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GRANTOVÁ  ZMLUVA  

č. SSCIT-082012-4 

PODPORA PRE FINANCOVANIE PROJEKTOV OPV. 

 

(ďalej len „zmluva“)  

 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov  

 

 

Zmluvné strany: 

S.S.C.I.T. (Stredoslovenské Centrum Informačných Technológií) 
Novomeského 1752, 97901 Rimavská Sobota 

Slovenska republika 

IČO: 37953800 

DIČ: 2021855055 

BÚ: 0381599810/0900 (SLSP) 

v zastúpení: Róbert Lux, 

predseda a štatutárny zástupca združenia.  

 

(ďalej len „SSCIT“), 

 

a 

 

Príjemca grantu:  

obec Gemer 

sídlo:  Gemer 274, 982 61 Gemer 

IČO:  00318680 

BÚ obec – grant: 26223392/0200 

v zastúpení: Zoltán Jankóšik 

štatutárny zástupca  

(ďalej len „príjemca“) 

 

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Gemer - Sajógömöri Magyar 

Tannyelvű Alapiskola 

sídlo:  Gemer 61, 982 61 Gemer 

IČO: 37888994 

BÚ škola – OPV projekt – záloha platba: 2973977351/0200 

BÚ škola – OPV projekt – priama platba: 2973977351/0200 , 1641525557/0200 

ITMS projektu OPV: 26130130059 

Názov projektu OPV: Kvalitné vzdelanie pre všetkých 

v zastúpení: Štefan Kiss 

štatutárny zástupca  

 

(ďalej len „škola“ alebo vykonávateľ projektu OPV) 

 

 

sa dohodli na nasledovnom: 
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Článok I 

Základné ustanovenia 

 

(1) Rozhodnutím ASFEU o pridelení nenávratného finančného príspevku z prostriedkov 

Štrukturálneho fondu – Operačného programu vzdelávanie za účelom skvalitnenia 

a modernizácie školy sme schválili grantovú žiadosť pre projekt dňa 01.08.2012, 

ktorá má zabezpečiť financovanie spoluúčasti platieb žiadateľa obec Gemer 

v maximálnej výške 5% zo sumy NFP (nižšie spresnené) projektu OPV. V súlade s 

týmto rozhodnutím, a Výzvou na predkladanie žiadostí o grant zo dňa 01.06.2012 

bol príjemcovi na základe žiadosti o poskytnutie grantu (ďalej len „žiadosť o grant“) 

schválený grantový projekt s názvom: „Podpora pre obec Germer“ (ďalej len 

„schválený projekt“). 

 

(2) Na základe týchto skutočností sa zmluvné strany v slobodnej vôli v súlade s platnými 

právnym predpismi rozhodli uzatvoriť túto zmluvu. 

 

(3) SSCIT je implementačnou agentúrou v rámci tohto projektu, ktorá vykonáva časť 

technického manažmentu Grantovej schémy a finančný manažment Grantovej schémy 

v plnom rozsahu. SSCIT týmto vyhlasuje, že je spôsobilá túto zmluvu uzatvoriť a plniť 

záväzky v nej obsiahnuté.  

 

(4) Príjemca je obec/škola, ktorá predložila SSCIT žiadosť o grant podľa Výzvy na 

predkladanie žiadostí o grant zo dňa 01.06.2012 a ktorej bol na základe tejto 

skutočnosti schválený projekt z Grantovej schémy. Príjemca týmto vyhlasuje, že je 

spôsobilý túto zmluvu uzatvoriť a plniť záväzky v nej obsiahnuté. 

 

 

 

Článok II 

Predmet a účel zmluvy 

 

(1) Účelom tejto zmluvy je úprava zmluvných práv a povinností zmluvných strán pri 

poskytnutí grantu v rámci Grantovej schémy príjemcovi na realizáciu schváleného 

projektu. 

 

(2) Predmetom tejto zmluvy sú aktivity, ktoré majú zabezpečiť financovanie spoluúčasti 

žiadateľa na definovanom projekte OPV s ITMS 26130130059. 

 

(3) Príjemca prijíma grant a zaväzuje sa disponovať s poskytnutým grantom v súlade 

s podmienkami stanovenými v tejto zmluve a v jej prílohách a v súlade s Výzvou na 

predkladanie žiadostí o grant a realizovať schválený projekt, na financovanie ktorého 

bol grant poskytnutý. Príjemca zodpovedá za efektívne a hospodárne používanie 

finančných prostriedkov grantu a realizuje projekt na svoju vlastnú zodpovednosť. 

