ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANNÉHO PRÍSPEVKU
ÍSLO ZMLUVY: 55/2010/OPZ - Z2812012002701 – 5/2011
TÁTO ZMLUVA je uzavretá medzi:

1. ZMLUVNÉ STRANY
1.1. Poskytovate
názov

:

Ministerstvo Zdravotníctva Slovenskej republiky

sídlo

:

Limbová 2, 837 52 Bratislava
Slovenská republika

IO

:

00 165 565

DI

:

202 083 0141

konajúci

:

MUDr. Ivan Uhliarik

(alej len „Poskytovate“)
1.2. Prijímate
názov

:

Mesto Giraltovce

sídlo

:

Dukelská 75, 087 01 Giraltovce
Slovenská republika

konajúci

:

Mgr. Ján Rubis

IO

:

003 219 82

DI

:

202 077 8760

banka:

Všeobecná úverová banka, a.s., Dukelská 58, 087 01 Giraltovce

íslo útu (vrátane predíslia) a kód banky
zálohové platby:1 a)
b)
predfinancovanie:2 a)

283 009 3655 / 0200

b)
refundácia:3

a)
b)

(alej len „Prijímate“)
1.3. Poskytovate a Prijímate uzatvárajú v zmysle § 269 ods. 2 zákona . 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 15 ods. 1 zákona .
528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoloenstva a v
zmysle § 20 ods. 2 zákona . 523/2004 Z.z. o rozpotových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi sebou
túto zmluvu o poskytnutí nenávratného finanného príspevku.
1.4. Táto zmluva vrátane všetkých jej príloh sa alej oznauje aj ako „Zmluva“.
Poskytovate a Prijímate sa pre úely tejto Zmluvy oznaujú alej spolone aj ako
„Zmluvné strany.“
2. PREDMET A ÚEL ZMLUVY
2.1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi
Poskytovateom a Prijímateom pri poskytnutí nenávratného finanného príspevku
(alej aj „NFP“) zo strany Poskytovatea Prijímateovi na realizáciu aktivít projektu,
ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP:
Názov projektu

:

Rekonštrukcia polikliniky

Kód ITMS

:

28120120027

Miesto realizácie projektu

:

Kukorelliho 334/16, 087 01 Giraltovce

Subjekt v pôsobnosti Prijímatea (ak je táto informácia relevantná)4
:

..............................................

(alej aj „Projekt“).
2.2. Úelom tejto Zmluvy je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímatea, a to
poskytnutím NFP z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpotu pre:

1

Operaný program

:

Zdravotníctvo

Spolufinancovaný fondom

:

ERDF

Ak sa nehodí, preiarknite
Ak sa nehodí, preiarknite
3
Ak sa nehodí, preiarknite
4
Ak sa nehodí, preiarknite
2

Prioritná os

:

2. Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám

Opatrenie

:

2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej
zdravotnej starostlivosti

íslo Výzvy

:

OPZ 2010/2.1/02

2.3. Poskytovate sa zaväzuje, že na základe tejto Zmluvy poskytne NFP Prijímateovi, a to
v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva
odkazuje a s platnými a úinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej
republiky a právnymi aktmi Európskej únie (alej aj „právne predpisy SR a EÚ“).
2.4. Prijímate sa zaväzuje prija poskytnutý NFP a použi ho v súlade s podmienkami
stanovenými v tejto Zmluve a aktivity projektu realizova riadne a vas, avšak
najneskôr v termíne ukonenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31.12.2012. Zmluvné
strany sa dohodli, že pre úely tejto Zmluvy sa za ukonenie realizácie aktivít5 Projektu
považuje predloženie záverenej Žiadosti o platbu. Ak k predloženiu záverenej
Žiadosti o platbu dôjde pred termínom ukonenia realizácie aktivít Projektu, považuje sa
tento úkon, na základe dohody zmluvných strán, za ukonenie realizácie aktivít
Projektu.
Prijímate sa alej zaväzuje ukoni realizáciu hlavných aktivít projektu do 18
mesiacov (poet mesiacov zo Žiadosti o NFP). Zmluvné strany sa dohodli, že pre úely
tejto Zmluvy sa za ukonenie realizácie hlavných aktivít Projektu považuje nasledovný
úkon/skutonos:
a) termín nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vykonanej kolaudácii diela (pokia
bolo vydané stavebné povolenie, resp. bolo vedené stavebné konanie, v súvislosti
s ohlásením drobných stavieb);
b) termín podpísania protokolu z preberacieho konania diela (pokia nebolo vedené
stavebné konanie).
Ak k tomuto úkonu/skutonosti dôjde skôr ako v termíne ukonenia realizácie hlavných
aktivít Projektu uvedenom vyššie, realizácia hlavných aktivít Projektu je ukonená
týmto úkonom/skutonosou.
2.5. NFP poskytnutý v zmysle tejto Zmluvy je tvorený finannými prostriedkami EÚ
a štátneho rozpotu SR.
3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP
3.1. Poskytovate a Prijímate sa dohodli na nasledujúcom:
a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu
1 631 810,90 € (slovom jeden milión šesstotridsajeden tisíc osemstodesa EUR
a devädesiat centov),
b) Poskytovate poskytne Prijímateovi nenávratný finanný príspevok do výšky
1 550 220,36 € (slovom jeden milión pästopädesiat tisíc dvestodvadsa EUR
a tridsašes centov), o predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na
realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. a) tohto lánku Zmluvy.

