termínu Začatia realizácie hlavných aktivít
r,a.:(iu aj opa kova ne,

i( )cs(ltovaterovi nie je doručené prostredníctvom |TMS2014+ Hlásenie o realizácii aktivít

'-c,e(iU, z ktorého nepochybne vypltiva, že Prijímateí začal Realizáciu hlavných aktivÍt
projektLr v novom termíne podra schváIenej žiadosti o zmenu, pri súčasnom zohl'adnení
dodatočnej lehoty, ak sa aplikuje podía bodu (ii) vyššie, alebo Prijímateť v tejto lehote
nepožiadaI o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podl'a odseku 6.3 písmeno d) tohto článku,
takéto opomenutie Prijímatera predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri pred|žovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny
podl'a odseku 6.3 písmeno f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté
ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu ReaIizácie
hIavných aktíVít Přojektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP}:

c)

Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predÍžiť nad rámec maximálnej doby,
ktorá pre rea|izáciu hlavných aktivít projektov vyphíva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii
Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť
37.Lz.2023. v rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je

možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe
podane.| žiadosti o zmenu zo strany Prijímatera.

Ak Prijímatel' nepožiada o predÍženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej

uplynutím, vridavky, ktoré realizoval včase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít
Projektu do schválenia žiadosti o predíženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú

neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktiVít Projektu nie je dotknuté
neskorým podaním žiadosti ojei predÍženie, t.i. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia
medzi uplynutím póvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít
Projektu a podaním žiadosti o zmenu.

Poskytovateí neschváli predíženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich
dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímateí v rámci žiadosti
o zmenu, alebo si nechal vypracovať PoskytovateI pre účely posúdenia takejto zmeny, vyplrlva,
že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu
projektov vyplýva zVÝzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Pro.iektu

včlánku 1odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných
aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zm|uvy o poskytnutí NFP podla
článku 2 odsek 2.4 zmluvy a článku 9 odsek 4 písmeno, b) bod vii) VzP. Existujúcimi dokladmi
podra prvej vety tohto písmena c) sú najmá zna|ecký posudok vypracovaný znalcom
vpríslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie a|ebo stanovisko znalca alebo inej

odborne spósobiIej osoby v príslušnom odvetvíalebo odbore.

6.10 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímater
povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskór 30 dní pred predložením Žiadosti
o platbu, ktorá ako prvá zahíňa aspoň niektoré Výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté.
Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímatela vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplneníniektorých zákonov (d'alej len "zákon o finančnej kontrole a audite") ti,kajúce
sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania zák|adnej
finančnej kontroly vzťahuje, oprávnenosť ýdavkov podlieha kontrole podla zákona o finančnej
kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že vdósledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť
o zmenu najneskór 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu V zmysle tohto článku, budú Všetky
výdavky, ku ktorým sa vzt'ahujú vykonané zmeny, zamietnuté. Prijímateí je oprávnený do d'alšej

Žiadosti o platbu, posplnenívšetkých aplikovaterných pod m ienok opráVnenosti, zahrnúťajtakéto

a)

b)

q.
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póvodne za mietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnuií NFP, podáva ná v zmysle
odseku 6.10, sa vzťahuje na nasledovné Významnejšie zmeny:

a) Akejkoťvek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ib
o zníŽenie výŠky oprávnených VýdaVkoV a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieía
Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto
prípade sÚ, okrem Vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktor}i,

vydáva Poskytovater, aj nasledoVné informácie/údaje:

(i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dósledkom je navrhovaná zmena
v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien
dohodnutých v zmluve medzi Prijímaterom a Dodávatelom a s ustanovením §
18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č.2512006Z. z, o verejnom obstarávanía
o zmene a doplnení niektoných zákonov (d'alej len "zákon č. 25/2O06Z. z."\,

(ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dósledkom je navrhovaná zmena
v rozpočte Projektu, uvedenie dóvodu, pre ktorý kzmene došlo, osobitne
v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie
oproti pÓVodnému stavu Projektu,

(iii) v prípade Vypustenia určitého vecného plnenia, v dósledku čoho sa navrhuje
znížiť Rozpočet Projektu, odóvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu,
konkrétne s ohl'adom na naplnenie podmienok podťa písmena c) z definície
Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1odsek 3 VzP (Vplyv na povahu,
ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

b) lnej zmeny Projektu alebo zmeny súVisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skór
uvedený režim zmien, bez ohťadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú
význam nejšiu zmenu.