 

(4) Záväzku príjemcu podľa odseku 3 tohto článku zodpovedá záväzok SSCIT vyplatiť 

príjemcovi schválenú výšku grantu v prípade splnenia zmluvných podmienok. 

 

     

Článok III 
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Financovanie schváleného projektu a platby 

 

(1) Celkové oprávnené náklady schváleného rozpočtu projektu dosahujú výšku 12.083,47 

EUR podľa nákladových položiek uvedených v projekte, čo predstavuje 

spolufinancovanie projektu OPV v max. výške 5%. Pričom spolufinancovanie sa 

poskytne na základe bankového výpisu o poukázaní zálohovej platby zo strany 

ASFEU a to len pre projekt s ITMS definovaným v tejto zmluve. 

 

(2) SSCIT sa zaväzuje financovať maximálne 12.083,47 EUR, ekvivalent 5% 

odhadovaných celkových oprávnených nákladov projektu OPV s menovaným ITMS. 

 

(3) Príjemca je oprávnený získať grant do maximálnej výšky 100% z celkových 

schválených oprávnených nákladov uvedených v tejto zmluve pri dodržaní všetkých 

podmienok a maximálnych platieb zo strany ASFEU pre projekt OPV.  

 

(4) Príjemca sa zaväzuje uhradenú sumu od SSCIT obratom (najneskôr do 3 dní) po 

pripísaní na účet presunúť na projektový účet školy aj s prostriedkami od ASFEU, ktoré 

predtým dostal poukázané. 

 

(5) Konečná výška grantu sa určí na základe schváleného projektu a to sumami uhradených 

zálohových platieb od ASFEU pre projekt OPV a to za pomoci vzorca záloha/95*5 – 

čo je ekvivalent 5% zálohovej platy (spoluúčasti žiadateľa na projekte OPV). 

 

(6) Ak počas realizácie projektu náklady na schválený projekt presiahnu výšku schválenú 

v rozpočte, príjemca sa zaväzuje financovať z vlastných zdrojov vzniknutý rozdiel 

medzi schváleným rozpočtom zmluvy a celkovými nákladmi na schválený projekt.  

 

(7) Príjemca alebo škola je povinný každú zálohovú platbu pre projekt OPV hlásiť SSCIT 

a následne žiadať o  vyplatenie alikvotnej časti 5% na základe bankového výpisu 

projektu (ktorý prikladá k žiadosti). Žiadateľ odosiela žiadosť e-mailom s kópiou účtu – 

pripísanie zálohovej platby od ASFEU. 
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(8) Nárok na vyplatenie ďalšej tranže vzniká len v prípade, ak prijímateľ alebo škola 

nezanedbali svoju povinnosť schvaľovania výdavkov projektu u SSCIT. SSCIT toto 

kontroluje výpismi z projektového účtu (zálohový účet projektu), ktorý prijímateľ 

dodáva so žiadosťou o platbu. 

 

(9) Platby SSCIT príjemcovi budú realizované na základe žiadosti, bankového výpisu a na 

základe kontroly predchádzajúcich výdavkov. 

 

 

Článok IV 

Doba trvania schváleného projektu 

 

(1) Príjemca alebo škola je povinný realizovať schválený projekt počas doby trvania 

projektu od 01.08.2012, najneskôr však do 1.8.2014. Čas realizácie schváleného 

projektu OPV je oprávneným obdobím.  

 

 

Článok V 

Oprávnené náklady schváleného projektu 

 

(1) Za oprávnené náklady schváleného projektu môžu byť považované len náklady, ktoré:  

- boli schválené SSCIT a to aj pre projekt OPV; 

- boli včas uhradené na projektový účet školy; 

- boli zúčtované a schválené; 

- vznikli v oprávnenom období a boli vynaložené alebo priamo súvisia s obdobím 

najneskôr do posledného dňa realizácie projektu; 

- vznikli a boli uhradené v súlade so slovenským právnym poriadkom. 

 

 

Článok VI 

Správy o plnení schváleného projektu 

 

(1) Príjemca alebo škola je povinný predkladať plánované úhrady projektu OPV na 

schválenie pre SSCIT. Po e-mailovom schválení sú výdavky oprávnené. 

 

(2) Pri žiadosti o platbu sa predkladá bankový účet úhrady od ASFEU ako aj bahnové účty 

zálohového a refundačného účtu projektu za účelom kontroly dodržiavania pravidiel 

a podmienok ZoNFP (OPV). 
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Článok VII 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

(1) SSCIT sa zaväzuje, v prípade, že príjemca dodrží zmluvné podmienky, uhradiť 

alikvotnú časť sumy bez odkladu na účet prijímateľa. SSCIT sa zaväzuje schválenia 

vybavovať priebežne maximálne do 5 pracovných dní. 

