Zmluva . 1173/2022/ODDDO
o poskytnutí finan nej dotácie na rok 2022
uzavretá podia § 51 zákona . 40/1964 Zb. Obtianskeho zákonnika v zneni neskoraich predpiso
a Vseobecne záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja . 38/2019 o poskytovaní
dotácií z vlastných prijmov BBSK úcelovo urených

na regionálny rozvoj a rozvojcestovného ruchu

v Banskobystrickom krajiv zneníneskoraích dodatkov (dalej ako ,VZN")
(dalej len Zmluva")

medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

1. Poskytovatefom:

Banskobystrický samosprávny kraj

Názov

Nám. SNP 23
974 01 Banská Bystrica
Ing. Ján Lunter, predseda BBSK
378281000

Sidlo:

`tatutárny orgán:
IO:

DIC:

2021627333

bankové spojenie:

Státna pokladnica

IBAN:

SK92 8180 0000 0070 0038 9679

Idalej ako Poskytovater

2.Prijimate>om/}iadatefom:
Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko
Názov/ obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

Námestie SNP 1
974 01 Banská Bystrica
MUDr. Ján Nosko, Milan Paprka
Ing. Jifí Pë,
PhD., výkonný riaditel
422992688

e-mailová adresa:
bankové spojenie:

Ceskoslovenská obchodná banka, a.s.

Statutárny orgán:
Konajúca prostredníctvom:

pec@centralslovakia.eu

SK18 7500 0000 0040 1614 8825
Nezisková organizácia

BAN:

právna forma:

ldalej ako }iadater" alebo Prijimater" a spolu s Poskytovatelom dalej ako Zmluvné strany"/

Predmet aúel Zmluvy
1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovatela poskytnút Ziadatefovi finannú
z vlastných prijmov Poskytovate>a na základe VZN a Výzva .

o poskytnutie dotácie z rozpotu

dotáciu na rok 2022

1/2021 na predkladanie ~iadosti

Banskobystrického samosprávneho kraja na rok 2022 .Vyzva na

predkladanie |iadostí o poskytnutie dotácie z rozpotu Banskobystrického samosprávneho kraja na rok
2022 v oblasti rozvoja cestovného ruchu" (dalej ako .Výzva"), vo výake a podla podmienok dohodnutých
v Zmluve, za úelom podporenia ni~aie uvedeného projektu (dalej len ,Projekt"), a to výlune v rozsahu
jeho oprávnených výdavkov uvedených v prísluanej ~iadosti v asti

rozpo et

projektu - ~iadané z vÚC

a vymedzených v tejto Zmluve:

Názov Projektu:

Zalenenie

flóry NP Vefká Fatra do produktu cestovného ruchu

Oprávnené výdavky k Projektu:

a) Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivit Projektu predstavujú sumu 4 875,00 EUR s DPH.

b) Poskytovatef poskytne Prijlmatefovi dotáciu najviac vo výake 3 900,00 e (dalej ako ,Dotácia"). co
predstavuje 80% z celkových oprávnených výdavkov (dalej ako .cov"), na realizáciu aktivit Projektu
uvedených v nasledovnej tabu>ke:

1

Polo~ka

Ozna enie

.

ekonomickej klasifikácie (íslo)
polozky-oprávneného výdavku

600
Vyhotovenie informaných
odborného textu, grafických prác

1

a

Vyaka oprávneného

názov

vydavku hradeného
z BBSK

3 900,00 ¬

tabúl vrátane spracovania

3 900,00¬

Spolu s DPH

Prijimatel zabezpeí

zdroje financovania Projektu
oprávnené výdavky projektu
vlastné

vo

vyake najmenej

i 975,00e na
t.spracovania
(vyhotovenie informaných
odborného textu, grafických prác, doprava a osadenie).

z
COV,
tabur vrátane

20 %

c)V pripade zistenia nesúladu medzi polo~kou - oprávneného výdavku uvedenou v Zmluve a skutone
vynalo~eným výdavkom, je Prjímatef povinný výaku takéhoto výdavku v rámci vyútovania

vrátir ako

neoprávnený výdavok v súlade s touto Zmluvou.
2.