5

hlavných aj podporných aktivít

3

c) Prijímate zabezpeí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške minimálne
81 590,54 € (slovom osemdesiatjeden tisíc pästodevädesiat EUR a pädesiatštyri
centov), o predstavuje minimálne 5 % (slovom pä percent) z celkových
oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. a)
tohto lánku Zmluvy a zabezpeí alšie vlastné zdroje financovania Projektu na
úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu.
3.2. Poskytovate poskytne Prijímateovi konenú sumu nenávratného finanného príspevku
vo výške 95 % zo schválených oprávnených výdavkov, avšak celková výška
nenávratného finanného príspevku uvedená v bode 3.1. písm. b) tohto lánku Zmluvy
môže by prekroená najviac do výšky 1 € (slovom jedno euro) a to len z technických
dôvodov na strane Poskytovatea.
3.3. Prijímate sa zaväzuje použi nenávratný finanný príspevok výlune na úhradu
celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu a za splnenia
podmienok stanovených Zmluvou.
3.4. Oprávneným obdobím pre všetky výdavky projektu je obdobie od dátumu podpisu
Zmluvy o poskytnutí NFP oboma zmluvnými stranami do 31.12.2012 (dátum
zo schválenej žiadosti o NFP).
3.5. Prijímate nesmie financova realizáciu oprávnených aktivít Projektu a ani požadova
na ich realizáciu dotáciu alebo príspevok a ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila
dvojité financovanie alebo spolufinancovanie zo zdrojov iných rozpotových kapitol
štátneho rozpotu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a
Recyklaného fondu.
3.6. Prijímate berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho as sú finannými
prostriedkami vyplatenými zo štátneho rozpotu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia
týchto finanných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finannej
disciplíny sa vzahuje režim upravený v právnych predpisoch EÚ a SR (najmä zákon .
528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoloenstva
v znení neskorších predpisov, zákon . 523/2004 Z.z. o rozpotových pravidlách
verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákon . 440/2000 Z.z. o správach
finannej kontroly v znení neskorších predpisov, zákon . 502/2001 Z.z. o finannej
kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov). Prijímate súasne berie na
vedomie, že podpisom tejto Zmluvy je povinný dodržiava Systém finanného riadenia
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013
v platnom znení a Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na
programové obdobie 2007 – 2013 v platnom znení.
3.7. Prijímate berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto lánku nie je dotknuté právo
Poskytovatea vykona finannú opravu v zmysle l. 98 nariadenia Rady (ES)
1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa
zrušuje nariadenie (ES) . 1260/1999 a v zmysle § 27 zákona . 528/2008 Z. z. o pomoci
a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoloenstva.
4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE
4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou si
pre svoju záväznos vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany
povinné uvádza ITMS kód Projektu a názov Projektu poda lánku 2 bod 2.1. tejto
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Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu
používa poštové adresy uvedené v lánku 1. tejto Zmluvy
4.2. Zmluvné strany sa alej zaväzujú používa ako podporný spôsob k písomnej
komunikácii súasne aj ITMS, pokia Poskytovate neurí pre použitie ITMS prechodné
obdobie.6
4.3

Poskytovate môže uri, že vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou bude
prebieha aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zárove môže uri aj
podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímate
povinný uvádza ITMS kód Projektu a názov Projektu poda lánku 2 bod 2.1. tejto
Zmluvy. Ak Poskytovate urí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu
alebo faxovú formu komunikácie, zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne
oznámi svoje emailové adresy, resp. faxové ísla, ktoré budú v rámci tejto formy
komunikácie záväzne používa.

5. ŠPECIFICKÉ PODMIENKY
5.1

Zmluvné strany sa dohodli, že vzhadom na právnu formu Prijímatea sa použije
z lánku 15 VZP výlune odsek 5 a vzhadom na urený systém financovania: systém
predfinancovanie sa z lánku 16 VZP použije výlune odsek 1.

