ZMLUVA O POSKYTOVANÍ KONZULTAČNÝCH A PORADENSKÝCH
SLUŽIEB
uzavretá podľa ust. § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi nasledovnými zmluvnými
stranami
Objednávateľ:

Obec Mútne
Zastúpené : Marián Murín, starosta obce
so sídlom : Obecný úrad Mútne č. 194, 029 63 Mútne
IČO: 00 314 668
DIČ: 2020571696
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
Č. účtu : 4008613002/5600
(ďalej len „Objednávateľ“)
a

Poskytovateľ :

SYNERGIES, s.r.o.
so sídlom Pribišova 15, 841 05 Bratislava
zastúpený: Mgr. Gabrielou Šindlerovou, konateľkou
IČO: 36 783 722
DIČ: 2022388863
IČ DPH: SK2022388863
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s., Bratislava
Č. účtu : 2627735309/1100
IBAN : SK51 1100 0000 0026 2773 5309
Zapísaný v Obchodnom registri: Okresný súd
Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 46182/B
(ďalej len „Poskytovateľ“)

Vyššie uvedené zmluvné strany, Obec Mútne, ako objednávateľ a spoločnosť
SYNERGIES, s.r.o. ako poskytovateľ sa
dohodli na uzavretí
zmluvy
o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb za nasledovných podmienok:
Preambula
i)

Poskytovateľ má skúsenosti s poskytovaním poradenských a konzultačných
služieb v oblasti Euroconsultingu

ii)

Objednávateľ má záujem o konzultačné služby v oblasti Euroconsultingu pri
realizácii projektu v rámci svojho regionálneho rozvoja, ohľadom ktorého
zamýšľa podať projektový zámer, ktorým žiada o poskytnutie finančných
prostriedkov z fondov EÚ na príslušný Sprostredkovateľský orgán na základe
výzvy.

iii)

Objednávateľ si uvedomuje, že o udelení, respektíve neudelení finančných
prostriedkov z fondov EÚ rozhoduje výlučne výberová komisia, pričom
Poskytovateľ nemá žiaden vplyv na jej rozhodovanie.

iv)

Vzhľadom na vyššie uvedené skúsenosti Poskytovateľa, ako aj vzhľadom na
skutočnosť, že Objednávateľ má vážny a seriózny záujem o získanie a využitie
finančných prostriedkov z fondov EÚ na realizáciu svojho projektu a v tomto
procese chce využiť odborné znalosti Poskytovateľa pre účel prípravy
projektového zámeru, sa Objednávateľ a Poskytovateľ dohodli, že uzavrú túto
Zmluvu.

1.

Definície a interpretácia pojmov

1.1.

„Projekt“ je zámer Objednávateľa v oblasti zvýšenia kapacít infraštruktúry materskej
školy v Mútnom.

1.2.

„Výzva“ je výzva na predkladanie projektov pre konečného prijímateľa (ktorým je aj
Projekt Objednávateľa), v rámci výzvy Operačného programu Integrovaný
regionálny operačný program, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a
kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania,
školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom
vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 2.2.1 - Zvýšenie hrubej
zaškolenosti detí materských škôl, Zameranie: Zvýšenie kapacít infraštruktúry
materských škôl, kód výzvy : IROP-PO2-SC221-2016-10.

1.3.

„RO“ alebo „Riadiaci orgán“ je riadiaci orgán štátnej správy pre Výzvu, t.j.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

1.4.

„Žiadosť“ je žiadosť Objednávateľa o poskytnutie finančných prostriedkov z fondov
EÚ na realizáciu Projektu, ktorú vypracuje Poskytovateľ, a ktorú má Objednávateľ
záujem podať na Riadiacom orgáne.

1.5.