Prijimatel mô~e Dotáciu pou~ie len do konca prisluaného rozpo tového

roka, pre ktorý je Dotácia

poskytnutá, t. j. najneskôr vaak do 31.12.2022 tzn. vsetky predkladané útovné

doklady musia mat

najneskoraí dátum úhrady 31.12 2022.
3.

Ziadatel sa zaväzuje prevziae Dotaciu a pou~it ju na Projekt a úel

apecifikovaný v Zmluve a to výlune

súlade s ekonomickou klasifikáciou polo~ky definovanejv . I bod 1 písm. b) tejto Zmluvy (vid. tabufka).
Ziadatel sa zároveñ zaväzuje dodr~ae vaetky podmienky v zmysle VZN a Výzvy.

Prijimater je povinný zabezpeie

pri pou~iti Dotácie súlad so zákonom . 343/2015 z. z. o verejnom

obstarávaní v znení neskoraich predpisov, inak bude pou~itie Dotácie pova~ované za neoprávnený

výdavok.
5.

Skutone

vynalo~ené výdavky na realizáciu Projektu musia splhat nasledovné kritériá

a) sú uhradené do konca roka 2022,

b) sú identifikovate>né a overiteiné, t. j dolo~ené prisluanými utovnými

dokladmi, ktoré sú riadne

evidované v analytickom útovnictve a v analytickej evidencii Prijimate>a,
c) sú zaznamenané v útovnictve Prijimatela v súlade so zákonom . 431/2002 Z. z. o útovnictve
v znení neskoraích predpisov,
d) sú lenené podla ekonomickej klasifikácie v súlade s Opatrenim Ministerstva financii Slovenskej
republiky z 8.decembra 2004 . MF/010175/2004-42,
e) Prijimatel má nárok na Dotáciu len do výaky skutone vynalo~ených výdavkov. Ak nastane pripad,
|e Prijemca nevyútuje Dotáciu do pridelenej výaky (maximálne 80% z COV a spolufinancovanie

minimálne 20% z COV), alebo ak nastane pripad, ~e Príjemcovi nebola pridelená po~adovaná suma
na realizáciu Projektu a Projekt nebude uskutonený v po~adovanej výake, pripadne bude aj zní~ený
po verejnom obstarávani, bude sa pri vyútovaní postupovae podfa lánku V. odseku 3 Zmluvy.
6.

Dotácia sa neposkytuje na:

a) výdavky, ktoré nie sú v súlade so vaeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä zákonom
o útovnictve, zákonom o dani z prijmu, zákonnikom práce, a i.).
b)

výdavky

na

na oberstvenie

stravovanie,

oberstvenie

a nákup

potravin (okrem

limitovaných výdavkov

v zmysle podmienok vyhlásenej výzvy),

odpisy,

d) osobné výdavky (honoráre, odmeny, mzdy, náhrady mzdy a zákonnéodvody) realizátorov
Projektu a Prijímatela,
e)

úroky z dli~ných súm (úverov a pó~iiek),

manká a akody a dhy,
g)správne poplatky. ktoré nie sú pre realizáciu Projektu nevyhnutné,
h) bankové poplatky

i)výdavky, ktoré sa nedajü preukázat útovnými dokladmi,
)výdavky na zhodnotenie majetku vo vlastnictve BBSK,

K) pobyty, výlety, rekreacie obanov a s tým spojené výdavky
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)danz pridanej hodnoty (dalej len DPH'), ak je nárokovatelná na vrátenie akýmkolvek spósobom

podla prisluaných právnych predpisov,

m) prevadzkové výdavky a reziné naklady spojené s pravidelne sa opakujúcimi be~nými aktivitami
Prijimatela a nesúvisiace s Projektom,
n) cestovné náhrady za pou~itie súkromného motorového vozidla,
0) výdavky na nákup nehnute>ného majetku (stavieba pozemkov),
majetku (stavieb, strojov,
P)vydavky spojené s prenájmom dlhodobého hmotného a nehmotného
na obdobie presahujüce
slu~ieb
a
zabezpeenie
zariadeni, softvéru a i.), krátkodobého majetku
dobu realizácie Projektu,

