Číslo programu:ACC03

Číslo projektu: ACC03008

Dohoda o partnerstve
Č. zmluvy prijímateľa: 00612/2014
Č. zmluvy partnera: 144/NLC/2014

PARTNERSKÁ DOHODA

1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1

Zmluvné strany špecifikované v bode 2 tejto Partnerskej dohody (ďalej len „Zmluva“)
uzatvárajú túto Zmluvu podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov s cieľom spoločne realizovať projekt s názvom . „MODERNÁ
ŠKOLA“. špecifikovaný v článku 5 tejto Zmluvy (ďalej len „Projekt“).

1.2

Prijímateľ podal Žiadosť o projekt v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o projekty –
kód výzvy ACC03, ktorú vyhlásil Úrad vlády Slovenskej republiky ako správca programu
pre program Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha,
financovaného z Grantov EHP (ďalej len „Správca programu“). Žiadosť o projekt bola
Správcom programu schválená a Projekt bol zaregistrovaný pod číslom
7743/2013/ORINFM.

1.3

Zmluvné strany akceptovali ponuku Správcu programu na poskytnutie Projektového
grantu a každý Partner podpisom tejto Zmluvy výslovne súhlasí s tým, aby Prijímateľ po
nadobudnutí platnosti tejto Zmluvy podpísal so Správcom programu Projektovú
zmluvu na realizáciu projektu v rámci programu „Prispôsobenie sa zmene klímy –
prevencia povodní a sucha“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu EHP a
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len „Projektové zmluva“),podľa ktorej sa
bude Projekt realizovať v nimi vytvorenom partnerstve. Každý Partner podpisom tejto
zmluvy vyhlasuje, že sa so znením návrhu Projektovej zmluvy, ktorý tvorí prílohu tejto
dohody, dôkladne oboznámil, jeho obsahu porozumel v celom rozsahu a v plnej miere
ho akceptuje, súhlasí s ním a zaväzuje sa Projektovú zmluvu po nadobudnutí jej
účinnosti v rozsahu podľa tejto Zmluvy dodržiavať.

1.4

Partnerstvo vytvorené podľa tejto Zmluvy nemá právnu subjektivitu a nie je združením
podľa §829 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a
tento zmluvný vzťah nemá charakter dodávateľsko‐odberateľského vzťahu.

1.5

Pojmy použité v tejto Zmluve sú definované v článku 1 Všeobecných zmluvných
podmienok, ktoré tvoria prílohu č. 2 Projektovej zmluvy a/alebo Právnom rámci FM
EHP a/alebo Pravidlách implementácie. Ak je pojem v Projektovej zmluve definovaný
odlišne ako v Právnom rámci FM EHP alebo Pravidlách implementácie, na účely tejto
Zmluvy sa bude vykladať podľa definície uvedenej v Projektovej zmluve.

1

Číslo programu:ACC03

2
2.1

Dohoda o partnerstve
Č. zmluvy prijímateľa: 00612/2014
Č. zmluvy partnera: 144/NLC/2014

ZMLUVNÉ STRANY
Prijímateľ

Názov organizácie:
Právna forma:
Adresa/Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zapísaná v:
Štatutárny zástupca:
Projektový účet IBAN:
(ďalej len „Prijímateľ“)

2.2

Číslo projektu: ACC03008

Gymnázium Ľudovíta Štúra
Rozpočtová organizácia
Hronská 1467/3, 96049 Zvolen
00160865
2021613363
Štatistickom úrade Slovenskej republiky
PhDr. Eva Chylová, riaditeľka školy
SK39 8180 0000 0070 0052 0710

Partner 1

Názov:
Národné lesnícke centrum
Právna forma:
Štátna príspevková organizácia
Adresa/Sídlo:
T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
IČO:
42001315
DIČ:
2022091027
Zapísaná v:
Štatistickom úrade Slovenskej republiky
Telefón:
045/531 41 71
Štatutárny zástupca: Ing. Martin Moravčík CSc. generálny riaditeľ
Zodpovedný za plnenie predmetu zmluvy: Ing Matej Schwarz
(ďalej len „Partner“)
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Číslo projektu: ACC03008

Dohoda o partnerstve
Č. zmluvy prijímateľa: 00612/2014
Č. zmluvy partnera: 144/NLC/2014

ÚČEL ZMLUVY
Účelom tejto Zmluvy je vytvorenie partnerstva medzi Prijímateľom a Partnerom,
v súlade s článkom 6.8 Nariadenia o implementácii FM EHP2009‐2014 a článkom 3.3.
Programovej dohody za účelom dosiahnutia ich spoločného cieľa prostredníctvom
realizácie Projektu č. ACC03008, ktorý bude financovaný z Finančného mechanizmu
EHP (ďalej len „FM EHP“) a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za podmienok
ustanovených v Projektovej zmluve.

PREDMET ZMLUVY

4.1

Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností
zmluvných strán pri realizácii Projektu, ako aj vymedzenie úloh a zodpovednosti
zmluvných strán za realizáciu Projektu navzájom a voči Správcovi programu.
Uzatvorením tejto Zmluvy nie sú dotknuté práva a povinnosti Prijímateľa voči
Správcovi programu podľa Projektovej zmluvy.

4.2

Prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať Projekt, podľa tejto Zmluvy, Projektovej zmluvy
a podľa aktuálnej verzii Žiadosti o projekt. Partner sa zaväzuje podieľať sa na realizácii
Projektu, v rozsahu, spôsobom a za podmienok stanovených v tejto Zmluve,
v Projektovej zmluve a v aktuálnej verzii Žiadosti o projekt.

5

VŠEOBECNÉ PRÁVA A POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

5.1

Prijímateľ sa zväzuje zabezpečiť realizáciu Projektu v úplnom súlade s touto Zmluvou, s
aktuálnou verziou Žiadosti o projekt, s Projektovou zmluvou, s Právnym rámcom FM
EHP, v rozsahu akom sa vťahujú na prijímateľov a partnerov a realizáciu projektov, v
súlade s Pravidlami implementácie, v rozsahu akom sa vťahujú na prijímateľov a
partnerov a realizáciu projektov a v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi SR a legislatívou EÚ.

