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ZMt[ItlA o POSKYTNUTÍ GRANTU
č. STDG}L 094

uzavretá medzi poslfiovatelbm grantu

Nadáciou:

Nadačný fond/Program:
Sídlo:

tčo:
Štatutárny zástupca:

Zástupca na základe PM:
Telefón:

Register, reg. číslo:

(d'alej len "Nadácia")

a priiemcom grantu

Názov:

Sídlo:

Zápis v registril
IčO:

Štatutárny orgán:

Telefón:

E_maill

IBAN:

Názov projektu:

Login na Darca.sk:

(d'alej len "Píjemca")

1. splátka: 544,20 EUR

2. splátka:233,22E|JR

, osoba zodpovedná za projekt: Ing. Stanislav Kuljovs\i, kuljovslry@sosdskrasno.sk

I.
PREDMET ZMLIJVY

1, Predmetom zmluvy je poslrytnutie gťantu vo výŠke 777,42 EUR na projekt pdjemcu Inteligentný dom.
2. Touto zmluvou si upravujú zmluvné strany vzájomné práva a povinnosti v súvislosti s poskytinutím:grantu.

II.
rrMEDZENIE PoJMov

1 . Grant znamená sumu finanČných prostriedkov, ktoru schválila Nadácia na úhradu qidavkov na projekt prijerrrcu.
2. tuwru.dareask je webová aplikácia, ktorej prevádzkovatelbm je Nadácia. Pre Príjemcu ponúka uzíuátutbto rozhranie a funkciona]itu na

komunikáciu s Nadáciou Pri Žiadosti o poslcytnutie grantu a vo veciach spojených s projektom a touto zmluvou; aplikáciaje dostupná
Pre Prijemcu Prostrednícťvom pdstupového mena - Login - uvedeného v záh]aví zmtuvy aleainečnéh,l hesla, ktoqf si vywoiit pdjemca
pri registrácii pri podaní žiadosti o grant,

3. Projekt znamená projekt Priiemcu, kto4í tvorí príIohou č. 1 tejto zmluvy alebo jeho neskoršia verz;.l nachádzajúca sa v záložke Náš
Projekt na www.darca.sk, wátane zmien, ktoré vyplývajú zo zmien projektu vykonaných v súIade s č], L,, ods. 2 tejto zmluvy,

4. Povolená doba ČerPania grantu je obdobie od, O0.02.2O22 do 30.o6.2022, počas ktorého móže príjemcá hradlť á uplatňovať
náklady spojené s realizáciou projektu.

III.
VÍŠXa A ČERPANIE GRANTU

1. It_lgdgg"i_a sa _zayázqje poslrytnúť Pdjemcovi grant nasledovne:
:: 
""."'
do 14 pracovrrých dní od uzavretia zmluvy

|: ao |! pracorrných dní od splnenia závázku podlh čtánku IV. ods. 1. tejto zmluvy
(vyúčtovanie grantu)
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J.

4.

Príjemca sa zavázuje prijať grant na vlastný bankorý účet a použiť ho v súIade s podmienkami uverjenÝmi v zmluve, a projekte.Prijemca sa zavázuje realizovať vŠetky aktivitý projektu tak, aby bot dosiahnutý p.eapoIaaaan11 .i.iu ,ru;u".r,ar do uplynutia povolenejdoby čerpania grantu.
príjemca je oprávnený Čerpať grant len na Úhradu oprávnených výdavkov v rámci povolenej doby čerl,a nia grantu. výdavky vynaloženépred limto obdobím alebo pojeho skončení, nie sú oprávneňYm,r5iOautorn projektu
Pdjemca móŽe PoŽiadať o PredlŽenie povolenej doby čerpaniá grantu na w*w,aa.cu,st v rámci záIožl;,;žiadosť o po§un termínu. Naposun termínu nemá Priiemca právny nárok.

