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ffi §r*smus*

ZMLUVA o POSKYTNUTÍ GRANTU na:

Projekt v rámci programu ERASMUS+I

čísro zMLIIvy - 2018-1-sK0l-KA1 1 6-045972

Táto zmluva o poskytnutí grantu (ďalej len ,,zmluva") je uzaťvorenámedzi nasledujúcimi
stranami:

najednej strane:
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Národná agentúra programu Erasmus* pre vzdelávanie a odbornú prípravu
Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR
č. wslt-q00190-5826-4
Križkova 9
811 04 Bratislava
e-mail : erasmusplus@saaic. sk
lČo soTsasl
DIČ:2020900563,

národná agentúra (ďalej len,,NA"), ktoru na účely podpisu tejto zmluvy zastupuje
Mgr. Irena Fonodová, výkonná riaditelka a ktorá rystupuje na základe poverenia Európskej
komisie (ďalej len,,Komisia"),

a

na druhej strane:

,,príjemca grantuo'

Plný názov inštitúcie
Oficiálna právna forma
oficiálna adresa
E-mail
IČo
DIČ
PIC číslo

Stredná odborná škola polytechnická
prísp evková or ganizácia
Demánovská cesta 669,03I01 Liptovský Mikuláš
malvingf_d@gmail.com;'lovasova.zuz@gmail,com
0049I942
2020427838
946243149

Charta pre mobility Erasmus* v odbornom vzde|ávaní apriprave:
20 1 6- 1 -SKO 1 -KA 1 09-022619,

ktorého na účely podpisu tejto zmluvy zastupuje Ing. Malvína Fuzáková Dvorožňáková,
riaditeťka školy.

lNARIADENIE EunÓpsrnHo PARLAMENTU A RADY 6Ú; o. tzstlzol3 z 11. decembra2013, ktoným sa zriad'uje,§rasmus+"
programÚnieprevzdelávasie,odbomúprípravu,mládežašport,aktoryimsazrušujúroáodnutiaé. 1'1l9l2006lES,č. l720l2006iESač
298/2008/ES
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Strany uvedené vyššie

Číslo zrnluly: 20l 8-1-SK0l -KA1I6-045972

SA DoHoDLl

na osobitných podmienkach (,,Osobitné podmienky")

a týchto prílohách:

Príloha I Všeobecné podmienky

Príloha II Opis projektu, Odhadovaný rozpočet

Príloha III Finančné a zmluvné pravidlá

Príloha IV Tabuťky platných sadzieb

Príloha V Formuláre zmluv používané medzi príjemcom a účastníkmi,

ktoré tvoria neoddelitelhú súčasť,,zmllJyy" .

Ustanovenia osobitných podmienok zmluvy majú prednosť pred jej prílohami.
Ustanovenia v Prílohe I ,,Všeobecné podmienký' majú prednosť pred ustanoveniami
ostatných príloh"
Ustanovenia Prílohy III majú prednosť pred ustanoveniami iných príloh, s vj.nimkou Prílohy
I.

V rámci Prílohy II, časť ,,Odhadovaný rozpoěet" má prednosť pred časťou ,,Opis projektu".
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čr,ÁNox r.r pREDMET ZMLUvy

I.1.1 NA sa rozhodla udeliť grant za podmienok stanovených v osobitných podmienkach,
všeobecných podmienkach a v prílohách tejto zmluvy na projekí Európsky farmár (ďalej len
,,projekt") v rámci programu Erasmus*, Kl'účová akcia 1:Yzdelávacia mobilita jednotlivcov,
ako sa popisuje v Prílohe II.

I.1.2 Podpisom zmluvy príjemca prijíma grant a súhlasí s realizáciou projektu konajúc na
vlastnú zodpovednosť.

I.1.3 Príjemca bude dodržiavať záv'ázky, ku ktorym sa zaviazal v žiadosti o Chartu pre
mobility Erasmus* v odbornom vzdelávani a príprave a ktoré sú uvedené v Závázku kvality.