g) dalaie výdavky, ktoré urí konkrétna Výzva,

Priyimatel je povinný

informovat

o

podpore Projektu

finannej

zo

strany Poskytovate>a nasledujúcimi

spôsobmi, v na
závislosti
od konkrétnej realizácie:
svojom webovom sidle, profiloch sociálnych sieti, v tlaových

výstupoch, v súlade s dizajn

manuálom Poskytovatefa,

uvedenim Poskytovatela ako partnera Projektu v mediálnych výstupoch,
predmete alebo nosii,
loga Poskytovatela na finan ne podporovanom objekte,

umiestnením

ktoré je dostupné na webovej stránke BBSK.

Vyska Dotácie
1.

na: be~né výdavky vo výake:
základe tejto Zmluvy poskytne Prijimatelovi Dotáciu
eurl, t. j. V
vo
výake: 0 ¬ /slovom:
3 900,00 ¬ /slovom: tritisicdeväe'sto eur/ a kapitálové výdavky
v
prospech
bezhotovostným prevodom
celkovej výake 3 900,00 ¬ /slovom: tritisícdeväe'sto eur/,

Poskytovate>

na

bankového útu

2.

Ziadatela uvedeného v záhlaví Zmluvy.

republiky v súvislosti s potvrdenými
pripade existencie opatreni, ktoré by boli na územi Slovenskej
SR na základe osobitných vyhláseni
Vládou
definovaného
dôvodu
pripadmi COVID-19, prípadne z iného
predpisov SR a s ohladom na
vaeobecne
právnych
a
záväzných
ostatných
vo forme opatrení, nariadení
zdravotníctva
Slovenskej republiky
odporúania/opatrenia Ustredného krízového atábu a Uradu verejného
nariadení prijatých
opatrení
a~
týchto
poskytnutá
po zruaení
prijaté, Dotácia bude Prijímatelovi
bude
vyplatená
Dotácia
vvpridelenej
Schválená
Prijimate>ovi
SR.
Viádou
a
Ustredným krízovým atábom
nadobudnutia úinnosti Zmluvy alebo zruaenia opatrení / nariadení
dHa
odo
dní
30
do
najneskôr
vyake
Ustredného
krízového atábu alebo Vlády SR v zmysle predchádzajúcej vety tohto ustanovenia Zmluvy
V

v súlade s ostatnými platnými uzneseniami Zastupitelstva BBSK v ase

podpisu tejto Zmluvy.

Podmienky pou~itia Dotácie
1.

úelovo viazaná a mo~no
hospodárnosti, úelnosti a efektívnosti.
Dotácia

je

ju vyu~ie

len

na

podla tejto Zmluvy

úel

a

to

v

zmysle zásad

}iadatel nie je oprávnený z Dotácie poskytnúe dotáciu iným právnickým alebo fyzickým osobám alebo
obciam s výnimkou úhrady oprávnených nákladov spojených s realizáciou Projektu uvedeného v tejto

Zmluve.
3.

trvania Projektu a
Plnenie podmienok poskytnutia Dotácie je Poskytovatel oprávnený kontrolovae poas
po dobu 36 mesiacov odo dHa úhrady poslednej faktúry, prip. iného útovného dokladu k Projektu (dalej
ako ,ukon enie
realizácie Projektu"). Ziadatel sa zaväzuje a súhlasí, ~e bude plnie a akceptovat
uvedené podmienky v zmysle tejto Zmluvy a tie~ nasledovné podmienky:

a) povinnose zaslae fotodokumentáciu z realizovaných aktivít Projektu oddeleniu dotácii ÚBBSK,
dobu 36 mesiacov
b) povinnose uchovávae fotodokumentáciu z realizovaných aktivít Projektu po
ukonenia

od

realizácie Projektu,

c) povinnost' poskytnúe' súinnost'

pri výkone kontroly Poskytovatefom pod'a Zmluvy,
úelom pou~itia Dotácie alebo jej asti výstavba, technické zhodnotenie nehnute>nost,
je
d) ak
nákup strojov a technológii a pod., ktorého výsledkom je dlhodobý hmotný alalebo nehmotný

DPH je pova~ovaná za oprávnený výdavok ak nie je vymáhate>ná (odpoítate>ná)

hodnoty

v

znení neskoraích

predpisov (napr.