5.2

Prijímateľ je vo vzťahu k Partnerovi povinný:
5.2.1

predložiť Partnerovi kópiu platnej a účinnej Projektovej zmluvy, vrátane jej
prípadných dodatkov, bezodkladne po nadobudnutí účinnosti,

5.2.2

poskytnúť Partnerovi súčinnosť a na základe žiadosti a/alebo vždy keď je to potrebné
za účelom úspešnej realizácie Projektu všetky informácie prijaté od Správcu
programu a sprístupniť mu všetky s tým súvisiace dokumenty,

5.2.3

plniť si riadne a včas povinnosti podľa tejto Zmluvy a podľa Projektovej zmluvy.
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5.3

Prijímateľ je oprávnený požadovať od Partnera všetku súčinnosť na to, aby mohol
riadne a včas splniť povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy a z Projektovej zmluvy a určiť
rozsah a spôsob akým má byť súčinnosť poskytnutá.

5.4

Ak Prijímateľ zistí, že Partner nezrealizuje Projekt v rozsahu alebo spôsobom podľa
tejto Zmluvy a/alebo podľa Projektovej zmluvy alebo poruší povinnosti vyplývajúce mu
z tejto Zmluvy spôsobom, ktorý neumožňuje realizáciu Projektu v súlade s touto
Zmluvou a/alebo Projektovou zmluvou, je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať
Správcu programu a navrhnúť mu, ak je to relevantné po konzultácii s ostatnými
Partnermi, zmenu Žiadosti o projekt. Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného
odkladu prerokovať ďalšie možnosti a spôsoby plnenia predmetu a účelu tejto Zmluvy,
vrátane možnosti odstúpenia Partnera od tejto Zmluvy, resp. pristúpení tretej osoby k
tejto Zmluve, a za týmto účelom uzavrieť dodatok k tejto Zmluve, ktorým sa upravia ich
vzájomné práva a povinnosti pri realizácií Projektu.

5.5

Prijímateľ sa zaväzuje v rámci publicity projektu zabezpečiť aj publicitu Partnera.

6

VŠEOBECNÉ PRÁVA A POVINNOSTI PARTNERA

6.1

Partner sa zaväzuje zabezpečiť, aby bol Projekt zrealizovaný v úplnom súlade s touto
Zmluvou, s aktuálnou verziou Žiadosti o projekt, s Projektovou zmluvou, s Právnym
rámcom FM EHP, v rozsahu akom sa vzťahuje na prijímateľov a partnerov a realizáciu
projektov, v súlade s Pravidlami implementácie, v rozsahu akom sa vzťahujú na
prijímateľov a partnerov a realizáciu projektov, v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi SR a legislatívou EÚ o verejnom obstarávaní a štátnej pomoci v
platnom znení, a ak má Partner sídlo mimo územia SR, tak platnej legislatívy SR a EÚ o
verejnom obstarávaní a štátnej pomoci a platnej legislatívy v krajine sídla Partnera.

6.2

Úlohou Partnera bude posudzovať výber druhov 20 ks stromov z hľadiska kvality, bude
doporučovať rozmiestnenie, optimalizáciu výsadby. Zároveň bude celkovým odborným
gestorom kvality. Partner bude ďalej zabezpečené objektívne posúdenie kvality
výsadby, údržby a bude poskytovať konzultácie v rámci informačných dní, workshopov,
prednášok a pod. Nákup stromov bude zabezpečovať Prijímateľ v súlade so
schváleným rozpočtom projektu.

6.3

Partner je povinný:
6.3.1

poskytnúť Prijímateľovi všetku súčinnosť na to, aby mohol riadne a včas splniť
povinnosti vyplávajúce mu z tejto Zmluvy, Projektovej zmluvy, Právneho rámca FM
EHP a Pravidiel implementácie,

6.3.2

plniť si riadne a včas povinnosti podľa tejto Zmluvy,
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6.3.3

uchovávať túto Zmluvu vrátane jej prípadných dodatkov, ako aj uchovávať
a kedykoľvek sprístupniť Prijímateľovi, Správcovi programu a/alebo inej Oprávnenej
osobe všetky dokumenty, účtovné doklady a Podpornú dokumentáciu, týkajúce sa
priamo alebo nepriamo poskytnutia Projektového grantu a/alebo realizácie Projektu
a umožniť im vykonať Kontrolu projektu, a to do konca platnosti a účinnosti
Projektovej zmluvy,

6.3.4

pri realizácií Projektu, ak poskytnutie finančných prostriedkov podlieha pravidlám
štátnej pomoci alebo štátnej pomoci de minimis, postupovať v súlade s podmienkami
poskytnutia takejto štátnej pomoci, prípadne podľa inštrukcií Prijímateľa a/alebo
Správcu programu a dbať o to, aby počas celej Doby realizácie projektu spĺňal
podmienky na prijatie štátnej pomoci, resp. o porušení takýchto podmienok
informovať Prijímateľa a Správcu programu,

6.3.5

zdržať sa konania, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno FM EHP alebo ohroziť
implementáciu Projektu.

6.4

Partner zabezpečí, aby informácie ním poskytnuté Prijímateľovi alebo Správcovi
programu, jeho prostredníctvom alebo v jeho mene, najmä v súvislosti s plnením tejto
Zmluvy a realizáciou Projektu boli autentické, pravdivé, presné a úplné.

6.5

Partner sa nesmie prihlásiť ako uchádzač resp. účastník v rámci verejného obstarávania
vyhláseného Prijímateľom.

6.6

Partner je povinný umožniť vykonanie kontroly Projektu a zabezpečí prístup podľa 10.4
Nariadenia o implementácii FM EHP 2009‐2014 a článku 6 Všeobecných zmluvných
podmienok, ktoré tvoria prílohu č. 2 Projektovej zmluvy,

6.7

Partner podpisom tejto Zmluvy súhlasí, že sa na neho primerane vzťahujú všetky
povinnosti Prijímateľa ustanovené v Projektovej zmluve.