črÁNox r.z NADoBuDNuTIE účrNNosrr A oBDoBIE vyKoNÁvANIA
ZN{LUYY

I.2.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v deň jej podpisu poslednou zo zmluvných
strán. To neplatí, ak príjemca je povinnou osobou podl'a § 2 zákona ě. 2t1l2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnenie niektorych zákonov (zákon
o slobode informácií). V tomto prípade zmllva nadobúda úěinnosť dňom nasledujúcim po dni
jej zverejnenia spósobom stanoveným zákonom č.2IIl2000 Z. z. v znení účinnom ku dňu
uzatvorenia tejto zmluvy a v lehote podťa § 47a ods. 4 zákona č. 40l|964 Zb. Občiansky
zákonníkv znení neskorších predpisov. Príjemca je povinný bezodkladne zaslať NA písomné
potvrdenie o zverejnení zmluvy, ktoré bude mať ná|ežitosti podťa § 5a ods. 12 zákona
č.2II/2000 Z. z., alebo čestné prehlásenie o tom, že nie je povinnou osobou podťa § 2 zákona
č.2IIl2000 Z. z.

I.2.2 Trvanie projektu je 12 mesiacov. Projekt začína 01. 06. 2018 a končí 31. 05. 2019.

ČIÁNOX I.3 MAXIMÁLNA VÝŠKA A FORMA GRANTU

I.3.1 Maximálna výška grantu je 40 539,- EUR.

I.3.2 Grant má formu jednotkových príspevkov a refundácie oprávnených reálnych
nákladov v súlade s nasledujúcimi opatreniami:

a) oprávnené náklady špecifikované v Prílohe III,
b) odhadovaný rozpoěet špecifikovaný v Prílohe II,
c) ťrnančné pravidlá špecifikované v Prílohe III.

I.3.3 Presuny v rámci rozpočtu bez dodatku

Príjemca je oprávnený presunúť finančné prostriedky medzi rozličnými rozpočtovými
kategóriami, ktoré vedú ku zmene odhadovaného rozpočtu a súvisiacich aktivít, uvedených
v Prílohe II, bez žiadosti o dodatok ku zmluve v zmysle článku II.I3, za podmienky, že
projekt sa realizuje v súlade so schválenou projektovou žiadosťou a celkoqfmi cieťmi,
opísanými v prílohe II, a sú dodňané nasledujúce špecifické pravidlá:

a) Prostriedky pridelené na or ganiz ačrui po dporu nie je možné navýšiť.

b) Je možné presunúť maximálne 20oÁ celkových prostriedkov, póvodne pridelených na
aktivity ErasmusPro (organizačná podpora, cestovné náklady a individuálna podpora,
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yrátane prostriedlrov pridelených na prípravné návštevy pre Erasmuspro),na iné typy

aktivít.

c) celkové prostriedky, póvodle pridelené na prípravné návštevy pre Erasmuspro

(cestovné náklady a individuótno poáporo|,je rnoz.re navýšiť maximálne o 20oÁ,

d) celkové prostriedky, póvodne pridelené na mobilitu zamestnanc ov (cestovné nóklady

a individuát", p,ápái,l, je moŽné navýšiť maximálne o 20Yo,

e) prostriedky pridelené na ,rozpočtové 
kategórie podpora špeciálrrych potrieb

a mimoriadne nókladyna podporu-ueiacich sa Šnedos?atkom príležitostí nie je možné

presunúť do inej rozpoětovej kategórie,

črÁNor r.l spRÁvy A pLAToBNÝ KALENDÁR

uplatňujú sa nasledujúce podmienky týkajúce sa podávania správ a platobné podmienky:

|.4.1 Platby

Národná agentúra je povinná vyplatiť príjemcovi:

- prvépredfinancovanie,
_ platbu zostŇ;; )aÉtua"žiadosti o platbu zostatku ako je uvedené v článku L4,4,

