Zmluva o realizácii projektu

52/2012

ZMLUVA
O REALIZÁCII PROJEKTU
Číslo zmluvy: 52/2012

I.

Národný kontaktný bod

Názov:
Sídlo:
IČO:
V mene ktorého koná:

Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
00 151 513
Ing. Viktor Nižňanský, PhD., vedúci Úradu vlády Slovenskej
republiky
na jednej strane (ďalej aj „ÚV SR“ alebo „NKB“)
a

II.

Konečný prijímateľ

Názov:
Obec Stratená
Sídlo:
049 71 Stratená 46
IČO:
00 3288 55
V mene ktorého koná:
Mgr. Erika Oravcová, starostka obce Stratená
na druhej strane (ďalej len „Konečný prijímateľ“ a spolu s ÚV SR ďalej len „Zmluvné
strany“)
sa dohodli v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov na uzatvorení tejto Zmluvy o realizácii projektu vrátane
všetkých jej príloh (ďalej len “Zmluva“) za nižšie uvedených podmienok:

Preambula
Táto Zmluva sa uzatvára na základe Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku (ďalej len ako „NFP“) v kvalite Konečného návrhu projektu predloženej
Konečným prijímateľom v rámci Výzvy na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v rámci oblasti zamerania „Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a
znevýhodnených regiónoch“ vyhlásenej dňa 12.04.2010 pod kódom 2010-03 (ďalej len
„Výzva“) zaevidovanej pod číslom 12648/2011/ORIŠFM a schválenej v súlade s postupmi
definovanými Rámcovou dohodou medzi Švajčiarskou federálnou radou a vládou Slovenskej
republiky o implementácii Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na zníženie
hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci rozšírenej Európskej únie uzatvorenej 20.
decembra 2007 v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „Rámcová dohoda“).
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Článok 1
Predmet a účel Zmluvy
1.1 Predmetom tejto Zmluvy je stanovenie práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti
s realizáciou „Slovenský raj - Klaster cestovného ruchu NP Slovenský raj a TIC
Dobšinská ľadová jaskyňa „ (ďalej len „Projekt“).
1.2 Účelom Projektu je prispieť k mobilizácii vysokého potenciálu cestovného ruchu v
Národnom parku Slovenský raj dosiahnutím výsledkov Projektu uvedených v Logickej
matrici v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy.
1.3 Konečný prijímateľ sa zaväzuje realizovať Projekt v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi platnými na území SR, Rámcovou dohodou a touto Zmluvou.
1.4 NKB sa zaväzuje poskytnúť Konečnému prijímateľovi NFP na úhradu oprávnených
výdavkov, ktoré vzniknú počas realizácie Projektu, v dohodnutej výške v súlade so
Zmluvou, a to pri splnení podmienok uvedených v Zmluve.
Článok 2
Výška nenávratného finančného príspevku
2.1 Celkový rozpočet Projektu predstavuje 1 148 734,- EUR (slovom jeden milión
stoštyridsaťosem tisíc sedemstotridsaťštyri EUR).
2.2 Celkové oprávnené výdavky Konečného prijímateľa na realizáciu Projektu predstavujú
1 126 819,- EUR (slovom jeden milión stodvadsaťšesť tisíc osemstodevätnásť EUR).
2.3 NKB na základe tejto Zmluvy poskytne Konečnému prijímateľovi NFP maximálne do
výšky 1 126 819,- EUR (slovom jeden milión stodvadsaťšesť tisíc osemstodevätnásť
EUR), čo predstavuje maximálne 100% celkových oprávnených výdavkov Konečného
prijímateľa.
2.4 Konečná výška poskytnutého NFP bude stanovená na základe skutočne vynaložených
celkových oprávnených výdavkov, ktoré súvisia s realizáciou Projektu, a podielu NFP na
celkových oprávnených výdavkoch, avšak celková výška NFP uvedená v ods. 2.3 tohto
článku nesmie byť prekročená. V prípade, ak skutočné celkové oprávnené výdavky na
realizáciu Projektu prekročia celkovú výšku NFP uvedenú v ods. 2.3 tohto článku, je
Konečný prijímateľ povinný uhradiť čiastku tohto prekročenia z vlastných zdrojov.
Článok 3
Oprávnené výdavky
3.1 Za oprávnené výdavky v rámci Zmluvy môžu byť považované len výdavky, ktoré spĺňajú
podmienky definované v Usmernení k oprávnenosti výdavkov pre oblasť zamerania:
Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch, Prevencia
a manažment prírodných katastrof, Posilnenie inštitúcií a kapacít pre boj proti korupcii
a organizovanému zločinu, Ochrana prírody (ďalej len „Usmernenie k oprávnenosti
výdavkov“) publikovanej na www.swiss-contribution.sk a ktoré zároveň:
a) boli vynaložené na náklady, ktoré vznikli po nadobudnutí účinnosti Zmluvy až do
dátumu ukončenia Projektu 31. 07. 2014, s výnimkou služieb súvisiacich s podávaním
správ, finančným auditom a hodnotením, ak boli poskytnuté najneskôr do 12 mesiacov
od ukončenia Projektu a
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b) boli uhradené Konečným prijímateľom pred konečným dátumom oprávnenosti
výdavkov, t.j. pred 31. 07. 2015 a
c) boli vynaložené na výdavky uvedené v rozpočte Projektu tvoriaceho prílohu Zmluvy a
d) boli schválené NKB.
3.2 NKB bude uhrádzať NFP Konečnému prijímateľovi v súlade so Zmluvou bezhotovostne
na Konečným prijímateľom stanovený bankový účet v mene EUR vedený v banke, ktorej
bola v Slovenskej republike udelená banková licencia (ďalej len „Osobitný účet“).
Názov
účtu
Konečného
prijímateľa
Banka
Číslo účtu (vrátane predčíslia)
Kód banky