DPH u platitela, ktorá nie je odpoitatefná

ak

prijimatef

nie

je

pod>a zákona . 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
platitelom podla tohto zákona alebo ak ide o tako

zdanite>nou osobou

pod>a ustanovení § 49 a 52 tohto zákona)
3

-

majetok v zmysle zákona .

431/2002 Z. z vznení neskoraich predpisov (dalej ,zákona

o úctovnictve") a zákona . 595/2003 Z. z. v zneni neskoraich predpisov (dalej ,zákona o dani
z

prijmov") je Prijímate

povinný nadobudnutý majetok zaradie do svojho majetku a zostane jeho majetkom minimálne
36mesiacov po ukoneni realizácie Projektu pri dodr~ani zákona o útovnictve a bude

pou|ivany výlune na výkon innosti vymedzenej uelom Projektu;
atento majetok nemó~e byt poas realizácie aktivit Projektu a poas obdobia 36 mesiacov
po ukonení

S

realizácie Projektu prevedený na tretiu osobu, alebo prenajatý tretej osobe,
na inú ako podnikate>skú innost.

výnimkou bezodplatného prenajatia

Prijimater je povinný informovat Poskytovatefa poas realizácie aktivit Projektu aj poas 36 mesiacov
nasledujücich po ukonení realizácie Projektu o zaati a ukonení akéhokolvek súdneho, exekuného,
konkurzného, reatrukturalizaného alebo správneho konania voi Prijimate>ovi, o vstupe Prijimatela do
ikvidácie a jej ukonení a o iných
okolnostiach, ktoré majú vplyv na majetok financovaný z Dotacie.
V.

Podmienky vyútovania Dotácie
1.

Prijimatel predlo~íi doklady

webovom sídle

a)

pre vyútovanie Dotácie prostrednictvom eSlu~by
prevádzkovanej
Poskytovatelav nasledovných termínoch:

na

do 30 dní od ukonenia

realizácie Projektu, pre ktorý bola Dotácia poskytnutá,
priom uvedené
realizáciou do 30. novembra rozpotového roka pre
ktorý
bola Dotácia poskytnutá,
b) najneskôr do 31. decembra rozpotového roka,
pre ktorý bola Dotácia poskytnutá pre projekty
realizované poas celého
roka s ukonenou
rozpotového
realizáciou Projektu v mesiaci
december s
sa

vztahuje

na

projekty s ukonenou

výnimkou

bodu

1.pism.c) tohto lánku

Zmluvy,
c)najneskôr do 15. januára nasledujúceho rozpotového
roka, pre ktorý bola Dotácia poskytnutá,
pre projekty so zaiatkom realizácie od 1. decembra do 31.
decembra rozpotového roka, pre
ktorý bola Dotácia poskytnutá,
d) Prijimatel, ktorý ukoní realizáciu Projektu pred
podpísaním Zmluvy, je povinný vyútovat dotáciu
do 30 kalendárnych dní od
prijatia Dotácie na úet Ziadatela.
2.

3.

Vyútovanie poskytnutej Dotácie musíi bye vykonané riadne a

vas

v

zmysle Zmluvy.