,,Projektový zámer“ - RO pre IROP uplatňuje dvojkolový proces výberu projektov.
Pred predložením Žiadosti v rámci Výzvy je žiadateľ povinný prihlásiť sa do výzvy
na predkladanie projektových zámerov, kód výzvy : IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1,
ktorá je vyhlásená príslušným Sprostredkovateľským orgánom (,,SO“) pre IROP.
Následne, po získaní hodnotiacej správy projektového zámeru je oprávnený zúčastniť
sa druhého kola procesu výberu projektov – výzvy na predkladanie ŽoNFP, kód
výzvy : IROP-PO2-SC221-2016-10.

1.6.

„Prostriedky“ sú nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ, ktoré sú predmetom
Žiadosti

1.7.

„Zmluva o poskytnutí Prostriedkov“ je zmluva o poskytnutí
podpísaná medzi RO a Objednávateľom po schválení Žiadosti

Prostriedkov

2.

Účel zmluvy

2.1.

Účelom tejto Zmluvy je zabezpečiť spoluprácu zmluvných strán v záujme riadneho
a včasného vypracovania Projektového zámeru pre Objednávateľa, predmetom
ktorého bude Projekt a vytvoriť tak pre Objednávateľa možnosť získať Prostriedky na
realizáciu Projektu.

3.

Predmet zmluvy

3.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa
poskytnúť Objednávateľovi služby externého projektového manažmentu vypracovanie Projektového zámeru súvisiacej s realizáciou projektu ,,Zvýšenie
kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom“ v rámci výzvy Operačného
programu Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup
k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.2 – Investovanie
do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania
prostredníctvom vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl, Zameranie: Zvýšenie kapacít
infraštruktúry materských škôl a záväzok Objednávateľa zaplatiť Poskytovateľovi za
poskytnuté služby odmenu v súlade s touto Zmluvou. Záväzok Poskytovateľa je
bližšie špecifikovaný v pod-bode 3.2. tohto článku.

3.2.

Zabezpečenie externého manažmentu Projektu - vypracovanie dokumentácie a
podkladov potrebných pre podanie projektového zámeru ako prvého stupňa
výberu projektov v rámci Výzvy

3.2.1.

Záväzok vypracovať pre Objednávateľa Projektový zámer znamená vypracovanie
dokumentácie a podkladov potrebných pre podanie projektového zámeru ako
prvého stupňa výberu projektov v rámci Výzvy na SO :
a)

príprava projektového zámeru vrátane prílohy 1 – Opis projektu, všetkých
čestných vyhlásení Žiadateľa a rozpočet projektu,
b) príprava zjednodušeného rozpočtu (pre výdavky projektu, kde verejné
obstarávanie nebolo vykonané - na základe podkladov k určeniu
predpokladanej hodnoty zákazky; pre výdavky projektu, kde bolo verejné
obstarávanie ukončené - na základe uzavretých zmlúv s dodávateľmi)
c) definovanie potrebných príloh žiadosti a detailné inštrukcie k ich získaniu.
3.2.2.

Poskytovateľ zabezpečí, v prípade ak mu Objednávateľ riadne a včas poskytne
všetku potrebnú a Poskytovateľom požadovanú súčinnosť (podľa bodu 3.2.1.
písmena a. – c. tohto čl.), že Projektový zámer bude riadne a včas vypracovaný
a pripravený na jeho predloženie na Sprostredkovateľskom orgáne pre IROP, a to
vrátane všetkých jeho príloh, a že bude spĺňať po formálnej stránke všetky
požiadavky stanovené vo Výzve a Operačnom programe, Príručke pre žiadateľa
a iných usmerneniach RO a SO.

4.

Doba plnenia predmetu zmluvy

4.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ je povinný vypracovať pre
Objednávateľa Projektový zámer tak, aby ho mohol Objednávateľ v zmysle
ustanovenia bodu 3.2.2. čl. 3. riadne a včas podpísať svojim štatutárnym orgánom,
aby takto podpísaný Projektový zámer následne mohol Poskytovateľ predložiť na SO
do termínu na predloženie projektových zámerov, t.j. do 19.1.2017. Zmluvné strany
sa dohodli na protokolárnom odovzdaní vypracovaného Projektového zámeru
Poskytovateľom Objednávateľovi a následnom protokolárnom prevzatí podpísaného
Projektového zámeru Poskytovateľom od Objednávateľa.