…………..…
…………..…
…………..…
…………..…

3.3 Úhrada NFP je viazaná na splnenie povinnosti predloženia správ v zmysle čl. 5 nižšie,
ktoré spadajú do príslušného obdobia implementácie uvedeného v Pláne výdavkov
(príloha tejto Zmluvy).
3.4 Čiastka rezervovaná pre účely záverečnej platby je stanovená vo výške 4 187,- EUR
(slovom štyri tisíc stoosemdesiatsedem EUR).
3.5 Akákoľvek nevyužitá časť NFP zostávajúca po ukončení Projektu je oprávnená na
opätovné pridelenie podľa Čl. 5.3 Rámcovej dohody, ak sa Zmluvné strany vzájomne
nedohodnú inak.
3.6 Tovar obstaraný s príspevkom NFP je Konečnému prijímateľovi k dispozícii bez
obmedzení. Počas trvania Projektu a piatich rokov od ukončenia Projektu nie je povolený
žiadny prevod vlastníctva, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
3.7 V prípade, ak Konečný prijímateľ nezrealizuje Projekt alebo jeho časť, čo je overované
dosiahnutím ukazovateľov výsledku Projektu podľa ods. 1.2 tejto Zmluvy, NKB má právo
požadovať vrátenie časti alebo celého poskytnutého NFP, pokiaľ sa Zmluvné strany
nedohodnú inak.
Článok 4
Prílohy Zmluvy
4.1 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy zoradené podľa ich
záväznosti:
Príloha číslo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Názov Prílohy

Všeobecné zmluvné podmienky Národného kontaktného bodu
k Zmluve o realizácii projektu
Rozhodnutie o schválení Žiadosti o NFP v kvalite Konečného návrhu
projektu v anglickom a slovenskom jazyku
Logická matrica
Rozpočet Projektu
Plán výdavkov
Žiadosť o NFP v kvalite Konečného návrhu projektu
Plán realizácie Projektu