Vyúctovanie poskytnutej Dotácie, musí obsahovae itate>né skeny útovných dokladov v
o
útovníctve (originál v prípade po~iadavky Poskytovatela), ktoré riadne preukazujú zmysle
pou~itie
Dotácie. Utovné doklady (faktüry, vypis z bankového
útu, pokladniné doklady a doklady
z
registranej pokladne, zmluvy) musia bye oznaené textom ,hradené z
priamo na predkladanom útovnom doklade. Prijimatef predlo~í voprostriedkov BBSK"
vyútovaní doklady
zákona

zodpovedajúce charakteru vynalo~ených výdavkov, spravidla:
a) súpis útovných dokladov k finannému
vyutovaniu
b)
c)
d)

dotácie

spolufinancovania Projektu uvedenej vo výzve, ktorý tvorí príloha . 1 VZN

vrátane

výaky

zmluvy,
faktúry,
bankové výpisy Prijimatela, ktorá dokumentuje pou~itie
poskytnutej Dotácie,

e)vydavkové pokladniné doklady,
g)

prijmové pokladniné doklady,

h)

doklady z registranej pokladne, v pripade platby resp. nákupu v hotovosti,
prehlásenie o vlastníctve útu, z ktorého boli hradené náklady, pokia> sa nezhoduje s islom

i)

hodnotiacu správu o realizovanom Projekte, v ktorej bude uvedený termin ukonenia

úctu uvedenom v Zmluve,
realizáacie Projektu,

j)úctovné doklady preukazujúce zabezpeenie
zmysle ods. 7 tohto lánku

Zmluvy),

vlastného spolufinancovania Projektu (v

k) inérelevantnédoklady.
4.

V pripade, ak

Prijimate> je platcom DPH, Dotáciu mo~no pou~ite' len na úhradu

dane

základu
hodnoty. Prostriedky z dotaného systému nemô~u bye pou~ité tak, aby boli
Ziadatefovi pridanej
átené
dañovým úradom po vyütovani Projektu. Preto daD z pridanej hodnoty platcom DPH nebude ako
oprávnený výdavok uznávaná av predlo|ených dokladoch nebude zapoitaná
vyútovania.
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z

do celkovej sumy

5.Dripade.|e jednotlivé polo|ky nebudú podlo~ené riadnymi ütovnými dokladmi, v zmysle zákona
O Uctovnictve, bude Prijimatel elektronicky alebo e-mailom vyzvaný na ich dopracovanie a doplnenie.

6.

ryimatef predlo~í

10 dni odo

Poskytovatefovi k vyútovaniu po|adované doklady najneskoraie do
ana vyzvania na ich dopracovanie, resp. doplnenie. Rozhodujúci je dátum ich odoslania elektronicky.
Vpripade odosielania dokladov e-mailom je rozhodujüci dátum odoslania e-mailu.

7.

Priimatel je povinný spolufinancovae dotovaný Projekt vo vyake 20% z COV v zmysle podmienok

Výzvy s ohfadom na výsku skutone erpanej dotácie, vlastnými prostriedkami. Prijimatef musí pri
vyú tovani

Dotácie podla VZN preukázatelne zdokladovae Poskytovatefovi zabezpe enie

takéhoto

vlastného spolufinancovania Projektu.
8.

Prijimatet Dotácie sa zaväzuje riadne a v súlade sostavebným alebo iným povolenim, s predlo~enou
Projektovou alebo inou dokumentáciou a rozpotom Projektu realizovat Projekt apecifikovany

v Clánku I. tejto Zmluvy prostrednictvom dodávatela(ov) vysúta~eného (ných) vo verejnom

obstarávani.
9.

Prijimatel Dotácie sa zaväzuje zabezpeie

hospodárne, efektívne, úinné

a úelové

vynakladanie

poskytnutej Dotácie v súlade so zákonome 523/2004 Z. z. o rozpotových pravidlách verejnej spravy
a zákonom . 583/2004 Z. z. o rozpotových pravidlách územnej samosprávy.
.

Kontrola
1.