5.

Práva a povinnosti zmluvných strán

5.1.

Poskytovateľ bude oznamovať Objednávateľovi bez zbytočného odkladu
informácie týkajúce sa predmetu tejto zmluvy, ktoré budú oficiálne zverejnené resp.
sa o nich inak dozvie.

5.2.

Poskytovateľ je povinný poskytovať služby podľa tejto zmluvy vždy s odbornou
starostlivosťou, podľa svojich najlepších schopností a vedomostí a podľa pokynov a
inštrukcií Objednávateľa.

5.3.

Poskytovateľ bude služby poskytovať prostredníctvom svojich zamestnancov,
interných a/alebo externých spolupracovníkov a/alebo pomocou tretích osôb, ktoré
tým poverí, avšak Poskytovateľ nesie plnú zodpovednosť za nedodržanie povinností
uvedených v zmluve bez ohľadu na to, či ich vykonával sám alebo pomocou
subdodávateľov.

5.4.

Poskytovateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím
podkladov, a/alebo informácií, a/alebo vecí prevzatých od Objednávateľa a
Poskytovateľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti a odbornosti nemohol zistiť ich
nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití trval.

5.5.

Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi všetky potrebné informácie,
listiny, prehlásenia, vyhlásenia, rozhodnutia prípadne iné potrebné dokumenty
nevyhnutné k riadnemu a včasnému plneniu jeho povinností podľa tejto Zmluvy, a to
do 48 hodín od jeho písomného vyzvania na ich predloženie Poskytovateľom, pokiaľ
sa zmluvné strany v konkrétnom prípade písomne nedohodnú na inom čase.
V prípade omeškania Objednávateľa so splnením svojich povinností podľa
predchádzajúcej vety sa vzhľadom na okolnosti a povahu toho, ktorého omeškania
má zato, že Poskytovateľ nie je v omeškaní so splnením svojich povinností podľa tejto
Zmluvy.
Projektový zámer :
 Termín poskytnutia informácií do Opisu projektu a podkladov (Nákres
priestorového riešenia) – najneskôr 15 dní pred termínom na predloženie
projektových zámerov, t.j. do 5.1.2017.

 Termín poskytnutia zjednodušeného rozpočtu (pre výdavky projektu, kde
verejné obstarávanie nebolo vykonané - na základe podkladov k určeniu
predpokladanej hodnoty zákazky; pre výdavky projektu, kde bolo verejné
obstarávanie ukončené - na základe uzavretých zmlúv s dodávateľmi) – najneskôr
15 dní pred termínom na predloženie projektových zámerov, t.j. do 5.1.2017.
 Termín poskytnutia ostatných povinných príloh v zmysle prílohy č. 1 Zmluvy,
najneskôr 15 dní pred termínom na predloženie projektových zámerov, t.j. do
5.1.2017.
5.6.

Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Zmluva neoprávňuje Poskytovateľa na
vykonávanie právnych úkonov v mene a na účet Objednávateľa voči tretím osobám.
Ak bude zariadenie určitej záležitosti vyžadovať uskutočnenie právnych úkonov v
mene Objednávateľa, Objednávateľ podľa vlastného uváženia zabezpečí vykonanie
týchto úkonov sám alebo vystaví včas Poskytovateľovi potrebné písomné
plnomocenstvo. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením svojich povinností
podľa predchádzajúcej vety sa vzhľadom na okolnosti a povahu toho, ktorého
omeškania má zato, že Poskytovateľ nie je v omeškaní so splnením svojich povinností
podľa tejto Zmluvy.

5.7.