 

(2) Príjemca alebo škola musia SSCIT oznamovať prevody od ASFEU za projekt OPV 

bezodkladne. Ďalej musia požiadať o schválenie každého výdavok projektu OPV a bez 

schválenia nemôže výdavok uhradiť. Ak príjemca alebo škola uhradí výdavok(ky) bez 

vedomia alebo súhlasu SSCIT má SSCIT právo žiadať o bezodkladné a 

bezpodmienečné vrátenie celej sumy uhradenej na základe tejto zmluvy. 

 

(3) SSCIT má právo vykonať kontrolu projektu OPV a toku úhrad (finančný obeh: ASFEU 

– škola – obec – škola) za účelom zisťovania porušovania tejto zmluvy. Ak SSCIT zistí 

porušenie zmluvy a konania bez vedomia alebo súhlasu SSCIT má právo žiadať 

o bezodkladné a bezpodmienečné vrátenie celej sumy uhradenej na základe tejto 

zmluvy. 

 

(4) Príjemca alebo škola nesmie meniť obsah schváleného projektu do tej miery, ktorá by 

znamenala zmenu povahy projektu, podmienok realizácie projektu, alebo poskytla 

neoprávnenú výhodu fyzickej alebo právnickej osobe. O každých, aj menej závažných 

obsahových a časových zmenách je príjemca povinný upozorniť SSCIT a vyžiadať si 

schválenie formou e-mailu.   

 

 

Článok VIII 

Jazyk zmluvy a komunikácia 

 

(5) Jazyk zmluvy a celej písomnej komunikácie medzi SSCIT, príjemcom a tretími 

osobami je slovenský jazyk. Zmluvné strany sa dohodli bežnú komunikáciu riešiť e-

mailovou komunikáciou. 

 

(6) Kontaktné adresy pre písomnú komunikáciu: 

 

Za SSCIT: 

Róbert Lux 

Tel.: 047/5622461 

Mob: 0910/473483 

E-mail: robert.lux@sscit.net 

Za príjemcu: 

Zoltán Jankóšik 

047 / 558 21 89 

ougemer@centrum.sk 

obecnyurad@gemer.net 
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Článok IX 

Ukončenie zmluvného vzťahu 

 

(1) Zmluvné strany môžu zmluvu ukončiť dohodou, odstúpením, prípadne vypovedaním. 

V prípade, ak zmluvu ukončí prijímateľ a bolo mu vyplatené finančné plnenie má 

povinnosť toto plnenie vrátiť, ak ju ukončí SSCIT tak na základe zúčtovaných 

podkladov rozhodne o vrátení / nevrátení alebo čiastočnom vrátení plnenia. 

 

 

Článok X 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Ak by niektoré ustanovenia zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo 

ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť 

ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení zmluvy sa použijú 

ustanovenia Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a ostatných platných 

právnych predpisov SR, ktoré sú obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu zmluvy.  

 

(2) Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými 

právnymi predpismi SR. 

 

(3) Zmluvu je možné zmeniť len po vzájomnej dohode všetkých zmluvných strán vo forme 

písomného dodatku k zmluve. 

 

(4) Táto zmluva vrátane všetkých jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán 

o predmete tejto zmluvy a nahradzuje všetky predchádzajúce dohody medzi účastníkmi 

ústne i písomné.  

 

(5) Ustanovenia tejto zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami jej príloh. 

 

(6) Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, že 

zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu 

s jej znením zmluvu vo vlastnom mene podpisujú. 

 

(7) Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých po dva rovnopisoch obdrží 

príjemca, škola a po jednom rovnopise obdrží SSCIT. 

 

(8) Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými 

stranami a zverejnením na webe príjemcu. 

 

 

Za SSCIT: Za obec (príjemca): 

Meno:   Róbert Lux Meno:  Zoltán Jankóšik 

Funkcia:   predseda, štatutárny zástupca Funkcia:  starosta 

Podpis:  Podpis:  
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Dátum:  .................................. Dátum:  .................................. 

Odtlačok pečiatky: 

 

 

 

Odtlačok pečiatky: 

 

Za školu: 

Meno:  Štefan Kiss 

Funkcia:  riaditeľ 

Podpis:  

Dátum:  .................................. 

Odtlačok pečiatky: 

 

 


