c. prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre účely
publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe;
d. prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky
alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálneho koordinačného
orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp.
tvorby publicity.
4.

Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu
väčších rozmerov ako sú tabule uvedené v Manuáli informovania a publicity pre
prijímateľov NFP.
Prijímateľ súhlasí, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov pre účely
publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich
informácií v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, ciele a stručný opis
Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové náklady na
Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; indikátory Projektu;
fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; predpokladaný koniec realizácie
aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením uvedených údajov tiež inými
spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

ČLniok 6

VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

Prijímateľ sa zaväzuje, že:
-

V prípade, ak Projekt zahŕňa doplnenie alebo presunutie svetelných bodov verejného
crsvetlenia a Prijímateľ nie je 100%-ným vlastníkom majetku súvisiaceho s projektom,
Prijímateľ je povinný predložiť na výzvu Poskytovateľa kedykoľvek počas účinnosti
Zmluvy o poskytnutí NFP súhlas vlastníka zariadenia/nehnuteľnosti, na ktorom majú
byť umiestnené časti nového systému verejného osvetlenia s realizáciou projektu;
uvedená povinnosť sa nevzťahuje na pozemky, ktoré sú dotknuté realizáciou Projektu,

r

bude výlučným vlastníkom majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP
minimálne počas doby Realizácie aktivít Projektu a počas doby, ktorej dĺžka sa rovná
dobe odpisovania toho majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP, ktorý
má najdlhšiu dobu odpisovania v zmysle príslušného právneho predpisu, najmenej
v>ak 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Pre vylúčenie pochybností sa
uvádza, že na všetok majetok podľa tohto písm. b) sa vzťahuje rovnaká doba, počas
ktorq musí Prijímateľ zostať výlučným vlastníkom všetkého tohto majetku, a to bez
ohľadu na to, či konkrétna položka majetku je odpisovaným majetkom alebo nie je
odpisovaným majetkom, pričom dĺžka tejto doby sa stanovuje podľa dĺžky doby
rorisovania toho majetku, ktorého doba odpisovania je najdlhšia (ďalej ako „Doba
viazanosti").

c

rrai etok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:
bude používať výlučne na dosiahnutie účelu Projektu
zaradí do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne počas Doby
viazanosti pri dodržaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a
v prípade, ak sa NFP používa na obstaranie majetku, nadobudne majetok ako
nový a nepoužívaný od tretích osôb na základe výsledkov vykonaného VO
s tým. že za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už
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predtým vlastnil, mal v držbe alebo mal k nemu iný právny vzťah a následne ho
nadobudol od tretej osoby ako výsledok VO;
V prípade porušenia povinností uvedených v odseku 1 tohto či. Prijímateľom ide
o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od
Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a Prijímateľ je povinný na základe žiadosti
Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s či. 10 týchto VZP
2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas
Doby viazanosti:
a) prevedený na tretiu osobu, alebo
b) prenajatý tretej osobe alebo zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, alebo
c) na základe akéhokoľvek právneho úkonu prenechaný tretej osobe za účelom správy,
vykonávania manažérskych, riadiacich alebo kontrolných činností alebo akýchkoľvek
iných obdobných činností, s dôsledkom, že Prijímateľ nebude môcť alebo nebude
vôbec vykonávať úplnú správu, manažment, riadenie alebo mať úplnú kontrolu alebo
akúkoľvek inú obdobnú činnosť nad majetkom nadobudnutým a/alebo zhodnoteným
z NFP , pričom sa toto ustanovenie neuplatní, ak boli dodržané pravidlá hospodárskej
súťaže, vzťah medzi Prijímateľom a treťou osobou nezakladá iné, nepovolené formy
štátnej pomoci a zároveň uzavretím takéhoto právneho vzťahu nedošlo k negatívnemu
vplyvu na dosiahnutie cieľa a účelu Projektu.
V prípade porušenia povinností uvedených v tomto odseku 2. Prijímateľom ide
o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od
Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a Prijímateľ je povinný na základe žiadosti
Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v zmysle čl. 10 týchto VZP.
3.

Povinnosti vyplývajúce pre Prijímateľa z odsekov 1. a 2. tohto čl. nie sú relevantné
v prípade likvidácie nebezpečného odpadu v súlade s platnými právnymi predpismi
alebo v prípade, ak Prijímateľ nakladá s majetkom nadobudnutým alebo zhodnoteným
z NFP aj v rozpore s povinnosťami uvedenými v odseku 1. a 2. v dôsledku plnenia
povinnosti stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom alebo právoplatným
rozhodnutím štátneho orgánu.