Zmluvné strany si so všetkou vážnosťou uvedomujú špecifický charakter možnosti
získania a využívania Prostriedkov pre účely realizácie projektov vrátane Projektu,
a preto sa zaväzujú a garantujú, že budú dodržiavať všetky záväzné pravidlá platné
v Európskej únii a/alebo Slovenskej republike týkajúce sa získavania a využívania
týchto Prostriedkov.

5.8.

Za účelom riadneho a včasného plnenia predmetu Zmluvy sa Poskytovateľ zaväzuje
v nevyhnutnom rozsahu a po vzájomnej dohode zmluvných strán zúčastňovať na
pracovných stretnutiach konaných v sídle Objednávateľa.

6.

Odmena

6.1.

Za výkon činností Poskytovateľom podľa tejto Zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje
poskytnúť Poskytovateľovi nasledovnú odmenu:

6.1.1

Za poskytnutie externého manažmentu Projektu podľa bodu 3.2. čl. 3. tejto Zmluvy
sa Objednávateľ zaväzuje Poskytovateľovi zaplatiť odmenu vo výške 2.000,00 EUR
bez DPH (slovom dvetisíc eur), t.j. 2.400,00 EUR s DPH (slovom dvetisíc štyristo eur),
DPH (20%) je 400,00 EUR. Na odmenu podľa predchádzajúcej vety vznikne
Poskytovateľovi nárok po protokolárnom odovzdaní vypracovaného Projektového
zámeru (v rozsahu podľa bodu 3.2.1. písmena a. – c. a v zmysle bodu 3.2.2. čl. 3)
Objednávateľovi. Podkladom k úhrade odmeny bude faktúra vystavená
Poskytovateľom s lehotou splatnosti 14 dní odo dňa doručenia faktúry.

6.2.

Odmena podľa bodu 6.1.1. tohto čl. zahŕňa všetky náklady poskytovateľa, ktoré
nevyhnutne a/alebo účelne vynaložil v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy,
vrátane cestovných nákladov. Akékoľvek iné náklady a ich vynaloženie musia byť
vopred písomne odsúhlasené Objednávateľom. Stanovená výška odmeny uvedená
v bode 6.1.1. môže byť prekročená len v prípade písomného súhlasu Objednávateľa
na základe zdôvodnenia Poskytovateľa prečo došlo k podstatnému navýšeniu
rozsahu činností vykonaných pri plnení predmetu tejto Zmluvy, čo viedlo
k prekročeniu pôvodne odhadovaného počtu osobohodín potrebných na splnenie
povinností Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy.

6.3.

Poskytovateľ je platcom DPH. Všetky časti odmeny uvedené v bode 6.1 tohto čl.
a kompenzácia v bode 6.5 tohto čl. sú uvedené bez sadzby dane z pridanej hodnoty.
DPH bude k odmene účtovaná v čase fakturácie podľa platných predpisov.

6.4.

Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania fakturovanej sumy z účtu
Objednávateľa v prospech účtu Poskytovateľa.

6.5.

V prípade ukončenia platnosti tejto Zmluvy pred protokolárnym odovzdaním
vypracovaného Projektového
zámeru
Objednávateľovi,
alebo v prípade
neodovzdania vypracovaného Projektového zámeru z vôle Objednávateľa má
Poskytovateľ nárok odmenu vo výške 35 EUR bez DPH (slovom: tridsaťpäť EUR), za
každú osobohodinu poskytovania konzultačných služieb počas prípravy
Projektového zámeru, ktoré sa týkajú konzultačných služieb v rozsahu bodu 3.2
Zmluvy, maximálne však 2.000,00 EUR bez DPH (slovom dvetisíc eur), na ktorú
vznikne Poskytovateľovi nárok ku dňu skončenia platnosti tejto Zmluvy, alebo ku
dňu predloženia projektových zámerov, ktorý bude stanovený vo výzve na
predkladanie projektových zámerov. Táto odmena bude vyčíslená na základe
sumarizácie vykonaných činností zo strany Poskytovateľa formou akceptačného
protokolu, ktorý zašle elektronicky na odsúhlasenie Objednávateľovi, alebo ním
poverenej osobe. Podkladom k jej úhrade je faktúra Poskytovateľa s lehotou
splatnosti do 14 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.