4.2 V prípade akéhokoľvek rozdielu medzi textom Zmluvy o realizácii projektu a textom
príloh majú prednosť ustanovenia Zmluvy o realizácii projektu.
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4.3 V prípade akéhokoľvek rozdielu medzi textom Prílohy č. 2: Rozhodnutie o schválení
Žiadosti o NFP v kvalite Konečného návrhu projektu v anglickom a slovenskom jazyku,
záväzný je text anglickej verzie.
Článok 5
Podávanie správ
5.1 Konečný prijímateľ je povinný vypracovať a predkladať NKB na predpísaných
formulároch, ktoré sú zverejnené na www.swiss-contribution.sk Priebežné správy
o projekte, Výročné správy o projekte, Správu o ukončení projektu v slovenskom jazyku.
Konečný prijímateľ je zároveň povinný predkladať Správy z finančného auditu
v slovenskom a anglickom jazyku. Harmonogram predkladania správ je uvedený v Prílohe
5 Zmluvy.
5.2 Konečný prijímateľ je povinný vypracovať a predkladať NKB Priebežné správy o projekte
na predpísanom formulári zverejnenom na www.swiss-contribution.sk. Prvé reportovacie
obdobie pokrýva 5 mesiacov počínajúc odo dňa účinnosti Zmluvy o projekte č. 51/2012
medzi Švajčiarskou konfederáciou zastúpenou Švajčiarskou agentúrou pre rozvoj
a spoluprácu (SDC) a Slovenskou republikou zastúpenou Úradom vlády Slovenskej
republiky – februárom 2012. Nasledujúce reportovacie obdobia pokrývajú 4 mesiace.
Priebežná správa o projekte musí byť predkladaná NKB najneskôr 15 kalendárnych dní po
ukončení reportovacieho obdobia, na ktoré sa príslušná Priebežná správa o projekte
vzťahuje. Posledná Priebežná správa o projekte musí byť NKB predložená spolu so
Správou o ukončení projektu.
5.3 Konečný prijímateľ je povinný vypracovať a predkladať NKB Výročné správy o projekte,
ktoré pokrývajú obdobie jedného kalendárneho roka do jedného mesiaca nasledujúceho po
ukončení kalendárneho roka, na ktorý sa príslušná Výročná správa o projekte vzťahuje.
Prvá Výročná správa o projekte pokrýva rok vstupu tejto Zmluvy do účinnosti.
5.4 Konečný prijímateľ je povinný vypracovať a predložiť NKB Správu o ukončení projektu
najneskôr do troch mesiacov od dátumu uvedenom v čl. 3.1 b).
5.5 Konečný prijímateľ je povinný predložiť Správu z finančného auditu spolu s listom
manažmentu pripravené externým finančným audítorom pokývajúce obdobie od vstupu
Zmluvy do účinnosti do 31. 07. 2014 najneskôr spolu so Správou o ukončení projektu.
5.6 Konečný prijímateľ je povinný predkladať aj ďalšie správy a informácie, ktorých
vypracovanie vyplýva z tejto Zmluvy v lehotách na to určených.
Článok 6
Organizácia Projektu
6.1 Strategické rozhodnutia týkajúce sa Projektu prijíma Riadiaci výbor Projektu. Riadiaci
výbor Projektu sa stretáva minimálne raz za rok. V prípade, ak to jeden z hlasujúcich
členov Riadiaceho výboru Projektu považuje za potrebné, budú sa konať dodatočné
stretnutia. Stretnutia po organizačnej stránke zabezpečuje Konečný prijímateľ v spolupráci
s NKB. Konečný prijímateľ tiež koná ako sekretariát.
6.2 Postavenie, pôsobnosť, hlavné úlohy, zloženie a zásady činnosti Riadiaceho výboru
Projektu sú bližšie upravené v jeho Štatúte. Činnosť, postupy a spôsob rozhodovania
Riadiaceho výboru Projektu sú upravené v jeho Rokovacom poriadku. Štatút a Rokovací
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poriadok Riadiaceho výboru Projektu vypracováva Konečný prijímateľ. Štatút schvaľuje
NKB a Rokovací poriadok schvaľuje Riadiaci výbor Projektu.
6.3 Členmi Riadiaceho výboru Projektu sú zástupcovia nasledujúcich strán:
a) Členovia s hlasovacím právom:
NKB
Konečný prijímateľ;
iné subjekty navrhnuté NKB alebo Konečným prijímateľom.
b) Osoby zúčastňujúce sa rokovania Riadiaceho výboru Projektu:
Švajčiarska konfederácia v úlohe pozorovateľa;
Iné subjekty pozvané NKB alebo Konečným prijímateľom
6.4 Úlohou Riadiaceho výboru, je okrem iného:
Prejednávanie vecných a finančných častí správ o projekte;
Schvaľovanie návrhov zmien a dodatkov Zmluvy s výnimkou Príloh č.1, č.2 a č.6;
Prejednávanie a schvaľovanie akéhokoľvek opatrenia považovaného za potrebné
na celkové splnenie naplánovaných cieľov.