Iv.
WÚČrOVANIE GRANTU

Píjemca grantu sa zavázuje do 1,5,07.2O22:
a, na www,darca,sk vYPlniť a nahrať závereČnú správu v záIožke Priebežná a záv. správa, ktorá má náležitosti podla Inštrukcií kpodaniu elektronickej záverečnej správy, zverejnené na prihlasovacej stránkó www,de"ťca.sk v časti Súbory na stiahnutie.b. doručiť kópie účtovných dokladov, ktoré preukazujú použltie prostriedJ<ov grantu; tieto cioklady sú čitatelhé, majú náležitostiÚČtovného dokladu v zmYsle zákona o účtovníctve á preukazujú oprávneňé qfdavky p.;j.kt,; v zmysle tejto zmluvy a sú vsÚ]ade s InŠtrukciami k rozPoČtu a vyúčtovaniuprojektu ainštrukciámi ťnaúaaom na mzdy zamestnancov,

l"#"T,f 
exPertov a sluŽbY externých pracovníkov, zvěrejnené na prihlasovacej stránl: : ,n,v,rnclarca.sř v časti Súbory na

Pri|emca móŽe PoŽiadať o odklad Podania záverečnej správy na www,darca,sk v rámci záložl<yžiadosť o lrosun termínu. Na posuntermínu nemá Priiemca právny nárok.

1.

v.
VŠEOSECNE PODMIENKY GRANTU

1 . Grant je účelovo viazaný na úhradu oprávnených qidavkov projektu.
2. Oprávnenými qýdavkami sú:

a, Výdavky Časovo a vecne súvisiace s projektom, tj. vynaioŽené v rámci povolenej doby čerpania gl,antu ( čI. II ods, 4 )b, VýdavkY riadne Preukázané ÚČtovnými dokladmi, ktoré sú v sú]ade so ušuol".ne závázrrými právnymi predpismi apožiadavkami podl'a čl. tV ods. 1

c. VýdavlcY, ktoré Priamo súvisia s projektom a sú rea]izované v súlade s projektom
d, v5ÍdavkY na obstaranie tovarov a]ebo s]uŽieb projektu rovné alebo vyššie áto 5000 Eur vrátane DpH, len ak prijemca preukáže,

Že dodrŽal Pravidlá efektívnosti, hospodárnosti a účinnosti predložením prieskumu trhu formou vyžiadania 3 cenových ponúk
. e, Výdavlry na Činnosti, ktoré boli realizované v súlade so všeobecne zavaznlhni p.,i*v*i p., ápi."ri3. Priiemca je v súvisiosti s plnením zmluvy povinný:

a, viesť ÚČtovníctvo v súlade so vŠeobecne záváznými právnymi predpismi, najmá archivovať účtovné a daňové doklady, ktorésúvisia s Projektom PoČas celej doby archivácie a v súláde s postupmi vyplývajúcimi z ]lrávnych predpisov a usmernení, pfislušných daňoqých orgánov
b, umoŽniť kedYkolVek PoČas obdobia povinnej archivácie (10 rokov) vykonanie kontroly zo stra|y Naoácie alebo ňou poverenej

fYzÍckej Či Právnickej osobY, na zistenie, či Prijemca dodrža] podmienlcy tejto zmluvý; za !y'nrto účetom je povinný poslqytnúť
vŠestrannú a bezodkladnú súČinnosť, najmá umožniť vstup do priestorov, predložiť originály účtovných á oirowÁ ook]adov,
zmluvY a inú dokumentáciu súvisiacu s projektom a umožniť vyhotoviť z nich kópie, "

c, riadne sa starať o majetok obstaraný z prostriedkov grantu a nakladať s ním qílučne vo verejn,,prospešnom záujme počas celejdobYjeho Životnosti; za [Ímto ÚČelom sa zakazuje ho najmá scudziť, darovať, vypožičať, preni,ji:ť, vložiť ako vklad do majetkuinej osoby, poslrytnúť ako záIoh alebo zaťaŽiť, V pdpade subjektov verejného práva.;e táió pod,rienka dodržaná, ak nak]adanie
s limto majetkom je v súlade so zákonom o správe majetku štátu a v p.o.p".Ú subjáktu v jeho z,iadbvatel,skej pósobnosti aleboiného subjektu verejného práva

d, pri realizácii projektu dodržiavať všetky všeobecne závázné právne predpisy
4, Príjemcaje povinný bez zbytoČného odkladu vrátiť prostriedky grantu, ktorýctr použitie nezdokladoval oprávnenými výdavkami alebo

kto4ých PouŽitie nezdokladoval vóbec a to najneskór do uptynuliá lehoty podlh čt. ru oas. 1, na účet, z ktolého grant prijď.