7.

Doba trvania zmluvy

7.1.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 30.6.2017. Skončenie platnosti tejto
Zmluvy z iného dôvodu, ako z dôvodu porušenia povinnosti Poskytovateľa nemá
vplyv na zánik nároku Objednávateľa na zaplatenie jeho odmeny alebo jej časti podľa
čl. 6 tejto Zmluvy.

7.2.

Pred uplynutím dohodnutej doby trvania zmluvy možno túto zmluvu ukončiť len
písomnou dohodou zmluvných strán.

7.3.

Objednávateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť, s účinkom odstúpenia ku dňu jeho
písomného doručenia Poskytovateľovi, v prípade ak si tento, napriek
predchádzajúcemu písomnému upozorneniu Objednávateľa, riadne a včas neplní
svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy.

7.4.

Poskytovateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť, s účinkom odstúpenia ku dňu jeho
písomného doručenia Objednávateľovi, v prípade ak si tento, napriek
predchádzajúcemu písomnému upozorneniu Poskytovateľa, riadne a včas neplní
svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, predovšetkým v prípade ak neposkytuje
Poskytovateľovi riadne a včas súčinnosť potrebnú na včasné a riadne splnenie
povinností Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy alebo je v omeškaní so zaplatením
odmeny Poskytovateľa alebo jej časti.

8.

Záverečné ustanovenia

8.1.

Poskytovateľ a Objednávateľ môžu meniť obsah Zmluvy, prípadne prijímať dodatky
k Zmluve len písomne po vzájomnej dohode. Dodatky musia byť podpísané
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

8.2.

Táto Zmluva je uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník. V
otázkach Zmluvou výslovne neupravených sa právne vzťahy medzi Poskytovateľom
a Objednávateľom riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

8.3.

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek formálne oznámenie alebo iná formálna
korešpondencia, musia byť vykonané písomne a odoslané druhej zmluvnej strane
prostredníctvom doporučenej pošty.

8.4.

Ak ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy je neplatné alebo nevynútiteľné alebo sa
takým stane, jeho neplatnosť alebo nevynútiteľnosť nezruší platnosť ostatných
ustanovení tejto Zmluvy okrem tých ustanovení, ktoré z povahy tejto Zmluvy
nemôžu byť oddelené od zvyšku tejto Zmluvy, jej predmetu alebo okolností, za
ktorých bola uzatvorená. Zmluvné strany súhlasia, že vykonajú všetko čo je
nevyhnutné, aby sa dosiahol rovnaký výsledok ako ten, ktorý bol zámerom
ktoréhokoľvek z takýchto neplatných alebo nevynútiteľných ustanovení.

8.5.

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Poskytovateľ obdrží po jej
podpísaní jeden rovnopis a Objednávateľ obdrží po jej podpísaní tri rovnopisy.

8.6.

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu Objednávateľom a Poskytovateľom
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke
Objednávateľa. Pokiaľ bolo v súlade s touto Zmluvou konané už pred jej podpisom,
považuje sa to za postup v zmysle Zmluvy.

8.7.

Poskytovateľ a Objednávateľ prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu
porozumeli, Zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni
za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpisujú.

V Mútnom, dňa 5.1.2017

V Bratislave, dňa 5.1.2017

.......................................
Marián Murín
starosta obce

..............................................
Mgr. Gabriela Šindlerová
konateľ SYNERGIES, s.r.o.