6,11 Žiadosťo zmenu zmluvy týkajúcu sa významnejšej zmeny podťa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.10
tohto článku musí byť riadne odóvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje
Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovatel oprávnený ju bez d'alšieho posudzovania
neschváliť. Poskytovatel' n ie je povinný navrhovanej žiadosti PrUímatel'a o zmenu Vyhovieí avšak
rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdóvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu
spíňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce
z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré móže vydať a Zverejniť Poskytovateť na svojom
webovom sídle. V prípade, ak dójde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímater nie je oprávnený
realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo,
budú výdavky súVisiace stakouto zmenou považované za NeopráVnené výdavky. ovýsledku
posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovater Prijímatel'a písomne. V prípade
schválenia významnejŠej zmeny Poskytovateť zabezpečí Vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve
o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP V rozsahu schválenej
význam nejšej zmeny.

6.12 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich 5o zmenou Projektu nastanú:

a} pri menejvýznamnej zmene, ktorú Poskytovate í akceptuje podía odseku 6.2 písmeno d) tohto
článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,

b} pri menej vr/znamnej zmene, ktorú Poskytovateí neakceptuje podla odseku 6.2 písmeno d}
tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dójde
k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateíom spósobom pre významnejšiu zmenu; vtakom
prípade právne účinky zmeny nastanú podra typu významnejšej zmeny bud'podťa písmeno c)
alebo podía písmena d) tohto odseku 6.12,

L,
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c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny
podía odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany
Prijímatera Poskytovaterovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň
vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,

d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny
podl'a odseku 6.10 tohto článku) v kaIendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.

6.13 Ak nie sú Vjednotlivtich odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné
do,iednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, Vzostupne
číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateťv súlade so
schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prúímaterovi.

6,14 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje PoskytovateI a ktoré nie sú osobitne riešené
V iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutíNFP (napríklad V prípade zmien z dóvodu aktualizácie
zmluvy alebo VZP V zmysle odseku 6.2 tohto článku zmIuvy), sa vykonajú na základe písomného,
očíslovaného dodatku kZmluve o poskytnutí NFP. Poskytovatef móže obsah zmeny vopred
ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímaterom a následne dohodnuté znenie
zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku kZmluve o poskytnutí NFP alebo
priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k zmluve o poskytnutí NFP a zaslať
ho na odsúhlasenie Prijímaterovi.

6.15 Maximálna vriška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6
dotknutá.

6.16 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠlF, systéme
finančného riadenia alebo V PráVnych dokumentoch, z ktoných pre PrUímatera vyplývajú práva

a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímatera závázné, a to dňom ich Zverejnenia.

6.17 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí
NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá V predmetnom dodatku
Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.

r.r.7 V článku 8 REALlzÁclA AKT|VÍT PRoJEKTU, ods. 1 až 3 prílohy č. 1 Zmluvy ,,VŠEoBECNÉ
ZMLUVNÉ PODMlENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍNENÁVRATNÉHO FlNANČNÉHO PRÍSPEVKU"
(d'alej len,,VZP") sa menia nasledovne:

Prijímater je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP
a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímate|'.ie povinný pri zamýšlanej
zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť o zmenu
a postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.3 a 6.9 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných
aktivít Projektu je Prijímatel povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie
hlavných aktivít Projektu vzmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie
h lavných aktivít Projektu.

Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prrímater v Hlásení o realizácii aktivít
Projektu (formulár V lTMs2014+), ktoré je Prijímatel' povin ný zasIať Poskytovaterovi do 20 dní od
začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných
aktivít Projektu uvedenejv článku 1odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných
aktivít Projektu včase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímater
skutočne začals Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP,
je povinný zasIať PoskytoVaterovi Hlásenie o realizácii aktiVít Projektu prostredníctvom
formulára v lTMs2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímater poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovaterovi Začatie realizácie
hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zasIania Hlásenia o realizácii aktiVít Projektu

2.
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v |TMS2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktoný je uvedený
V taburke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hIavných
aktivít Projektu,(prVý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohradu na to, kedy s Realizáciou
hlavných aktiVít Projektu Prijímateí skutočne začal.

3. Prijímateť je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných
aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania
oVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom Však Realizácia
hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskór do uplynutia stanoveného obdobia
oprávnenosti podra práVnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovater na základe
oznámenia Prijímateťa o pominutí oVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v
Prílohe č. 2 zmluvY o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Postup podra tohto odsek 3 sa
bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateí pozastaví poskytovanie NFP z dóVodu
OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojenís odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).

1.1.8 V článku 9 UKoNČEN|E ZMLUVY, ods. 4, písm. b), body vi), vii) a x) VZP sa menia nasledovne:

vi) ak Prijímateí nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od
termínu uvedeného v Prí|ohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej

hIavnej Aktivity a súčasne ak Prijímateí nepožiada o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podra

článku 6 odsek 6.3 písmeno d) zmluvy v spojení s článkom 6 odsek 5.8 písmeno a) zmluvy
alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiada, ale poruší svoju
povinnosť Začať realizáciu hIavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej
Poskytovaterom podťa článku 6 odsek 6.8 písmeno b) zmluvy,

vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie
hlavných aktivít Pro.jektu uvedeného v Prílohe č, 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; o podstatné
porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímater požiadaI o predÍženie Realizácie
hIavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve a boli
spInené podmienky na jej predíženie v zmysle článku 6 odsek 6.9 zmluvy; podstatné
porušenie Zm luvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dójde k neschváleniu pred Íženia doby
Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenému v článku 6 odsek 6.9 písmená a) a c)
zmluvy,

x) ak Prijímatel' svojím zavinením nezačne Vo alebo iný spósob obstaráVania podía čiánku 3 VZP

na výber Dodávateía najneskór do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí

NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy

s Dodávaterom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy

z kontroly/správy z kontroly od Poskytovatera vzťahujúcej sa k bezprostredne
predchádzajúcem u VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovatel'a v zmysle článku 3 odsek 14

písmeno d)

1,],.9 Príloha č. 2 Zmluvy,,Predmet podpory" sa rušía nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá tvorí
neoddelitelnú súčasť tohto Dodatku.

1.1.10 Príloha č. 3 zmluvy ,,Rozpočet projektu" sa rušía nahrádza sa novou Prílohou č. 3, ktorá tvorí
neoddelite|'nú súčasť tohto Dodatku.

1,1.11 Príloha č. 4 Zmluvy ,,Finančné opravy" sa rušía nahrádza sa novou Prílohou č.4, ktorá tvorí
neoddelitelnú súčasť tohto Dodatku.

(4
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čtANoK ll. osTATNÉ U5TANoVEN|A

2,L ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah
nemenia, zostáVajú zachované a účinné V doterajšej úprave.

čunox ltt. ZÁVEREčNÉ USTANoVENlA

Tento Dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zm|uvných strán a nadobúda účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia vcentrálnom registri zmlúV, ato vsúlade
s ustanovením § 47a zákona č.40/L964Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a

§ 5a zákona č. 2TI/?OOO Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektonl,ch zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Tento Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktonich Prúímater
dostane 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovatel.

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

Za Poskytovatera V zastúpení, v Bratislave, dňa 2 2. írKI. 2071

Podpis:..,..........
Pečiatka

í_.. ln8. Peter Blaškovitš, generálny riaditel'

Za Prijímatel,a u .!:.w, (9.á,.,anu 2 í,,&} !ť</

<.---! -----\

"-------ťPodpis: .....,.-_ilT.l--............,. lnt. [ubomír Šimko, starosta
Pečiatka

Príloha:
Príloha č.2 Predmet podpory NFP
Príloha č.3 Rozpočet ProjektU
Príloha č.4 Finančné opravy
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