Článok 7
Platnosť a účinnosť Zmluvy
7.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch
Zmluvných strán.
7.2 V prípade, ak k podpísaniu Zmluvy oboma Zmluvnými stranami nedôjde v ten istý deň,
Zmluva nadobúda platnosť dňom kedy jedna zo Zmluvných strán podpísala Zmluvu
neskoršie.
7.3 Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri
zmlúv. Ak sa do troch mesiacov od uzavretia Zmluvy Zmluva nezverejnila v Centrálnom
registri zmlúv, platí, že k uzavretiu Zmluvy nedošlo.
7.4 Akákoľvek zmena a doplnenie tejto Zmluvy a jej príloh musí byť v písomnej forme, na
základe vzájomnej dohody Zmluvných strán a v súlade s ich príslušnými postupmi,
formou chronologicky číslovaných písomných dodatkov k Zmluve, pokiaľ nie je
v Zmluve uvedené inak. Zmluvné strany sa dohodli, že Konečný prijímateľ je povinný
doručiť NKB svoje písomné vyjadrenie návrhu zmeny Zmluvy v lehote do 15
kalendárnych dní od doručenia návrhu NKB na zmenu Zmluvy o realizácii projektu.
7.5 Túto Zmluvu možno kedykoľvek jednostranne vypovedať s výpovednou lehotou 60
kalendárnych dní, ak sa ktorákoľvek zo Zmluvných strán dôvodne domnieva, že účel tejto
Zmluvy už nie je možné viac plniť, alebo že ktorákoľvek zo Zmluvných strán neplní svoje
zmluvné povinnosti. Výpovedná lehota začne plynúť dňom nasledujúcim bezprostredne
po dni, v ktorom došlo k doručeniu výpovede druhej Zmluvnej strane. Túto lehotu je
možné predĺžiť alebo skrátiť len na základe písomnej dohody oboch Zmluvných strán.
Týmto nie je dotknuté právo Zmluvných strán ukončiť zmluvný vzťah dohodou
kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu, pričom dohoda musí mať písomnú formu.
V prípade, ak Konečný prijímateľ vypovie Zmluvu pred ukončením realizácie Projektu
respektíve naplnenia účelu Projektu definovaného ods. 1.2 tejto Zmluvy, je Konečný
prijímateľ povinný vrátiť finančné prostriedky, ktoré mu boli poskytnuté na základe tejto
Zmluvy zo strany NKB, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

Zmluva o realizácii projektu

52/2012

7.6 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do ukončenia realizácie Projektu uvedenom
v odseku 3.1 a) pokiaľ v Zmluve alebo v právnych predpisoch nie je uvedené inak; pričom
nezanikne skôr, pokiaľ nebudú vysporiadané všetky práva a záväzky z nej vyplývajúce.
7.7 Zmluva je vyhotovená v šiestich origináloch. Z toho päť originálov obdrží NKB, a jeden
originál obdrží Konečný prijímateľ.
7.8 Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že túto Zmluvu
uzatvárajú slobodne a vážne, prejavy ich vôle sú určité, nekonajú v tiesni ani za nápadne
nevýhodných okolností, obsahu Zmluvy porozumeli v plnom rozsahu, súhlasia s ním a na
znak toho ju vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa ......................... 2012

V Bratislave, dňa ...................... 2012

Za Národný kontaktný bod:

Za Konečného prijímateľa:

Úrad vlády Slovenskej republiky
v mene ktorého koná
Viktor Nižňanský
vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky

Obec Stratená
v mene ktorého koná

Erika Oravcová.
starostka obce Stratená