I.4.2 Prvé predfinancovanie

ciel]om predf,tnancovania je pos§,tnúť príjemcovi počiatočnú hotovosť, predfinancovanie

zostáva majetkom národnej age ntúry až do vyplatenia zostatku grantu,

NAjepovinnávyplatiťpríjemcovi9930kalendárnychdníododňanadobudnutiaplatnosti
a účinnosti zmluvy prvú splátku predfinancovania vo v,ýške 32 43l,- EUR, ktorá predstavuje

80o/ozmaximálnej sumy špecifikovanej v článku L3,1,

I.4.3 Priebežné správy a ďalšie splátky predfinancovania

Tento článok sa neuplatňuje pre projekty s trvaním 12 mesiacov

|.4.4 Záverečnáspráva a žiadosť o platbu zostatku

Najneskór do 60 kalendárnych dní po termíne ukončenia projektu špeciťrkovanom v ělánku

I.2.2, je príjemca povinný vyplniť. záverečnú správu o r"á|irá"li projektu, Správa musí

obsahovať informácie, ktoré sú potrebnJ nu 
"oouo'dnenie 

výšky žiadaného.SraltY na zák|ade

jednotkových príspevkov, kde g:Tt iá formu refundácie jednotkových nákladov, alebo

skutočne nynutoz"iý.n op.aun"riych nákladov v súlade s prílohou III,

Závereénásprávabudepovažovanázažiadosťpríjemcuovyplateniezostatkugrantu.

príjemca je povinný potvldi_ť,;l1 .informacie 
uvedené v žiadosti o vyplatenie zostatku sú

úplné, spoťahlivé lňairÉ.,Takisto je p""i""1, poJu.9iť, že vyna\ožené náklady moáro

považovať za oprávnlné v súlade .o 
"*iuni., 

azě ziadosť o platbuje podložená primeran;ými

podpornými d"ku-;"ili, ktoré;" p.1.-rn"u |ovinny predložiť v súvislosti s kontrolami alebo

áuditmi podlla č|ánhl |L27,
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I.4.5 Platba zo§tatku

Platba zostatku refunduje alebo pokr-yva zvyšnú časť oprávnených nákladov vynaložených
príj emcom na rea|izáciu proj ektu.

Národná agentúra určí splatnú sumu ako zostatok odpočítaním celkovej ,u-y
predfinancovaniazkonečnej výšky grantu, stanoveného v súlade s článkom II.25.

V prípade, že celková výška predíinancovania je vyššia ako konečná výška grantu,

stanoveného v súlade s ělánkom II.25,platbazostatku má formu dlžnej sumy, ako je uvedené
v článku II.26.

V prípade, že celková výška predfinancovania je nižšia ako konečná výška grantu

stanoveného v súlade s článkom II.25, národná agentúraje povinná vyplatiť platbu zostatku
najneskór do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia dokumentov ako je uvedené v článku
I.4.4, s výnimkou uplatnenia článku II.24.1 aleboII.24.2.

Platba podlieha schváleniu žiadosti o vyplatenie zostatku a sprievodných dokumentov. Ich
schválenie neznamenáuznanie zhody, pravosti, úplnosti alebo správnosti ich obsahu.

Splatná suma však móže bý zapoěítaná bez súhlasu príjemcu s akoukoťvek inou dlžnou
sumou zo strany príjemcu voči národnej agentúre, a to do maximálnej výšky grantu.

I.4.6 Oznamovanie splatných súm

Národná agentúra je povinná zaslať príjemcovi formálne oznámenie:

a) potvrdzujúce výšku splatnej sumy, a
b) špecifikujúce, či sa oznámenie tyka ďalšej platby predťtnancovania alebo dlžnej sumy.

V prípade platby zostatku je národná agentúra taktiež povinná špecifikovať konečnú výšku
grantu stanoveného v súlade s článkom II.25.

I.4.7 Platbypríjemcovi

Národná agentura je povinná vyplatiť príjemcovi splátky grantu.

Splátky grantu príjemcovi oslobodzujú národnú agenturu od jej platobnej povinnosti voči
príjemcovi.