Kontrolu dodr~iavania tejto Zmluvy vykonávajq:

a) predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (alej

aj ako ,BBSK"), ktorý m62e vykonanim

kontroly písomne poverie zamestnancov Uradu BBSK,
b) hlavný kontrolór BBSK, ktorý mô~e písomne poverit zamestnancov Utvaru hlavného kontrolóra

BBSK,
c) Zastupite>stvo BBSK, ak sa na tom uznesie,

d) zamestnanci odboru financil Úradu BBSK a vecne prisluanej organizanej

zlo~ky Üradu BBSK

vzmysle platného Organizaného poriadku.
2. Priimatel sa zaväzuje umo~nie povereným zamestnancom Poskytovatela vykonae kontrolu úctovných

dokladov predlo~eného vyütovania poskytnutej finannej Dotácie podfa tejto Zmluvy, umo|nie kontrolu

formy propagácie a umo~nie kontrolu pou~itia poskytnutých prostriedkov. Poverení zamestnanci Uradu
BBSK sú pri výkone kontroly na mieste oprávnení vstupovat do objektu a na pozemok kontrolovaného

subjektu. Touto kontrolou sa overuje najmà objektivny stav kontrolovaných skutonosti

a ich súlad

s predpismi a Zmluvou a dodr~anie podmienok pou~itia poskytnutej Dotácie na základe tejto Zmluvy.
3.

Prijimatef je povinný vrátie Dotáciu:

a) vo vyske, ktorá bola vyislená

ako neoprávnený výdavok predlo~eného vyútovania,

a to v lehote

do 10 dní od doruenia oznámenia o skutonosti zo strany Poskytovate>a, ~e Dotácia alebo ase
Dotácie bola vyislená ako neoprávnený výdavok (v pripade, ak bol Prijímate> vyzvaný na doplnenie
alebo dopracovanie vyútovania v zmysle Zmluvy, mô~e bye Dotácia alebo jej ase vyislená
ako neoprávnený výdavok predlo~eného vyútovania a| potom, ked Prijímate> na základe výzvy
Poskytovatela vyútovanie dodatone nedoplní ani nedopracuje v súlade s touto Zmluvou a VZN
pricom, za neoprávnený výdavok bude pova~ovaný aj výdavok ktorý nebude podlo~ený kompletnými
dokladmi v zmysle VZN a Zmluvy).
b) vo vyake, v ktorej poskytnutú Dotáciu nevyerpal, a to v lehote do 10 dni od doruenia, oznámenia
o danej skutonosti zo strany Poskytovatela,
c) v celej výake v príipade, ~e Dotácia bola pou~itá v rozpore s podmienkami VZN a Výzvy, alebo so
Zmluvou, najmä v pripade nevyútovania poskytnutej Dotácie, pou~itia Dotácie v rozpore s ureným
úelom, prekroenia lehoty ustanovenej alebo urenej na pou~itie Dotácie alebo nedodr~ania
ustanoveného alebo ureného spôsobu nakladanias dotáciou a to v lehote do 10 dní od doruenia
oznámenia o danej skutonosti zo strany Poskytovatela, priom za poruaenie resp. rozpor sa
pova~uje aj jednotlivé poruaenie alebo rozpor
d) v celej výake, ak poruaí zákon o verejnom obstarávaní podfa lánku l. ods. 4 Zmluvy.
4.

Ak Prijimatel nesplnl ktorúkolvek z povinnosti podia iánku

V. ods. 3 Zmiuvy, je povinný zaplatit

Poskytovatefovi zmluvnú pokutu vo výake 0,05 % z asti finannej Dotácie pod>a pismena a) a b)
predchádzajúceho odseku a z celej sumy Dotácie pod'a plsmena a) a c) predchádzajúceho odseku
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voboch pripadoch za ka~dý den aj zaatý deh omeakania odo dha, kedy bol povinnýzüctovat dotáciu do
dha riadneho zútovania dotácie, ako aj v pripade kedy bol povinný vrátie' nepou~ité finanné
z poskytnutej dotácie a~ do ich pripisania na úet BBSK.