vI.
OZNAMOVACIA POVINNOSŤ :

1, Príjemca je povinný oznámiť Nadácii vŠetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré móžu negatívne ovpl5,nrť plnenie zmluvy bezodkladne
Potom, ako sa o nich dozvedel a]ebo mohol dozvedieť. Oznámenie sa vykonáva na wvrrw.darca.sk u riiroztu pošta. Ide najmá, avšak nie
v5ilučne o tieto skutočnosti:

a. Zmeny projektu, ktoré majú vplyv na účel vyuŽitia grantu
b. Zmeny či ohrozenie časového plánu realizácie projektu
c, Zmeny miesta alebo formy realizácie aktivít projektu
d. ZmenY týkajúce sa Podmienok pos\rtnutia glantu, ktoré vypllývajú z grantovej výzw'aspósob,r jej splnenia prijímatelbm,
e, ZmenY Údajov PÍjemcu uvedených v záhlaví zmluvy - názov, sídlo, štaiutárný zástupca, tonta|iné Ůa";., tnŇ a údajov, ktoré

sa zaPisujú do registra mimovládnych neziskolých organizácií, wátane predmetu činnosti priit,r:cu
f. ÚkonY, ktoré smerujú k zruŠeniu Pdjemcu, najmá podanie náwhov a podnetov na zrušenie prlnpgq
g. Rozhodnutie o zrušení organizácie, zlúčení, splynutí, zmene právnej formy
h. Rozhodnutie o vstupe pdjemcu do ]ikvidácie a vymenovaní likvidátora
i, ZaČatie trestného konania voČi Prijemcovi a rozhodnutie o uložení trestu podl'a zákona o trestnoprávnej zodpovednosti
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právnických osób
j' ZaČatie trestného stíhania voČi Štatutárnemu orgánu alebo inému členovi aiebo zástupcovi pdjemcu a rozhodnutia, ktoré bo]ivydané v trestnom konaní, ak sa týkajú trestných činov korupci. ut.lo trestnýchiinou.tio.é súvisia s projektom alebočinnosťou Pdjemcu
k, Návrh na vYhlásenie konkurzu a rozhodnutie o vyhlásení konkurzu a všetky rozhodnutia v,konkurznom konaníNadácia je oprávnená požadovať od prfiemcu poskytnutie vysvetlení, informácií, dokumentácie ateuo ,notro druhu súčinnosti, ktorépovaŽuje za potrebné pre preskúmanie oznámeniá a Prfiemca.i. poui"ny poskytnúť všetku požadovanú súčinnosť bez zbytočnéhoodkladu, najmá PredloŽením dtrlších dokladov a informácií, noř r.,r.oa.iu rr}zl"o". V pdpade, že oznámenie si vyžaduje zmenu aleboukončenie zmluvy, prijemca je povinný za ťýmto účelom poslrytnúť Nadácii riadnu súčinnosť.

VII.
PRAVIDIÁ KoMUNIrcÍcln AKTIVÍT

1' Príjemca grantu sa zavázuje vo vŠetkých písomných materiáloch a pri verejnej prezentácii, ktorii so týka projektu a aktivít alebovýstuPov, ktoré súvisia s projektom, uvádiať, že projekt podporila Ňuaa.iu poniir, ;;p.;;;řny. rona v Nadácii pontis, spolu so, sPrávnYm názvom a logom nadácie alebo nadačnénó ronou, .esp, p.og.Ň Nadácie pontis.
2, Pri komunikácii musí Príjemca dodrŽiavať Pravidlá externáJ 

'koňunikácie 
uverejnené po prihlásrní na www,_da16_g.sk v sekciiInformácie o Programe, Nadácia si vYhradzuje právo oznámit, ze r.|e*ca je povinný oosiranit logo a názov Nadácie z weboql,chstránok príjemcu či iných verejne dostupných miest, na ktor5ích v súvišIosti s projektom umiestnil názol či logo, ktorého držitelbm jeNadácia, najmá v PÍPadoch, Že Nadácia považuje takéto umióshenie za ohrozu;úce či poškodz".irr., a"5,o tneno Nadácie.