I.4.8 Jazykžiadostí o platby a správ

Príjemca je povinný predložiť všetky žiadosti o platbu a správy v slovenskom jazyku.

|.4.9 Mena žiadostí o platbu a prepočet na EUR

Žiadosť o platbu musí bý uvedená v EUR.

Príjemca, ktorý vedie všeobecné účty v eurách, prepočíta náklady vynaložené v inej mene na
eurá podťa svojich bežných účtovných postupov.

Príjemca, ktory vedie všeobecné účty v inej mene ako euro, je povinný prepočítať náklady
vynaložené v inej mene na elrá, použitím denného výmenného kurzu uverejneného v sérii C
Úradného vestníka Európskej únie (dostupný na:
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http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofrref/html/index.en.html) platného v deň, kedy

náklad vznikol.

I.4.10 Mena pre platby

NA je povinná rea|izovať platby v EUR.

I.4,1,1 Dátum platby

platby NA sa považujú za uskutočnené v deň ich odpísania z úětu NA, ak vnútroŠtátny právnY

poriadok nestanovuje inak.

|.4.12 Náklady na prevody platieb

Náklady na prevody platieb saznášaji takto:

a) náklady na prevod, ktoré si účtuje banka NA, je povinná hradiť NA;
b) náklady na prevod, ktoré si účtuje banka príjemcu, je povinný hradiť príjemca;

c) všetky náklady na opakovaný prevod, ktory spósobilajedna zo zm|uvných strán, znáŠa

strana, ktorá spósobila opakovanie prevodu.

I.4.13 Úrok z omeškania

V prípade, že NA nezrea|izuje platbu v stanovenej platobnej lehote, príjemca má nárok na

rirók 
-z 

omeškania. Splatn} úrok musí bý stanovený v súlade s ustanoveniami vo

vnútroštátnom právnom poriadku, vzťahujúcom sa na zmluvy alebo pravidlami NA.
V prípade absencie týchto ustanovení, splatný úrok musí blť stanovený v súlade so sadzbou,

tcóru Európska centrálna banka uplatňuje na svoje hlavné refinančné operácie v eurách

(,,refereněná sadzba"), zvýšená o 3,5 bodu. Referenčná sadzbaje sadzba platná v prvý deň

mesiaca, v ktorom uplynie lehota na poskytnutie platby, a je uverejnenáv Uradnom vestníku

Európskej únie, sérii C.

Pozastavenie lehoty na poskytnutie platby v súlade s článkom II.24.I alebo platby zo strany

NA v súlade s článkom II.24.2 sa nepovažuje za omeškanie platby.

Úrokzomeškania sa počíta za obdobie odo dňa nasledujúceho po dátume splatnosti aŽ do dňa

skutočného splatenia vrátane, podl'a článku I.4.II. NA splatný úrok neberie do Úvahy na

úěely stanovenia konečnej sumy grantu v zmysle článku II.25-

Vo výnimočných prípadoch, ak vlpočítaný úrok je nižší alebo rovný sume 200 EUR, vlPlatí
sa príjemcovi iba nazáklade žiadosti od príjemcu, ktorú predloží do dvoch mesiacov odo dňa

prij atia omeškanej platby.

čr,ÁNor r.s BANKovtf účnr pRE pLATBy

Všetky platby sa musia po,,lkázať v eurách na bankový účet alebo podúčet príjemcu.
príjemca zašle národnej agentúre spolu s podpísanou zmluvou aj kópiu zmlulY
o bankovom účte, ktorá musí obsahovať nasledujúce údaje:

ninov banky,
presný nénov majiteťa bankového účtu (musí byť totožný s príjemcom grantu),

plné číslo bankového účtu (vrátane kódov banky),
IBAN kód.
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Tento účet alebo podúčet musíjednoznačne identifikovať platby zaslané národnou agentúrou.