5. Ak Prijimatef v termíne v zmysle l. IV. Zmluvy nezútuje

Dotáciu, je povinný zaplatite Poskytovatefovi

zmluvnú pokutu vo výake 0,05 % z poskytnutej sumy Dotácie za ka~dý aj zaatý
kedy bol povinný zútovae dotáciu do dna riadneho zú tovania dotácie.
6.

prostriedky

deñ omeakania odo dha,

Prijimatel je oprávnený od Zmluvy odstupie najneskôr do terminu vyútovania

Dotácie. V prípade, ~e

Prijimatefovi bola poskytnutá Dotácia, odstpenie od Zmluvy je platné a úinné za kumulativneho splnenia
podmienky vrátenia poskytnutej Dotácie pred odstúpením od Zmluvy a následného doruenia písomnéh0

0známenia o odstüpeni od Zmluvy zo strany Prijimatefa do rük Poskytovatela. V prípade, ~e Príjemcovi

nebola poskytnutá Dotácia, odstúpenie od Zmluvy je platné a úinné

dhom doruenia

pisomného

odstüpenia od Zmluvy zo strany Prijimatela do rük Poskytovatefa. Odstúpenie od Zmluvy zo strany

Pryimatela nemá vplyv na ulo~enie zmluvnej pokuty Prijimatefovi Dotácie za poruaenie jeho povinnosti
poas

trvania zmluvného vzeahu.

7. Poskytovatef dotácie je oprávneny od Zmluvy odstúpie z dôvodu nedodr~ania Zmluvných podmienok

aleboz dôvodu poruaenia ktoréhokolvek z ustanoveni VZN alebo Výzvy. Odstúpenie od Zmluvy je úinné
dhomdorucenia pisomného oznámenia o odstúpení Prijimatelovi, im sa Zmluva ruaí od zaiatku.

Poskytovatel pred odstúpenim od Zmluvy mô~e Prijmatefovi poskytnút lehotu v trvaní najviac 10
kalendárnych dni na odstránenie nedostatkov, ktoré zakladajú nárok na odstúpenie od Zmluvy.
Odstúpenie od Zmluvy zo strany Poskytovatefa nemá vplyv na ulo~enie zmluvnej pokuty Prijimatelovi
Dotácie za poruaenie jeho povinnosti poas trvania zmluvného vztahu. Zmluvnú pokutu je Poskytovater
oprávnený ulo~ite Prijimatefovi aj spätne.

8.

Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva od za iatku

zruauje a zmluvný vzeah zaniká.

9.

Zmluvná pokuta, ktorej výaka nepresiahne sumu 30 EUR, sa neuklad.

10. Uplatnenim si zmluvnej pokuty alebo odstúpenia od Zmluvy Poskytovatefom, nie je dotknutý nárok

Poskytovatela na úroky z omeakania a nárok Poskytovatela na náhradu akody spôsobenej porusenim

povinnosti, na ktorú sa vztahuje zmluvná pokuta. Poskytovaterje oprávnený domáhae sa náhrady Skody
presahujúcej zmluvnú pokutu v zmysle prísluaných právnych predpisov.

11. Zmuvné strany prehlasujú, ~e výaky zmluvných pokút apecifíkovaných v tomto lánku

Zmiuvy pova~ujú

za primerané, preto|e pri rokovaniach o dohodách o výakach jednotlivých zmluvných pokúf prihliadali
na

hodnotua

význam týmitozmluvnými pokutami zabezpeovaných

povinnosti.

VI.

Záverené ustanovenia
1. Zmluvné vztahy neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona

40/1964 Zb. Obianskeho

zákonníka v zneni neskoraich predpisov, zákonom . 583/2004 Z. z. o rozpotových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskoraich predpisov a dalaích vaeobecne záväzných právnych predpisov.
2.

Obsah tejto Zmluvy mo~no menie len po vzajomnej dohode Zmluvných strán a to formou pisomného

dodatku k Zmluve. Uvedené ustanovenie sa nedotýyka uplatnenia jednostranného odstúpenia od tejto
Zmluvy ktoroukolvek zmluvnou stranou v zmysle iánku
3.