7

ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE ZMLUVY

7.1

Prijímateľ zodpovedá Správcovi programu podľa Projektovej zmluvy v plnom rozsahu
za vecnú a časovú realizáciu Projektu, vrátane tých častí Projektu, za realizáciu ktorých
podľa tejto Zmluvy zodpovedá Partner. Prijímateľ zodpovedá Správcovi programu v
plnom rozsahu aj za porušenie povinností podľa Projektovej zmluvy, aj keď k porušeniu
došlo v dôsledku konania Partnera v rozpore s touto Zmluvou alebo opomenutia
konania Partnera podľa tejto Zmluvy.

7.2

Partner vo vzťahu k Prijímateľovi v plnom rozsahu zodpovedá za realizáciu jemu
zverených častí Projektu a nesie voči nim zodpovednosť za porušenie povinností podľa
tejto Zmluvy. Týmto ustanovením nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa voči
Správcovi programu za realizáciu Projektu podľa Projektovej zmluvy.
5
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7.3

Prijímateľ vo vzťahu k Partnerovi v plnom rozsahu zodpovedá za realizáciu jemu
zverených častí Projektu podľa tejto Zmluvy a nesie zodpovednosť za porušenie
povinností podľa tejto Zmluvy alebo Projektovej zmluvy, ak k porušeniu Projektovej
zmluvy nedošlo v dôsledku konania Partnera v rozpore s touto Zmluvou, resp.
opomenutia konania Partnera podľa tejto Zmluvy. Týmto ustanovením nie je dotknutá
zodpovednosť Prijímateľa voči Správcovi programu za realizáciu Projektu podľa
Projektovej zmluvy.

7.4

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé, že podľa Projektovej zmluvy porušenie
povinnosti ustanovenej v tejto Zmluve niektorou so zmluvných strán spôsobuje vznik
Nezrovnalosti v Projekte.

7.5

Prijímateľ je povinný Správcovi programu bezodkladne oznámiť akúkoľvek
Nezrovnalosť alebo Podozrenie z Nezrovnalosti, spôsobom a v rozsahu podľa Právneho
rámca FM EHP a Pravidiel implementácie a poskytnúť mu súčinnosť pri ich riešení a
oznamovaní príslušným orgánom a zároveň mu predložiť všetky dokumenty týkajúce
sa Nezrovnalosti alebo Podozrenia z nezrovnalosti.

7.6

Ak v Projekte vznikne Nezrovnalosť, Partner sa zaväzuje rešpektovať, rozhodnutie
Správcu programu, resp. inej Oprávnenej osoby, ktorá sama alebo prostredníctvom
Správcu programu podľa Projektovej zmluvy požaduje odstránenie protiprávneho
stavu, vrátenie finančných prostriedkov vo výške neoprávnených výdavkov , určenie
Finančnej korekcie, alebo prijatie iného opatrenia a poskytnúť Prijímateľovi súčinnosť
pri riešení Nezrovnalosti, vrátane vrátenia poskytnutého Projektového grantu, ak k
vzniku Nezrovnalosti došlo v dôsledku konania Partnera v rozpore s touto Zmluvou,
resp. opomenutia konania Partnera podľa tejto Zmluvy.

7.7

Partner, ktorý poruší povinnosť uloženú touto Zmluvou, zaväzuje sa, ak to určí
Prijímateľ alebo Správca programu alebo iná Oprávnená osoba, nahradiť všetku škodu,
ktorá vznikne Prijímateľovi v súvislosti s porušením povinnosti, najmä sankcie uložené
Prijímateľovi Správcom programu, alebo inou Oprávnenou osobou.
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UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU
Zmluvné strany sa dohodli, že ukončenie zmluvného vzťahu z tejto Zmluvy nastane:
8.1.1

splnením záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva
uzatvorená,

8.1.2

dohodou zmluvných strán,

8.1.3

odstúpením od Zmluvy.

Prijímateľ má právo navrhnúť Partnerovi odstúpiť od Zmluvy a to v prípade:
8.2.1

ak to považuje za potrebné vzhľadom na okolnosti a závažnosť porušenia zmluvnej
povinnosti Partnerom a tento postup je z pohľadu Prijímateľa účelný,

8.2.2

ak Partner porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú
a časovú realizáciu Projektu

8.2.3

ak Partner svoje zmluvné záväzky opakovane neplní, alebo ak porušil svoj zmluvný
záväzok úmyselne.

8.2.4

v prípade zastavenia realizácie Projektu z dôvodov na strane Partnera,

8.2.5

v prípade, že Partner nezačne realizovať Projekt v súlade so Zmluvou,

8.2.6

v prípade objektívneho dôvodu nemožnosti plnenia Zmluvy, ktorý nastal na strane
Partnera,

8.3

Partner sa zaväzuje akceptovať rozhodnutie Prijímateľa a odstúpiť od Zmluvy alebo
ukončiť Zmluvu dohodou. V prípade potreby sa Partner zaväzujú uzavrieť dodatok k
Zmluve, ktorým sa upravia ich vzájomné práva a povinnosti súvisiace s odstúpením od
Zmluvy voči Partnerovi.

8.4

Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy
Partnerovi.

9
9.1

VYHLÁSENIA ZMLUVNÝCH STRÁN
Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy vyhlasujú, že sú si vedomé, že:
9.1.1

za súlad realizácie Projektu s Projektovou zmluvou a touto Zmluvou je voči Správcovi
programu zodpovedný Prijímateľ,

9.1.2

Správca programu nenesie žiadnu zodpovednosť za nároky Partnera voči Prijímateľovi,
ani Prijímateľa voči Partnerovi, vzniknuté na základe tejto Zmluvy alebo na základe
realizácie Projektu,
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9.1.3

Správca programu si všetky nároky vzniknuté z Projektovej zmluvy uplatňuje u
Prijímateľa, bez ohľadu na to, či tieto nároky vznikli z dôvodu konania, resp.
opomenutia konania Prijímateľa alebo Partnera pri realizácií Projektu. Za riešenie
vzniknutého stavu, vrátane prípadnej povinnosti vrátenia finančných prostriedkov,
nesie vo vzťahu k štátnemu rozpočtu SR zodpovednosť Prijímateľ,

9.1.4

Správca programu nie je členom partnerstva a podľa Projektovej zmluvy reprezentuje a
zastupuje finančné záujmy Slovenskej republiky a zodpovedá za prípravu a realizáciu
Programu, v rámci ktorého sa Projekt realizuje,