' ;;'j,'*'jffiT#j:_:e 
voPred oznámi Naaáóii termíny najdóležitejších aktivít, ktore sa ýřa;ú pro;cktu prostredníctvom záložky

Pdjemcaje povinný umoŽniť Nadácii, resp.jej zástupcom, vstup na podujatia alebo aktivity, ktoré sú súi.asťou projektu za účelomkontrolY Plnenia zmluvY a vYhotovenia obrazov5ích alebo zvukovo-obrazoúch záznamov ar<tivít. za qfmto účelom je Nadácia povinnádodrŽať primerané podmienlcy a obmedzenia, któré jej uloží Prijemca tak, aty priebeh aktivít projektu nerušila.4, Prijemca je Povinný zabezPečiť potrebné súhlasy 
_á 

uš"ttry p.áun. podmienky na vyhotoveni" óbdobnl.r, záznamov alebo poskytnúťzáznamY, ktoré qzhotovil sám sPolu s dokumeniáclou, t<iora p.*i;;^r, ze ictr p"ouzitie Nadáciou a pi,r|lrerom, kto4i prosiriedkygrantu Nadácii poslrytol, je v súlade so všeobecne záváznýmiprávnyrni predpismi,

VIII.
sANKcIE

1, Nadácia má Právo na zaPlatenie zmluvnej pokuty od Prfiemcu, z titulu porušenia ktorejkolvek z §ichto povinností:a, Prijemca naPriek rTÍzve nenapraví nedostatlry výúčtovania a záverečne.; spráSuvedené 
" 

i.:t" 
"yr""b, Prijemca nevykoná vyúčtovanie grantu podlil č1. IV ods. 1 písm. a) a]ebo b)c, Prijemca neumoŽní kontro]u oprávnenosti qidavkov alebo neposlrytne súčinnosť podtir tejto zmlt:vy (č1. M ods, 2, čl. VII ods. 4)2, VýŠka zmluvnej PokutYje 5% z grantu zakaždý dóň omeškania so splnáním povinnosii vyplývajúcej i.'r zmluvy. Zmluvnú pokutu jemoŽné uPlatniť aj oPakovane a za kaŽdé poruŠenie zmluvnej povinnostisamostatne, maximálne však do vyšk,r 100% grantu.3, Nárok na zmluvnú Pokutu vzniká dňom uPlatnenia sumy zmluvne; pokuty formou vystavenia faktúry prrjemcovi. pdjemcaje povinnýuhradiť zmluvnú Pokutu vo qiŠke vYPoČÍtanej podl'a čl. VIII ods. 2 a v leháte splatnosti faktúry, Zaplatením zmluvnej poku;y nezanikápovinnosť splniť závázky Prijemcu zabezpečené zm]uvnou pokutou.

4. Nadácia má popri nároku na zmiuvnú pokutu právo na záplatenie algichkolVek pokút alebo iných sankcií, ktoréjej boli uložené akopriamy či nepriamy dósledok porušenia povinností píjemcu vypl;ývajúcich z tejto zmluvy.
5. Nadácia má právo odstúpiť od zmluvy z dóvodu:

a, PoruŠenia Povinnosti Pdjemcu PouŽiť grant len na oprávnené qfdavky v zmysle tejto zmluvy alelro akejkolvek povinnosti podl,ačl.Vods.3alebo
b, PoruŠenia Povinnosti Pri|emcu predloŽiť vyLičtovanie grantu v súlade s touto zmluvou a]ebo, c. nesplnenia oznamovacej povinnosti podlb č1. VI ods. 1 písm. a), d), 0, s), h), i), k) alebo
d, omeŠkania s vypracovaním a nahraním závereČnej správy, ktoré prekročí 3 pracovné dni od upiyrrutia lehoty podlb čl, IV ods. 1aIebo
e. odopretia súčinnosti podlh tejto zmluvy (čl. VI ods. 2, čl. VII ods. 4)