Prílohy zmluvy:
1. Zoznam povinných príloh určených vo Výzve na predkladanie projektových
zámerov, kód výzvy : IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1

14. Zoznam povinných príloh projektového zámeru:
Podmienka stanovené vo výzve:

1. Právna forma

Príloha preukazujúca splnenie podmienky:
Bez osobitnej prílohy; platí pre žiadateľa: obec/mesto/mestská časť; overuje sa
v databáze ŠU SR: Subjekty verejnej správy
ALEBO
Príloha č. 1 PZ - Doklad o vzniku a právnej forme žiadateľa (platí pre ostatné subjekty)
A
Príloha č. 2 PZ – Splnomocnenie osoby konajúcej v menej žiadateľa na zastupovanie
žiadateľa v procese posudzovania PZ (ak relevantné) (príloha č. 3a Príručky pre
žiadateľa)

2. Podmienka nebyť dlžníkom na daniach

Formulár PZ - Čestné vyhlásenie žiadateľa

3. Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení

Formulár PZ - Čestné vyhlásenie žiadateľa

4. Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení

Formulár PZ - Čestné vyhlásenie žiadateľa

5. Podmienka, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie,
reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii

Bez osobitnej prílohy (informácia sa overuje v obchodnom vestníku)

6. Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi

Formulár PZ - Čestné vyhlásenie žiadateľa

7. Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach

Formulár PZ - Čestné vyhlásenie žiadateľa

8. Podmienka, že voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe
rozhodnutia EK, ktorým bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so
spoločným trhom

Formulár PZ - Čestné vyhlásenie žiadateľa

9. Podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovania projektu

Formulár PZ - Čestné vyhlásenie žiadateľa

10. Podmienka, že žiadateľ má schválený program rozvoja a príslušnú
územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 8 ods. 6 zákona o
podpore regionálneho rozvoja
11. Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho
orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa
v procese posudzovania PZ, neboli právoplatne odsúdení za niektorý z
nasledujúcich trestných činov:
a) trestný čin poškodzovania finančných záujmov ES (§261-§263 Trestného
zákona)
b) niektorý z trestných činov korupcie (§328 - § 336 Trestného zákona)
c) trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti (§ 233 - § 234 Trestného
zákona)
d) trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny (§296
Trestného zákona)

Formulár PZ - Čestné vyhlásenie žiadateľa

Formulár PZ - Čestné vyhlásenie žiadateľa

e) machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (§ 266 až § 268
Trestného zákona)
12.Podmienka, že žiadateľ, ktorým je právnická osoba, nemá právoplatným
rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu
prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest
zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu

Formulár PZ - Čestné vyhlásenie žiadateľa

13. Podmienka oprávnenosti aktivít projektu

Bez osobitnej prílohy

14. Podmienka, že žiadateľ neukončil fyzickú realizáciu všetkých oprávnených
hlavných aktivít projektu pred predložením projektového zámeru a ŽoNFP

Bez osobitnej prílohy

15. Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené
16. Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území

Príloha č. 3.a PZ – Rozpočet projektu (príloha č. 3.f.1 Príručky pre žiadateľa),
Príloha č. 3.b PZ – Fotodokumentácia
Bez osobitnej prílohy
Formulár PZ vrátane všetkých príloh

17. Podmienka splnenia posudzovacích kritérií

A
Príloha č. 4 PZ - Opis PZ

18. Podmienka relevantného spôsobu financovania

Bez osobitnej prílohy

19. Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej
pomoci/pomoci de minimis

Bez osobitnej prílohy

20. Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
21. Podmienka, že žiadateľ má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia
na realizáciu projektu

Formulár PZ - Čestné vyhlásenie žiadateľa
Formulár PZ – Popis východiskovej situácie
Príloha č. 5.a PZ - Nákres priestorového riešenia projektu
Príloha č. 5.b PZ - Kópia katastrálnej mapy