9.1.5

Projektový grant, a to aj každá jeho časť, predstavuje finančné prostriedky vyplatené
z FM EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky ako povinným
spolufinancovaním Programu; na použitie týchto prostriedkov, kontrolu použitia týchto
prostriedkov a vymáhanie ich neoprávneného použitia alebo zadržania, na ukladanie a
vymáhanie sankcii za porušenie finančnej disciplíny, sa vzťahuje režim upravený v
osobitných predpisoch, najmä, nie však výlučne zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. o
finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov a zákon č.
440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov,

9.1.6

akceptujú Prijímateľa ako koordinátora Projektu, ktorý v súlade so schváleným
Projektom riadi a organizuje realizáciu Projektu v súlade s touto Zmluvou, Projektovou
zmluvou, Právnym rámcom FM EHP a Pravidlami implementácie a zaväzujú sa
akceptovať a realizovať jeho pokyny vo vzťahu k realizácii Projektu.

9.1.7

súhlasia s tým, aby ich Prijímateľ zastupoval v súvislosti s realizovaním Projektu pred
Správcom programu, najmä pri rokovaniach so Správcom programu o podmienkach
realizácie Projektu. Týmto nie je dotknuté právo Správcu programu priamo
kontaktovať každého Partnera. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na rokovania Partnera
s dodávateľmi tovarov, služieb a prác ani na samotné uzatváranie zmlúv jednotlivými
Partnermi s dodávateľmi, za účelom realizácie Projektu, v súlade so schváleným
rozpočtom Projektu a príslušnou legislatívou upravujúcou verejné obstarávanie.

10 RIEŠENIE SPOROV
10.1 V prípade sporu medzi Prijímateľom a Partnerom, sa títo zaväzujú ho riešiť
predovšetkým vzájomnou dohodou alebo zmierom.
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10.2 V prípade, že sporové strany nedosiahnu vyriešenie sporu vzájomnou dohodou alebo
zmierom, riešenie sporu bezodkladne predložia Správcovi programu, ktorý podľa
vlastnej úvahy môže zvolať spoločné rokovanie Správcu programu a sporových strán
alebo Správcu programu a všetkých účastníkov tejto zmluvy, a to za účelom vyriešenia
sporu a dosiahnutia dohody a mimosúdneho zmieru. V prípade, ak Správca programu
nezvolá spoločné rokovanie alebo sa sporové strany nedohodnú ani na spoločnom
rokovaní zvolanom Správcom programu podľa predchádzajúcej vety, sporové strany
budú riešiť spor pred vecne a miestne príslušným všeobecným súdom Slovenskej
republiky.

11 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ
11.1 Partner je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy na iný subjekt, len s
predchádzajúcim písomným súhlasom Prijímateľa a Správcu programu.
11.2 Partner je povinný písomne informovať Prijímateľa o skutočnosti, že dôjde k prevodu a
prechodu práv a povinností zo Zmluvy, a to bezodkladne ako sa dozvie o možnosti
vzniku tejto skutočnosti alebo o vzniku tejto skutočnosti.

12 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
12.1 Táto Zmluva sa riadi a je uzatvorená podľa práva Slovenskej republiky. Zmluvné strany
sa dohodli, že ich vzájomné vzťahy sa riadia právom Slovenskej republiky a túto Zmluvu
je potrebné vykladať tiež so zreteľom a v nadväznosti na Projektovú zmluvu, Právny
rámec FM EHP a Pravidlá implementácie.
12.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými účastníkmi a účinnosť po
nadobudnutí platnosti a účinnosti Projektovej zmluvy. Ak Zmluva nenadobudne
účinnosť do jedného roka od podpisu Zmluvy platí, že účastníci od Zmluvy odstúpili.
12.3 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí v deň ukončenia
platnosti a účinnosti Projektovej zmluvy, najneskôr však 29.2.2016.
12.4 Zmluvné strany sa dohodli, že ak táto Zmluva neustanovuje výslovne inak, vzťahy,
ktoré nie sú upravené touto Zmluvou sa spravujú primerane ustanoveniami
Projektovej zmluvy. V prípade, že sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatným
alebo neúčinným alebo je nevynútiteľné na základe rozhodnutia súdu či iného
príslušného orgánu, nebude mať táto neplatnosť alebo neúčinnosť alebo
nevynútiteľnosť vplyv na platnosť, účinnosť či vynútiteľnosť ostatných ustanovení
Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú neplatné alebo neúčinné alebo nevynútiteľné
ustanovenie Zmluvy nahradiť novým ustanovením, ktoré je svojim účelom a
hospodárskym významom najbližšie k tomu ustanoveniu, ktoré má byť takto
nahradené.
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12.5 Ak z kontextu nevyplýva iný zámer, každý odkaz v Zmluve na akýkoľvek dokument
znamená odkaz na príslušný dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien a každý
odkaz na ktorýkoľvek právny predpis znamená odkaz na príslušný právny predpis v
platnom znení (vrátane rekodifikácií).
12.6 Pre prípad odstránenia akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli a berú na
vedomie, že porušenie ustanovení Zmluvy ktoroukoľvek z jej zmluvných strán sa
považuje podľa ustanovení Projektovej zmluvy za porušenie Projektovej zmluvy a za
Nezrovnalosť.
12.7 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený Zmluvou, sa bude riadiť počas
cele doby trvania záväzkov z nej vyplývajúcich príslušnými ustanoveniami zákona č.
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov.
12.8 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných
strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného
dodatku k Zmluve, ak nie je v Zmluve uvedené inak.
12.9 V prípade, že počas platnosti Zmluvy dôjde k zmene právnych predpisov, resp. iného,
pre účely tejto Zmluvy rozhodného dokumentu, vydaného príslušnými orgánmi
Slovenskej republiky alebo Úradom pre finančný mechanizmus, zmluvné strany sa
zaväzujú odo dňa nadobudnutia ich platnosti a účinnosti postupovať podľa zmeneného
platného právneho predpisu, resp. iného zmeneného rozhodného dokumentu, pokiaľ
to nebude odporovať platným právnym predpisom. V prípade, že pri zmene právnych
predpisov bude ktorákoľvek zo zmluvných strán považovať za účelné upraviť Zmluvu
dodatkom, zaväzujú sa zmluvné strany uzatvoriť dodatok k Zmluve v rozsahu
zosúladenia so zmenenými platnými právnymi predpismi, resp. iným zmeneneným
rozhodným dokumentom. Akýkoľvek dodatok k Zmluve musí byť vopred písomne
schválený Správcom programu.
12.10 Zmluvné stany si navzájom poskytnú osobné údaje, nevyhnutné na realizáciu Projektu,
zabezpečia tieto informácie pred zneužitím a použijú ich len v súlade s ustanoveniami
Zmluvy a s cieľom dosiahnuť jej účel.
12.11 Akékoľvek zmeny údajov uvedených v Zmluve a zmeny štatutárnych orgánov alebo
osôb oprávnených konať za zmluvné strany, sú si zmluvné strany povinné písomne si
navzájom oznamovať. Prijímateľ tieto zmeny oznámi Správcovi programu.
12.12 Akékoľvek písomnosti si zmluvné strany doručujú na adresu sídla uvedenú v článku 2
tejto Zmluvy. Písomnosť podľa predchádzajúcej vety sa považuje za doručenú dňom jej
prevzatia povereným zamestnancom druhej zmluvnej strany.
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12.13 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po jednom pre každú zo zmluvných strán
a 2 rovnopisy sú poskytnuté Správcovi programu pre účely uzavretia Projektovej
zmluvy, na ktorú táto Zmluva odkazuje.
12.14 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami
sa bude postupovať podľa rovnopisu Zmluvy, resp. jej dodatkov, uložených u Správcu
programu.
12.15 Všetky dokumenty, predkladané zmluvnými stranami Správcovi programu, musia byť
podpísané ich štatutárnym orgánom, alebo inou splnomocnenou osobou.
12.16 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a vzťahuje sa
na všetky práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej prvého zverejnenia v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z.
12.17 Táto Zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov/zákon
o slobodne informácií/v znení neskorších predpisov.
12.18 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu, vrátane
príloh, v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády.
12.19 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu
a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve
je slobodná a vážna, Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných
podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je inak obmedzená, ich zmluvné prejavy sú
dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu
tejto Zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Vo Zvolene : 12.5.2014
Za Prijímateľa:

Vo Zvolene:
Za Partnera:

........................................
PhDr. Eva Chylová
riaditeľka

...........................................
Ing. Martin Moravčík CSc.
generálny riaditeľ

Prílohy: 1. Ponuka na poskytnutie grantu
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Číslo programu: SK02
Príloha č. 1 k Projektovej zmluve

Číslo Projektu: ACC03008

Číslo Zmluvy: 144/2014
Ponuka na poskytnutie grantu

PONUKA NA POSKYTNUTIE GRANTU

1

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

1.1
Identifikácia Prijímateľa:
1.1.1
Obchodné meno Prijímateľa:
1.1.2

Adresa sídla:

1.2
Údaje kontaktnej osoby:
1.2.1
Meno a priezvisko:
1.2.2
E‐mail kontaktnej osoby:
1.3
Identifikácia Projektu:
1.3.1
Názov Projektu:
1.3.2
Číslo Projektu:
1.3.3

Názov Programovej oblasti:

1.3.4

Cieľ (ciele) Projektu:

1.3.5

Dátum vydania rozhodnutia
o schválení Projektu:
Deň začatia realizácie Projektu:
Plánovaný termín ukončenia
Projektu:
Komponent/opatrenie:

1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.4

Gymnázium Ľudovíta Štúra
Hronská 1467/3
960 49 Zvolen

Eva Chylová
eva.chylova@gymzv.sk

MODERNÁ ŠKOLA
ACC03008
Prispôsobenie sa zmene klímy ‐ prevencia pred povodňami a
suchom
Zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene
klímy.
9.4.2014
Dátum nadobudnutia účinnosti Projektovej zmluvy
28.2.2015
Modré školy

Identifikácia Partnerov

Bod

Obchodné meno Partnera

1.4.1

Národné lesnícke centrum(ďalej len ako
„Partner1“)

IČO alebo
ekvivalent

Partnerská
dohoda č.,
uzavretá dňa

Dodatok č.,
uzavretý
dňa

42001315

1.5
Dokumenty
1.5.1
Táto Ponuka na poskytnutie grantu je vypracovaná podľa údajov poskytnutých Prijímateľom:
a) vo verzii č. 2 Žiadosti o Projekt , vedenej pod spisovým číslom 7743/2014/ONG
2

FINANCOVANIE PROJEKTU

2.1
Súhrnné údaje
2.1.1
Celkové oprávnené výdavky Projektu nepresiahnu 37 670 eur.
2.1.2
Projektový grant nepresiahne 37 670 eur.
2.1.3
Neoprávnené výdavky Projektu sú 0 eur.
2.1.4
Miera Projektového grantu nepresiahne 100,00%.
2.1.5
Spolufinancovanie Projektu z vlastných zdrojov nepresiahne 0 eur.
2.1.6
Projektový grant aj každá jeho časť je tvorená z príspevku príslušného finančného mechanizmu
a príspevku štátneho rozpočtu SR v pomere 85%/15%.
2.2
Oprávnenosť výdavkov
2.2.1
Výdavky nesmú byť realizované pred nadobudnutím účinnosti Projektovej zmluvy.
2.2.2
Výdavky musia byť zrealizované do 29.2.2016, ak Nariadenie neustanovuje inak.
2.2.3
Neuplatňuje sa.
2.2.4
Neuplatňuje sa.
2.3

Rozdelenie Celkových oprávnených výdavkov
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Celkové oprávnené výdavky Prijímateľa nepresiahnu 37 670 eur.