čr,Ánox r.o pREvÁDzKovATEr A KoNTAKTNÉ úoarn sTRÁN

I.6.1 Prevádzkovatel'

Subjekt, ktory koná ako prevádzkovateť podťa článku II.7, je: Slovenská akademická
asociácia pre medzinárodnú spoluprácu - Národná agentíra programu P145mu5Ť pre

vzde|ávanie a odbornú prípravu.

I.6.2 Kontaktné údaje NA

Akákol'vek komunikácia určená NA musí bý zaslaná na uvedenú adresu:

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Národná agentura programu Erasmus* prevzdelávanie a odbornú prípravu
Mgr. Irena Fonodová
výkonná riaditel'ka
Križkova 9
811 04 Bratislava
erasmusplus@saaic.sk

I.6.3 Kontaktné údaje príjemcu

Akákol\ek komunikácia zo strany NA určená príjemcovi musí byť zaslaná na uvedenú

adresu:

Stredná odborná škola polytechnická
Ing. Malvín a F uzákov á Dvorožňáková
riaditeťka školy
Demánovská cesta 669,03I01 Liptovský Mikuláš
malvinafd@email.com

čr,ÁNox r.z ocHRANA A BEzpEčNosŤ účlsrNíKov

Príjemca je povinný zaviesť účinné postupy a opatrenia, ktoré zaistia bezpečnosť a ochranu

úěastníkov v projekte.

Príjemca je povinný zabezpeěiť, že poistenie bude poskytnuté všet§ým účastníkom
zapojeným do mobilitných aktivít v zahraničí.

čr,ÁNox r.s DopLŇuJúcE usTANovENIA rÝxarúcn sA využITIA
vÝsLEDKoV gnÁr,lsn pRÁv nušnvNnHo A rRIEMvSELNEH9
VLASTNÍCTVA)

Okrem ustanovenia v článku II.9.3, v prípade, že príjemca vytvorí vzdelávacie materiály
v rámci projektu, je povinný tieto materiály sprístupniť na internete, zadarmo a pod vol'nlimi
licenciami2.

2 
Vol'rá li..n.iu - spósob, akým vlastník diela dáva súhlas ostatným s použivaním jeho zdrojov, Licencia je prrradená ku kaŽdému zdroju

Existujú rózne lvpy otvorených licencii, a to podfa rozsahu udelených oprávneni alebo obmedzenÍ. Príjemca si móŽe slobodne lrybrať

8
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člÁNor r.q používANIE IT NÁsTRoJov

I.9.1 Mobility Tool*

Príjemca je Povinný používať online nástroj Mobility Tool+ na zaznamenávanie všetkých
informácií vo vzťahu k realizovaným aktivitám v rámci projektu vrátane aktivít s nulovým
grantom a vyplniť a podať závereěnú správu.

príjemca je povinný minimálne raz mesačne vložiť a aktualizovať akékolŤek nové informácie
týkajúce sa účastníkov a mobilitných aktivít.

I.9.2 Platforma výsledkov projektov Erasmus*

Príjemca móže použiť Platformu výsledkov
na šírenie

projektov Erasmus*
projektových výsledkov,

cLÁNoK I.10 DopLŇuJúcE uSTANovENIA, rÝxarúcE sA zADÁvANIA
SUBDODÁVOK

odchylne, ustanovenia v článku II.1 1 .1, písm. c) a d) sa neuplatňujú.

čr,ÁNoxr.rr DopLŇUúCE UsTANovENIA oHrADNE zvIDITEIŇovaNr,t
FINANCOVAI\IA Úlvrou

Bez toho, abY bol dotknutý článok II.8, vo všetkých komunikačných apropagačných
materiáloch, vrátane webovej stránky a sociálnych médií, je príjemca-povinny uviesť, že
projekt sa realizuje s podporou programu Erasmus*. Inštrukcie pre prljemiu a trétie osoby sú
dostupné ru http,//"u""u."...u.opu..u/ubout-"u".u/uiruul-id"rrtitý 