5.2. Prijímate je povinný po podpise zmluvy s Dodávateom projektu7 podáva Žiadosti
o platbu maximálne jedenkrát mesane a minimálne jedenkrát štvrrone8, priom
záverenú Žiados o platbu je Prijímate povinný predloži do termínu ukonenia
realizácie aktivít9 projektu poda lánku 2 bodu 2.4 tejto Zmluvy10. Prijímate je
povinný predklada také útovné doklady (faktúry), ako aj podklady k týmto útovným
dokladom, v ktorých jednotlivé aj sumárne finanné iastky budú v EUR zaokrúhlené na
dve desatinné miesta11. Prijímate je zárove povinný predklada zmluvný rozpoet
nákladov stavby, ako aj súpisy vykonaných prác, dodávané ako podklady k jednotlivým
útovným dokladom (faktúram) pri Žiadosti o platbu v elektronickej forme (Microsoft
Excel).
5.3. Projekt bol schválený v rámci „Lokálnej stratégie komplexného prístupu“.

6

Prechodné obdobie je stanovené Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na
programové obdobie 2007 – 2013 v platnom znení
7
Pri projektoch OPZ, v prípade realizácie dvoch verejných obstarávaní (v zmysle lánku 2 VZP tejto zmluvy),
zaína táto lehota plynú až po podpise zmluvy v poradí s druhým Dodávateom
8
V prípade pozastavenia žiadosti o platbu z objektívnych príin nezavinených prijímateom , ktoré bránia
Riadiacemu orgánu, resp. Certifikanému orgánu ukoni proces administratívnej kontroly, nebude prijímate
musie predloži alšiu žiados o platbu v stanovenom termíne v zmysle tohto bodu, až do
odstránenia/zaniknutia príin pozastavenia
9
hlavných aj podporných aktivít
10
Prijímate môže predloži spolu so Záverenou Žiadosou o platbu aj Záverenú Monitorovaciu správu, za
predpokladu dodržania podmienky tejto zmluvy uvedenej v bode 3, lánku 3 VZP
11
V zmysle Usmernenia . 2 RO k povinnému zaokrúhovaniu a zobrazovaniu cenových údajov na 2 desatinné
miesta
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6. ZÁVERENÉ USTANOVENIA
6.1. Zmluva nadobúda úinnos dom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom
registri zmlúv.
6.2. Zmluva sa uzatvára na dobu uritú a jej platnos a úinnos koní schválením poslednej
Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímate povinný predloži Poskytovateovi
v súlade s ustanovením lánku 3 ods. 4 VZP s výnimkou lánku 10 odsek 9 VZP, lánku
12 a lánku 17. VZP, ktorých platnos a úinnos koní 31.08.2020. Uvedená doba sa
predži v prípade ak nastanú skutonosti uvedené v lánku 90 Nariadenia Rady (ES) .
1083/2006 o as trvania týchto skutoností.
6.3. Neoddelitenou súasou tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné
podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finanného príspevku, 2. Predmet
podpory NFP, 3. Podpisové vzory. Prijímate týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh
Zmluvy oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.
6.4. Osoby oprávnené kona v mene Prijímatea (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej
moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe . 3 Zmluvy spolu s ich podpisovými vzormi
a plnými mocami. Prijímate je povinný bezodkladne oznámi Poskytovateovi zmenu
alebo doplnenie týchto oprávnených osôb a dorui Poskytovateovi nové podpisové
vzory a v prípade zmeny alebo doplnenia zástupcu aj novú plnú moc. V prípade zmeny
zástupcu je Prijímate povinný dorui aj odvolanie alebo výpove plnej moci na
predchádzajúceho zástupcu.
6.5. Prijímate vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho
oprávnenos alebo oprávnenos Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok,
ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v lánku 2 Zmluvy.
6.6. Prijímate vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané
Poskytovateovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú
úinné pri podpise Zmluvy v nezmenenej forme.
6.7. Ak sa akékovek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s
právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnos celej tejto Zmluvy. Zmluvné
strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradi
neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný
úel Zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy.
6.8. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnos, výklad alebo
ukonenie sú Zmluvné strany povinné prednostne rieši najmä v zmysle zákonov
uvedených v bode 3.6, alej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami.
V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením
záväzkov poda Zmluvy alebo v súvislosti s ou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli
a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnos, výklad
alebo ukonenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky
poda právneho poriadku Slovenskej republiky.
6.9. Táto Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, priom po podpise Zmluvy dostane
Prijímate 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovate. v prípade sporu sa bude
postupova poda rovnopisu uloženého u Poskytovatea.
6.10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne preítali, jej obsahu
a právnym úinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatone
jasné, urité a zrozumitené, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a
na znak súhlasu ju podpísali.
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Za Poskytovatea v Bratislave, da:

Podpis:

MUDr. Ivan Uhliarik

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu12 Poskytovatea

Za Prijímatea v .................................................., da:

Podpis:

Mgr. Ján Rubis

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu13 Prijímatea

Prílohy:
Príloha . 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného
finanného príspevku
Príloha . 2. Predmet podpory NFP
Príloha . 3 Podpisové vzory a plná moc

12
13

Ak sa nehodí, preiarknite
Ak sa nehodí, preiarknite
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