2.4
Rozdelenie Projektového grantu
2.4.1
Projektový grant Prijímateľa nepresiahne 37 670 eur.
2.5
Miera Projektového grantu
2.5.1
Miera Projektového grantu Prijímateľa nepresiahne 100,00%.
2.6
Spolufinancovanie
2.6.1
Neuplatňuje sa.
2.7
Neoprávnené výdavky
2.7.1
Neuplatňuje sa.
2.8
Finančný plán – zhrnutie rozpočtových kapitol
2.8.1
Maximálne limity rozpočtových kapitol Prijímateľa a Partnerov (ďalej len ako „Subjekty“) sú uvedené
v eurách v tabuľke č. 1.
2.8.2
Subjekty sú oprávnené prekročiť limity rozpočtových kapitol presunom finančných prostriedkov
z iných kapitol. Tento presun však nesmie vyvolať zmenu žiadneho z limitov rozpočtových kapitol
o viac ako 15% z Celkových oprávnených výdavkov Projektu.
2.8.3
Presuny podľa bodu 2.8.2 sa považujú za sledovanú zmenu Projektu.
2.8.4
Limity rozpočtových kapitol nie je možné zvyšovať presunmi z rozpočtových kapitol iných Subjektov.
Tabuľka č. 1
Kapitola / Limit rozpočtovej kapitoly

Prijímateľ

Partner1

Spolu

6 940

0

6 940

Cestovné náklady a náhrady

0

0

0

Nákup zariadenia

0

0

0

Nákup nehnuteľností

0

0

0

Náklady na materiál a zásoby

0

0

0

Náklady na nákup iných tovarov a
služieb

24 300

0

24 300

Publicita

6 430

0

6 430

Náklady na stavebné práce ‐ sumárne

0

0

0

Nepriame náklady

0

0

0

Iné náklady

0

0

0

Príspevky v naturáliách

0

0

0

Mzdové náklady

2.9
Finančný plán – zhrnutie Výstupov projektu
2.9.1
Maximálne limity Výstupov projektu sú uvedené v eurách v tabuľke č. 2.
2.9.2
Subjekty sú oprávnené prekročiť limity Výstupov presunom finančných prostriedkov z iných Výstupov
projektu. Tento presun však nesmie vyvolať zmenu žiadneho z limitov Výstupov projektu o viac ako
15% z Celkových oprávnených výdavkov Projektu.
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Presuny podľa bodu 2.9.2 sa považujú za sledovanú zmenu Projektu.
Ustanovenia bodov 2.9.2. a 2.9.3. sa neuplatnia v rámci Výstupu projektu ‐ Riadenie projektu, ak by sa
presunom prekročil limit tohto Výstupu projektu.
Čisté výdavky na riadenie nepresiahnu sumu 3 740 eur, ani podiel 9,93 % na Skutočne vynaložených
oprávnených výdavkov Projektu uvedených v Záverečnej správe o Projekte.

Tabuľka č. 2
Výstupy projektu

Limit Výstupu
(eur)

Riadenie Projektu

6 870

Vypracovanie a propagácia osnov zameraných na manažment dažďových vôd a jej prepojenie
na zmenu klímy pre základné a stredné školy.
Publikovanie všetkých informácií o programe „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia
povodní a sucha“ pre širokú verejnosť prostredníctvom internetu.

29 400
1 400

2.10 Finančný plán – zhrnutie Výsledkov projektu
2.10.1 Maximálne limity Výsledkov projektu sú uvedené v eurách tabuľke č. 3.
2.10.2 Subjekty sú oprávnené prekročiť limity Výsledkov presunom finančných prostriedkov z iných
Výsledkov projektu. Tento presun však nesmie vyvolať zmenu žiadneho z limitov Výsledkov projektu
o viac ako 15% z Celkových oprávnených výdavkov Projektu.
2.10.3 Presuny podľa bodu 2.10.2 sa považujú za sledovanú zmenu Projektu.
2.10.4 Ustanovenia bodov 2.10.2. a 2.10.3. sa neuplatnia v rámci Výsledku projektu ‐ Riadenie projektu, ak
by sa presunom prekročil limit tohto Výsledku projektu.
Tabuľka č. 3
Zodpovedný za
realizáciu
Prijímateľ

Limit Výstupu
(eur)

Vzdelávanie a zvyšovanie povedomia

Prijímateľ

6 100

Realizácia adaptačných opatrení

Prijímateľ

23 300

Zriadenie webovej stránky alebo podstránky projektu

Prijímateľ

1 400

Výsledky Projektu
Riadenie projektu

3

6 870

INDIKÁTORY PROJEKTU

3.1
Indikátory Cieľov projektu
3.1.1
Prijímateľ je povinný zabezpečiť, že cieľové hodnoty indikátorov Cieľa projektu uvedené v tabuľke č. 4
budú dosiahnuté do 29.2.2016.
Tabuľka č. 4
Bod

Indikátor Cieľa

a)

Počet škôl, ktoré budú využívať a implementovať komponenty z projektov „Modré
školy“ v rámci ich environmentálnych vzdelávacích programov a aktivít

Cieľová
hodnota
1

3.2
Indikátory Výstupov projektu
3.2.1
Prijímateľ je povinný zabezpečiť, že cieľové hodnoty indikátorov Výstupov projektu uvedené v tabuľke
č. 5 budú dosiahnuté do 29.2.2016.

Tabuľka č. 5
Bod

Indikátor Výstupu projektu

Cieľová
hodnota
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1
1

3.3
Indikátory Výsledkov projektu
3.3.1
Prijímateľ je povinný zabezpečiť, že cieľové hodnoty indikátorov Výsledkov projektu uvedené
v tabuľke č. 6 budú dosiahnuté do 29.2.2016.
Tabuľka č. 6
Bod
Indikátor Výsledku projektu
a)
Počet žiakov/študentov priamo zapojených do projektu
b)
Počet iných organizácií zapojených do projektu
c)
Počet hodín (ročne), na ktorých sa budú vyučovať vypracované osnovy
d)
Počet rôznych typov adaptačných opatrení implementovaných v rámci projektu
Percento školského areálu, ktoré bude po realizácii opatrení odpojené od dažďovej
e)
kanalizácie
f)
Počet vysadených stromov
g)
Počet unikátnych návštev stránky alebo podstránky vytvorenej v rámci projektu
Počet unikátnych internetových stránok, na ktorých je možné nájsť informácie o
h)
projekte alebo odkaz na projekt
i)
Počet aktualizácii