4.

Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EU
všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít
Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR aEÚ
právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou
o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.

Článok 7

PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1.

Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí
NFP na iný subjekt.

2.

Neaplikuje sa z dôvodu charakteru Prijímateľa —VUC alebo obec.

3.

Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa
vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo
prevodu.

4.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa
pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti
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s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej
na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade
oprávnený postupovať podľa čl. 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa čl. 9 ods. 2 bod
2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala
Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych
predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.
Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP
v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv
a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi
Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP z Poskytovateľa
na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do
všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon
mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto čl. Prijímateľom sa považuje za podstatné
porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný na základe žiadosti
Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť.
Člm ok 8

REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí
NFP a Ukončiť práce na Projekte Riadne a Včas v súlade sčl. 2 bod 2.4. Zmluvy
: poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi zmenu
"-erzunu Ukončenia prác na Projekte v súlade s čl. 6.3 písm. a) zmluvy.
Pri;unateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít
Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto
riolností v zmysle odsekov 4, 10 a 12. tohto čl. VZP. Čas trvania Okolností
•.y '-čujúcich zodpovednosť sa nezapočítava do Doby fyzickej realizácie Projektu,
pričom však Realizácia aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia
s^noveného obdobia oprávnenosti, t.j. do 31. decembra 2015. Prijímateľ je povinný
ckxkžať svoje povinnosti vyplývajúce z čl. 6.3 písm. a) zmluvy, pokiaľ ide o zmenu
Z m luvy o poskytnutí NFP v časti harmonogramu Realizácie aktivít Projektu v dôsledku
I j. plností vylučujúcich zodpovednosť tak, aby nový navrhovaný harmonogram
neohrozil splnenie podmienok pre vznik Oprávnených výdavkov po pominutí Okolností
;• ^čujúcich zodpovednosť. Postup podľa tohto ods. 2 sa bude analogicky aplikovať aj
• rr.pade. ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej
scčrovednosť (ods. 5 písm. c) v spojení s ods. 10 písm. b) tohto čl. VZP).
Pr. unateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa
Pcskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu
meškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené
?~. ur^aieľom alebo ak bolo spôsobené z dôvodov administratívnych alebo technických,
m sraae subjektov zúčastňujúcich sa na refundácii NFP podľa tejto Zmluvy
: poskytnutí NFP v nadväznosti na mechanizmy uvedené v Systéme finančného
-uoerua. Y prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom
ryrtaenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu.
Pozastavenie Doby Realizácie aktivít Projektu z dôvodov uvedených v tomto odseku sa
aczapcčúava do doby Realizácie aktivít Projektu, pričom však Realizácia aktivít
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Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti
, t.j. do 31. decembra.2015.
4.

Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu
spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto čl. VZP.
Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu,
pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2. alebo 3. tohto čl. VZP, nastávajú
doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi, ibaže, v prípade dôvodov pozastavenia
podľa odseku 2. tohto čl. VZP, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší
vznik Okolností vylučujúcich zodpovednosť a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne
akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu Prijímateľ uvedie, či sa
pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka celého Projektu alebo jeho časti; v prípade,
že sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka len jeho časti, Prijímateľ v oznámení
uvedie názov jednotlivých Aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu
jednotlivých Aktivít uvedených v prílohe č. 6 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet
Projektu) a v tabuľke č. 8 v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).
Ak v oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne
Aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka celého Projektu, na základe čoho
z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 9. prvá veta tohto čl.
8 VZP.

5.

Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do
doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ
Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia
tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do
doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom
ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu
pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto či., a to aj
v prípade, že k finančnému vysporiadaniu takéhoto výdavku Dodávateľovi Projektu
došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto či.,
d) neaplikuje sa,
e) v prípade začatia trestného stíhania:

f)

6.

(i)

Prijímateľa,

(ii)

osôb konajúcich v mene Prijímateľa,

(iii)

neznámeho páchateľa za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť
naplnená pri Realizácii aktivít Projektu.

v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni
konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez
ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom.
Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov stým
súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu
nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828,
Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť
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