V. ods.6, ods.7 Zmluvy.

Ka~dá zo Zmluvných strán sa zav zuje, ~e neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajüce
z tejto Zmluvy, resp. ich ase na iný subjekt bez predchádzajúceho pisomného súhlasu druhej Zmluvnej

strany. V pripade poruaenia tejto povinnosti, bude zmluva o prevode (postúpeni) zmluvných záväzkov

neplatná. V pripade poruaenia tejto povinnosti jednou zo Zmluvných strán, je druhá zmluvná strana
oprávnená od Zmluvy odstúpit, a to s úinnostou
o odstúpení od Zmluvy doruené

4.

odstüpenia ku dHu, ked bolo pisomné oznámenie

druhej Zmluvnej strane.

Zmluvné strany sa dohodli, |e ka~dá z nich má povinnost oznamovat druhej Zmluvnej strane zmenu
adresy pre doru ovanie,

ako aj zmenu akýchkolvek identifika ných

údajov uvedených v záhlavi tejto

Zmluvy. V pripade poruaenia tejito povinnosti zodpovedá Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane za akodu,

ktorá jej takýmto poruaením povinnosti vznikla. V pripade, ak bude podfa tejto Zmluvy potrebné doruovae
inej Zmluvnej strane akúkolvek plsomnost, pokia> v tejto Zmluve nie je výslovne uvedené inak, doruuje
sa táto plsomnose na adresu Zmluvnej strany uvedenú v záhlavi tejto Zmluvy, dokial nie je zmena adresy
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pisomne oznamena Zmluvnej strane, ktorá pisomnost doruuje. Vtakomto prlpade sa zásielka pova~uje

za doruceno momentom jej vrátenia spat kodosielatefovi. Prinak zmarenom dorutel (napr pridocasne

nepritomnosti adresata, odmietnutim prevzatia zásielky atd) sa

povauja

zásielka

za

doruend

tretim

dhom od jej vratenia odosielatelovi.
5.

Ak niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným i neúinným,

Zmluvné strany sa v tomto pripade zaväzuju
ktoré
ustanovenie
platným a útinným ustanovenim,
novým
dohodou nahradit' neplatné alebo neú inné
ustanovenia
neú
inného
alebo
najlepsie zodpoveda pôvodne zamyalanému úelu neplatného

je vyhotovenà v 2 vyhotoveniach,

1 vyhotovenie pre Poskytovatela

6.

Zmluva

7.

Zmluvné strany vyhlasujù, |e si tüto ZmBluvu
podla ich pravej a slobodnej vôle, urito,

preitali

a s

a

1

vyhotovenie

pre }iadatela.

Zmluva bola uzatvorená
jej obsahom súhlasia, |e
inak nápadne

tiesní ani za
vá~ne a zrozumitelne, nie v
uzatvorif túto Zmluvu,
vofnost
a
~e ich spôsobilost'
nevyhodných podmienok. Zmluvné strany vyhlasujú,
obmedzená alebo vylúena
nie je ~iadnym spôsobom
ako aj spôsobilost k süvisiacim právnym úkonom
súhlasu ju podpisujú.
obsahom
tejto Zmluvy a na znak
2e sa oboznámili s
zároven
a

8.

nedotyka sa to ostatrných

ustanoveni tejto Znmluvy, ktoré zostávajúù platné a úinné.

vyhlasuju,

dni jej
stranami a ú inná dhom nasledujúcim po
dhom podpisania oboma Zmluvnými
neskor[ich
znení
predpisov
zákonnlka v
40/1964 Z. z. Ob ianskeho
Zverejnenia v zmysle § 47a zákona .
informáclám a o zmene a doplnení
k
pristupe
211/2000 Z. z. o slobodnom
v spojeni s § 5a zkona .
zneni neskoraích predpisov.
o slobode informácii) v
zákonov
(zákon
niektorých

Zmluva

je platna

Banská Bystrica dha

Za Poskytovatela:

24 MAJ 2022

Banská Bystrica dha 22,6. 2D2

Za Prijimatela/2iadatefa:

TET

Y

STOVNS

TACIA CES

EYsTR

Ing. Ján Lunter
predseda BBSK

***

MUDr. Ján Noskoo

pre

EDNÉSLOVENSKO
Nem. SNP1

1 Bansk Bystrlca
O: 422 99 268

C: 2023528483

Mily Papreka
podpredseda predstavenstva