6, V PríPade, Že PoruŠenie zmluvY sa týka ]en Časti grantu, móže Nadácia odstúpiť od celej zmluvy aleilo požadovat vrátenie ]en častigrantu, na ktoru sa porušenie zmluvy vzťahuje.
7, Nadáciaje oPrávnená od zmluvY odstúpiť poČas p-lnenia zmluvy alebo kedykolvek po skončení realii:rr:ie projektu, keďnastane alebovyjde najavo skutoČnosť, ktorá zakjadá právo na odstúpenie. odstúpenie musí byt píiomné a doručené i,ríjemcovi podl,a tejto zmluvy,B, odstúpením sa zmluva zruŠuje od zaČiatku v celom rozsahu alebó čiastočne -v rozsahu odstúpenia. l,rijemca je povinný na zák]adeodstúPenia vrátiť Nadácii sumu grantu alebo jeho časti, na ktorú sa vzťahuje odstúpenie, vrátan,; úrokov z omeškania podl,a

Obchodného zákonníka. OdstúPením od zmluvy nezaniká právo Nadácie uplatňovať zm]uvnú pokutu za obdobie, ktoré predchádzalo
odstúpeniu od zmluvy.

9, OdstúPením od zmluvY nezanikajú Práva a povinnosti, ktoré sa majú podlir ich povahy zachovať aj po čiastclčnorn či úplnom ukončenízmluvy, najmá nároky zo zodpovednosti za škodu a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Ix.
ZMENY A DOPINENIA ZMLUYr

1, Táto zmluva, vrátane Pdlohy je uzatvorená v písomnej podobe a súčasne v elektronickej forme, ul , ženoj na www_dareer;k, Zmluvné
strany sa dohodli, Že zmeny a/alebo doplnenia tejto zmluvy, je moŽné vykonať v rozsahu imien Prílohv č. 1, t:l. II ods, 4, čl. IV ods. 1, a
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J.

aktualizácie údajov týkajúcich sa zmluvrrých strán, elektroniclry prostredníctvom www.darc3;;-}. Zmr;rry čl. ]I ods. 4 a č1. IV ods. 1 sauskutoČnia Postupom Podla Č1, ]II ods. 4 a Čl. IV ods. 2, na zákiaae žiadosti r.ii.**Jil*u.i. ,ili."a potom, čo žiadosť o posuntermínu odsúhlasí Nadácia a súČasne vykonaním zmeny v aplikácii www.darca.sk. Za zmenu čl. i,l] ods. 1 zmluvy sa považuje ajakcePtácia závereČnej sPrávY Podanej po termíne Nadációu, a io anom zastinia_potvrdenia o prijatí uo.Irej záverečnej sprály a splnení
ffiffiH;:*THfi:lilnej splát§ grantu, Zmeny kontaktných Údajov, ktoré majú .i,u.átt.. , t<tuatizácle údajov sa vykonajú
Zm]uvné stranv sa dohodli, Že zmenY PÍlohY Č. 1 v Časii rozpočtu, ktoré nie sú pods.tatné, nepredstavqjú zmenu zmluvy a postačuje, akich Prijemca Nadácii oznámi Pn vYúčtovaní. Nepodstatnou zmenou rozpočtu .ú ,rylučn.'rr;;y,-ú;.i;."dstavujú presun grantoqíchProstriedkov medzi jednotliqimi rozPoČtoqimi kategóriami do qýšky r sý" i*atunel z grantu. akceptáciá záverečnej správy sa považujeza zmenu Pdlohy č. 1 v znení, v akom je uvedená vo vyúčtovaní.-
ostatné zmenY PrílohY Č, 1, okrem zmien v ods, 2 tohio článku (presun nad 15% a i.) vyžadujú súhlas Nadácie aje ich potrebné vopredoznámiť Prostredníctvom www,darca,sk; zmena projektu je účinná dňom schvá]enía žiadosti o ,n,.nu Nu,láciou a vytvorením novejverzie projektu.