Cieľová hodnota
530
4
20
4
40
20
100
100
30

3.4
Bilaterálne indikátory
3.4.1
Prijímateľ je povinný zabezpečiť, že cieľové hodnoty bilaterálnych indikátorov uvedené v tabuľke č. 7
budú dosiahnuté do 29.2.2016.
Tabuľka č. 7
Neuplatňuje sa.
3.5
Indikátory publicity
3.5.1
Prijímateľ je povinný sledovať indikátory publicity uvedené v tabuľke č. 8.
3.5.2
Správca programu je oprávnený požadovať, aby Prijímateľ vyvinul maximálne úsilie o dosiahnutie
cieľových hodnôt uvedených v tabuľke č. 8.
3.5.3
Správca programu je oprávnený podmieniť vyplatenie nasledujúcej Zálohovej platby alebo Záverečnej
platby splnením podmienky podľa predchádzajúceho bodu zo strany Prijímateľa.
3.5.4
Prijímateľ je povinný zabezpečiť, že budú zverejnené informácie o útvaroch zodpovedných za
realizáciu opatrení pre publicitu a informovanosť, vrátane kontaktnej osoby.
3.5.5
Prijímateľ je povinný z dodatočných vlastných zdrojov zabezpečiť:
a) zorganizovanie najmenej jednej záverečnej konferencie Projektu,
b) inštaláciu pamätných tabúľ do 6 mesiacov od ukončenia Projektu, v súlade s požiadavkami prílohy č. 4
Nariadenia.
Tabuľka č. 8
Typ indikátora

Názov indikátora

Dopadový indikátor

Počet spracovaných dotazníkov informovanosti

Dopadový indikátor

Percentuálny podiel respondentov, ktorí vedeli o
Grantoch EHP a Nórska aj pred vyplnením dotazníka.
Cieľová hodnota nie je záväzná.

Počiatočná
hodnota

Cieľová
hodnota

0

30

50%

50%
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Dopadový indikátor

Počet respondentov, ktorí vedeli odpovedať na otázku,
ktoré krajiny prispievajú do Grantov EHP. Cieľová hodnota
nie je záväzná.

30%

30%

Dopadový indikátor

Počet respondentov, ktorí správne vedeli odpovedať na
najmenej tri otázky z dotazníka. Cieľová hodnota nie je
záväzná.

30%

30%

Výsledkový indikátor

Počet webových stránok alebo podstránok venovaných
Projektu

0

1

Výsledkový indikátor

Počet zrealizovaných konferencií, školení, seminárov,
workshopov a iných podujatí pre verejnosť

0

2

Výsledkový indikátor

Počet účastníkov na zrealizovaných podujatiach pre
verejnosť. Cieľová hodnota nie je záväzná.

0

100

Výsledkový indikátor

Počet návštev stránky alebo podstránky venovanej
Projektu za rok. Cieľová hodnota nie je záväzná.

0

500

Výsledkový indikátor

Počet unikátnych návštev stránky alebo podstránky
venovanej Projektu za rok. Cieľová hodnota nie je
záväzná.

0

300

Výsledkový indikátor

Počet oznamov uverejnených v médiách (TV, rozhlasové
stanice, printové médiá)

0

2

4

HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU

4.1
Harmonogram poskytnutia finančných prostriedkov
4.1.1
Správca programu poskytne Prijímateľovi finančné prostriedky podľa harmonogramu uvedeného
v tabuľke č.9.
Tabuľka č.9
Prvá zálohová
platba

Druhá
zálohová
platba

Tretia
zálohová
platba

Štvrtá
zálohová
platba

Záverečná
platba
(refundácia)

<12 mesiacov

80%

10%

‐

‐

10%

12‐18 mesiacov

40%

20%

20%

10%

10%

>18 mesiacov

25%

25%

25%

15%

10%

Dĺžka implementácie
Projektu

4.2
Prvá zálohová platba
4.2.1
Správca programu poskytne Prijímateľovi Prvú zálohovú platbu vo výške 80,00% z Projektového
grantu, čo predstavuje 30 136 eur.
4.3
Harmonogram predkladania Priebežných správ o projekte
4.3.1
Prijímateľ je povinný predložiť Priebežnú správu o projekte do 15 pracovných dní od uplynutia
každého Reportovacieho obdobia uvedeného v tabuľke č.10.
4.3.2
Ak Projektová zmluva nadobudla účinnosť v druhej polovici určitého Reportovacieho obdobia,
Správca programu zlúči toto Reportovacie obdobie s nasledujúcim Reportovacím obdobím.
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Postup podľa predchádzajúceho bodu sa môže uplatniť aj v prípade, ak úplná Priebežná správa
o projekte nebola doručená v stanovenom termíne, ak Priebežná správa o projekte bola zamietnutá
alebo jej schvaľovanie bolo pozastavené a v iných obdobných prípadoch.
Priebežná správa o projekte za obdobie zahrnujúce december kalendárneho roka je rozšírená o údaje,
ktoré sa vyhodnocujú raz ročne. Táto správa je zároveň výročnou správou o Projekte.

Tabuľka č. 10
Reportovacie obdobia
(opakujúce sa až do
schválenia záverečnej
správy o projekte)

január – apríl

máj ‐ august

september ‐ december

4.4
Harmonogram zúčtovania skutočne vynaložených oprávnených výdavkov
4.4.1
Neuplatňuje sa.
4.5
Harmonogram dosahovania indikátorov Cieľa projektu
4.5.1
Neuplatňuje sa.
Tabuľka č. 11
Neuplatňuje sa.
4.6
Harmonogram dosahovania indikátorov Výstupov projektu
4.6.1
Neuplatňuje sa.
Tabuľka č.12
Neuplatňuje sa.
Harmonogram dosahovania indikátorov Výsledkov projektu
4.7
4.7.1
Neuplatňuje sa.
Tabuľka č.13
Neuplatňuje sa.
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5