22. Podmienka oprávnenosti z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania
vplyvov na životné prostredie
23.Podmienka oprávnenosti z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti
dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000
24. Podmienka oprávnenosti z hľadiska súladu s horizontálnymi princípmi
25. Časová oprávnenosti realizácie projektu
26. Podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska definovania merateľných
ukazovateľov projektu
27. Podmienka zamedzenia duplicitného financovania
28. Maximálna a minimálna výška príspevku
29. Podmienka zaradenia materskej školy do siete škôl a školských zariadení

Bez osobitnej prílohy
Bez osobitnej prílohy
Príloha č. 4 PZ - Opis PZ
Bez osobitnej prílohy
Bez osobitnej prílohy
Formulár PZ - Čestné vyhlásenie žiadateľa
Bez osobitnej prílohy
Ak MŠ je zaradená do siete škôl a školských zariadení:

Príloha č. 6 PZ – Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa (príloha č. 3c Príručky pre
žiadateľa). Do uvedeného súhrnné čestného vyhlásenia žiadateľ doplní nasledovný
text: „materská škola ...doplniť názov a adresu...je zaradená do siete škôl
a školských zariadení“.
Ak MŠ nie je zaradená do siete škôl a školských zariadení:
Príloha č. 7 PZ - Žiadosť o zaradenie do siete škôl a školských zariadení
MŠVVaŠ
SR spolu s potvrdením o doručení žiadosti.
ALEBO
Súhlas obce pre zriaďovateľa MŠ v zmysle § 16 ods. 1 písm. l) zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - v prípade vzniku novej
cirkevnej / súkromnej materskej školy / materskej školy zriadenej mimovládnou
neziskovou organizáciou.
ALEBO
Výpis z uznesenia obecného/mestského zastupiteľstva k vzniku novej materskej
školy - v prípade vzniku novej materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec.

ALEBO
Vyjadrenie obce k vzniku novej materskej školy – v prípade vzniku novej materskej
školy, ktorej zriaďovateľom je okresný úrad.
Príloha č. 8 PZ - Prepočet indexu investičnej účinnosti
30. Podmienka určenia indexu investičnej účinnosti

ALEBO
Prepočet indexu investičnej účinnosti spracovaný príslušným RO/SO pre IROP
(v prípade uplatnenia mechanizmu spoločných projektov).
Príloha č. 6 PZ – Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa (príloha č. 3c Príručky pre
žiadateľa) – Do uvedeného súhrnné čestného vyhlásenia žiadateľ doplní nasledovný
text: „ŽoNFP, ktorú predložím na základe tohto projektového zámeru, bude spĺňať
podmienku, že za predchádzajúcich 12 mesiacov od vyhlásenia výzvy na

31. Podmienka zachovania kapacity/materskej školy

predkladanie ŽoNFP a počas jej platnosti nedošlo k zníženiu kapacity (miesta)
v materskej škole, resp. nedošlo k zrušeniu kapacít materskej školy.
ALEBO
Príloha č. 4 PZ - Opis PZ - v prípade zrušenia kapacít/MŠ z dôvodu havarijného
stavu zariadenia alebo nevyhovujúcich hygienických podmienok .

32. Podmienka vytvorenia a reálneho obsadenia vytvorených kapacít

Príloha č. 4 PZ – Opis PZ

A
Príloha č. 6 PZ – Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa (príloha č. 3c Príručky pre
žiadateľa) - Do uvedeného súhrnné čestného vyhlásenia žiadateľ doplní nasledovný
text: „projekt zvýši kapacitu materskej školy o minimálne 10 miest a novovytvorené
kapacity budú reálne naplnené do termínu ukončenia prvého monitorovaného obdobia
udržateľnosti projektu“.
Formulár PZ
A
33. Podmienka spoločného projektu (ak relevantné)

Príloha č. 9 PZ – Uznesenie obce/obcí územného partnera k realizácii spoločného
projektu deklarujúce, že obec/obce územného partnera nebude žiadať o finančné
prostriedky z EŠIF na ďalšie rozširovanie svojej kapacity MŠ na svojom území v
období minimálne 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu.