x.
zÁvnnnčNÉ usTANo\.ENIA

t. Zmluvné strany vyhlasujÚ, Že spracúvajú osobné údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 Nariadenia Európskehrr parla,nentu a Rady 2016/679 oochrane fYzic\ich osób Pri sPracúvaní osobných údajov a o uolhorn pohybe takýchto úaa:ov raáÚ; ,,Nail,derrie,,1, obe zmluvné strany
fil'*l'Í, 'T:".il'l::["'*|?: yj:*"u o*:::.,.. "_:o_...i,";i;fiŮň,ia".lo" u .prnuna]*iu,*"tua povinnosť podlh čI. 13 a

il;".,',i,".,T",ijij.ilii;,-,í:",,i1I_"::l::l:.:ť;";;;l;ffi"",roi';*:;;;;::;*"jT'lT:X':jT:'i;"i:
Zmluvné strany sa dohodli, že ich závázkovoprávny urtut, * lia. u zmysle § 262 ods. 1, a 2 oBZr.,odiť zákonom č. 531/1991 Zb,Obchodný zákonník v znení neskorŠÍch predpisov. Práva a povinnosti touto zrrtluvou rTislovrre neupravené sa spravujú t}ímto zákonom aostatnlými všeobecne záváznými práwryrni piedpismí.
oznámenia a komunikácia medzi zmluvnými stranami sa uskutočňuje e]ektronicky prostredníct\ 9m ]_ue]udalea_§k, písomne,doporuČenou poŠtou, kuriérskou s]uŽbou, álebo e-mai]om na kontaktné adresy, ktoré zu uvedené v tejto zmluve a]ebo oznámenéPostupom Podla tejto zmluvY, PÍsomnosti sa povaŽujú za doručené dňom orevzatia zásielky obsahujťrcej písomnosť; v prípadeoznámenia e-mailom sú zmluvné strany povinné doruČiťoriginály listín pošiou alelo kuriérskou siužbou. tíčinky doručenia nastanú aj vprípade, Že sa zásieika vráti ako neprevzatá alebo akjej pnlatiě druhjstrana odmietne. Dátumom doručeniaje deň, kedy sa zásielkavráti]a odosielatelbvi alebo dňom, kedyju adresát odmietol.
V PríPade, Žeje alebo sa v budúcnosti stane, ktorékolVek z ustanovení tejto zmluvy neplatným a]ebo ne,l-t,konatelhým, nemá takátoskutoČnosť Žiaden vplyv na platnosť a vykonatelhosť tejto zmluvy uto ."tťu a zmluvné strany sa dohodli, že bez zbytočného odktadunahradia takéto ustanovenie ustanovením platným a vykonatelh5ím.
Táto zm]uva nadobúda platnosť a ÚČinnosť dňom poďpisu zmluvnými stranami; v prípade, že zmluvnor_l stranou je subjekt verejnéhoPráva a vYŽaduje sa zverejnenie zmluvy, nadobudne zmluva účinnoit ano. nasledujúcim po dnijej zverejntrnta.Táto zmluvaje záváznáaj pre právnych nástupcov oboch zmluvných strán.
zmluvaje vyhotovená v 2 rovnopisoch pre každú zmluvnú stranu;e určený 1 rovnopis; okrem prípadtr, že znlluvnou stranouje subjektverejného Práva, v tom PríPade sa na poŽiadavku tohto subjektu vyirotovu.lú 4 rovnopisy, z kto4fóh 3 r,ovnopisy sú určené pre subjektverejného práva.
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ODKAZY NA DOKUMENTY:

Inštrukcie k podaniu elektronickej záverečnej správy
htt,p.,//*r*.nudu.iupontir..k/*p-.ont.ntiuplo"d.72019/09/1=inrt*k.i"-EL-ZS.pdf

Inštrukcie k rozpočtu a vyričtovaniu projektu

InŠtrukcie k nákladorr na mzdy zamestnancov, honoráre expertov a služby externých pracovníkov