5.1.6
5.1.7
5.1.8
5.1.9

OSOBITNÉ PODMIENKY UDELENIA GRANTU A REALIZÁCIE PROJEKTU
Špecifické indikátory
Prijímateľ je povinný zabezpečiť zriadenie a prevádzku webovej stránky alebo podstránky o klimatickej
zmene a adaptačných opatreniach.
Prijímateľ je povinný zabezpečiť, že na Projekte sa priamo zúčastní viac ako 300 žiakov, resp.
študentov.
Prijímateľ je povinný zabezpečiť účasť miestnych obyvateľov a dobrovoľníkov na realizácii Projektu.
Prijímateľ je povinný zapojiť do Projektu najmenej štyri ďalšie organizácie.
Prijímateľ je povinný zrealizovať viac ako tri adaptačné opatrenia uvedené v Žiadosti o projekt a
spôsobom opísaným v Žiadosti o projekt, v znení prípadných neskorších zmien a doplnení
odsúhlasených správcom programu.
Prijímateľ je povinný zabezpečiť výsadbu 20 stromov.
Prijímateľ zabezpečí, že po realizácii všetkých opatrení v rámci Projektu bude od obecnej dažďovej
kanalizácie odpojených najmenej 40% školského areálu.
Prijímateľ zabezpečí zorganizovanie najmenej štyroch verejných podujatí s cieľom zvýšiť povedomie o
klimatickej zmene a trvalo udržateľnom manažmente vôd.
Prijímateľ počas celej Doby realizácie projektu a Doby udržateľnosti projektu zabezpečí, že osnovy
vypracované v rámci Projektu budú vyučované v každom ročníku a v každej triede v rozsahu najmenej
štyroch vyučovacích hodín ročne.

5.2
Zabezpečenie
5.2.1
Neuplatňuje sa.
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5.3
Odkladacie podmienky prvej zálohovej platby
5.3.1
Neuplatňuje sa.
5.4
Odkladacie podmienky záverečnej platby
5.4.1
Prijímateľ je najneskôr pred vyplatením záverečnej platby povinný predložiť Správcovi programu
všetky právoplatné kolaudačné rozhodnutia.
5.4.2
Prijímateľ je najneskôr pred vyplatením záverečnej platby povinný predložiť Správcovi programu
platný školský vzdelávací program so zapracovanými osnovami súvisiacimi so zmenou klímy pre každý
ročník a každú triedu.
5.5
Ďalšie osobitné podmienky
5.5.1
Prijímateľ je pred začiatkom realizácie každého z adaptačných opatrení povinný predložiť Správcovi
programu všetky stavebné povolenia potrebné na jeho realizáciu. V prípade, ak na realizáciu
adaptačného opatrenia nie je potrebné stavebné povolenie, ale postačuje ohlásenie stavebných úprav,
predloží Prijímateľ Správcovi programu oznámenie stavebného úradu, že nemá námietky proti
uskutočneniu drobných stavebných úprav.
5.5.2
Prijímateľ je povinný pred začiatkom realizácie vodnej stavby, ktorá nie je jednoduchou vodnou
stavbou v zmysle § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) predložiť Správcovi programu všetky
povolenie, súhlas alebo vyjadrenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy v prípade, ak povolenie,
súhlas alebo vyjadrenie nie sú súčasťou dokumentácie podľa predchádzajúceho bodu.
5.5.3
Prijímateľ je povinný ku každej Priebežnej správe o Projekte predkladať pracovné výkazy všetkých
osôb, ktoré pracujú aj na iných Projektoch financovaných z verejných prostriedkov tak, aby sa
umožnila vzájomná kontrola týchto výkazov.
5.5.4
Prijímateľ je povinný elektronicky zasielať Správcovi programu v časovom predstihu informácie
o plánovaných školeniach, seminároch, workshopoch a iných podujatiach (ďalej len ako „podujatie“),
vrátane miesta a času výkonu týchto podujatí. Prijímateľ berie na vedomie, že Správca programu
alebo ním poverené osoby sa môžu týchto podujatí zúčastniť aj bez ohlásenia.

5.6
Zoznam vyňatého zariadenia
5.6.1
Neuplatňuje sa.
Tabuľka č.14
Neuplatňuje sa.
5.7
Paušálna sadzba a spôsob jej výpočtu
5.7.1
Neuplatňuje sa.
6

UDRŽATEĽNOSŤ PROJEKTU

6.1
Doba udržateľnosti Projektu
6.1.1
Doby udržateľnosti Projektu je stanovená na 5 rokov od schválenia Záverečnej správy o Projekte.
6.1.2
Počas celej Doby udržateľnosti Projektu je Prijímateľ povinný zabezpečiť, že cieľové hodnoty
indikátorov budú naplnené tak, ako to stanovuje tabuľka č. 15.
Tabuľka č. 15
Názov indikátora

Minimálna udržiavaná hodnota

Počet hodín (ročne), na ktorých sa budú vyučovať vypracované osnovy

20

Počet rôznych typov adaptačných opatrení implementovaných v rámci
Projektu

4

Percento školského areálu, ktoré bude po realizácii opatrení odpojené od
dažďovej kanalizácie

40
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15

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

7.1
Osobitné ustanovenia
7.1.1
Prijímateľ nepredkladá Správcovi programu na predbežnú ani priebežnú kontrolu verejné
obstarávania s predpokladanou hodnotou zákazky nižšou ako 20 000 eur. Kompletnú dokumentáciu
však predloží Správcovi programu pred uzavretím zmluvy, ktorá je výsledkom verejného obstarávania.
7.2
Prechodné ustanovenia
7.2.1
Ak sú splnené podmienky podľa § 155m odsek 13 zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len „Zákon“), Prijímateľ je oprávnený
postupovať pri obstarávaní tovarov, služieb a prác postupom uvedeným v tomto paragrafe, a to bez
ohľadu na spôsob uvedený v rozpočte Žiadosti o Projekt, ktorý tvorí prílohu Žiadosti o Projekt, t.j.
obstarávať tovary a služby od 1 000 eur do 20 000 eur a stavebné práce od 1 000 eur do 30 000 eur
postupom podľa §9 odsek 9 Zákona.

8
8.1.1

ŠTÁTNA POMOC A MINIMÁLNA POMOC
Projektový grant poskytnutý Prijímateľovi nepredstavuje štátnu pomoc ani minimálnu pomoc.
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