"n.
črÁNox I.12 poDpona účasTNíKoM

V PríPade, Že poČas realizácie projektu príjemca musí poskytnúť podporu účastníkom, táto
PodPora musí bý v súlade s podmienkami špecifikovanými v prnorrac-n zmluvy. Na základe
týchto podmienok musia bý uvedené aspoň nasledovné informácie:

a) maximálna výŠka finanČnej podpory. Táto suma nesmie presiahnuť 60 000 EUR pre
účastníka,

b) kritéria pre stanovenie presnej čiastky finančnej podpory,
c) aktivitY, na ktoré účastník m6že získať finančnú podporu, na základe presného

zoznamv,
d) určenie osób alebo kategórií osób, ktoré móžu podporu získať,
e) kritériá na poskytnutie finančnej podpory.

V súlade s dokumentmi uvedenými v Prílohe V, ak je to relevantné, prrjemca je povinný:

- bud' Previesť f,rnančnú podporu pre rozpočtové kategórie cestovné
náklady/individuálna podpora/ jazyková podpora v plnej vliške účastnftom
mobilitných aktivít pri uplatnení sadzieb pre jednotkové príspevky, ako je uvedené
v Prílohe IV,

konkétnu licenciu, ktoru bude PouŽivať pre svoje dielo. Oťvorená licencia musí byť pridelená ku kťdému vytvorenétnu zdroju. ofvorená
licencia nieje Prevodom autorslgich práv alebo práv duševného vlastnictva (lntelleciuai lroperty nignts _ rn).
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- alebo poskYnúť finančnú podporu pre rozpočtové kategórie cestovné
náklady/individuálna podporaljazyková podpora účastníkom mobilitných aktivít vo
forme požadovaných služieb pre cestovné nákladylpobytové nákladyljazykovú
prípravu_. Vtakom prípade je príjemca povinný zabezpeěiť, že poskytnuté služby
budú spíňať potrebné štandardy kvality ibezpečnosti.

Príjemca móže kombinovať tieto dve možnosti stanovené v predchádzajúcom odseku
v prípade, že zabezpečí spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie so všetkjnni účastníkmi.
V takom prípade podmienky platné pre každú možnosť musia bý použité pre rozpočtové
kategórie, na ktoré sa daná možnosť uplatňuje.

črÁNor I.13 súHLAs RoDIčA/INEHo zÁroNNBHo zÁsTupcu

Príjemca je povinný získať súhlas rodiča/iného zákonného zástupcu s účasťou maloletého
žiaka na akejkol'vek mobilitnej aktivite.

čr,ÁNox r.u DopLŇUúcE usTANovENIA rÝxa.rúcn sA MoNIToRINGu
A HODNOTENIA

NA bude monitorovať správnu realizáciu Charty pre mobility Erasmus* v odbornom
vzdelávaní a príprave príjemcom.

V prípade, že kontrola odhalí nedostatky, príjemca je povinný zaviesť arealizovať akčný plán
v lehote stanovenej NA. Pri nedostatku primeraných a včasných nápravných opatrení zo
strany príjemcu, NA móže odňať akreditáciu v súlade s ustanoveniami uvedenými v charte
s odvolaním sa na Výzvu, v rámci ktorej bola charta pridelená.

člÁNor I.15 oSoBITNE vÝNIMKy Z pRíLoHy I - všEoBECNE poDMIENKy

1. Pre účely tejto zmluvy v Prílohe I - Všeobecné podmienky, pokiať nie je stanovené inak,
termín ,,Komisia" je potrebné cbápať ako ,§árodná agentúra", termín,,akcia" vo význame
,,projekt" a termín ,jednotkový náklad" ako ,jednotkový príspevok".

Pre účely tejto zmluvy, v Prílohe I - Všeobecné podmienky, pokial' nie je stanovené inak,
pojem ,,ťtnančný výkaz" je potrebné chápať ako ,,rozpočtová časť správy'r.

V článku II.4.1,II.8.2,II.20.3,IL27.I,II.27.3, prvý odsek článku II.27.4, prvý odsek článku
II.27.8. a v článku II.27.9, odkaz na ,,Komisiu" je potrebné chápať ako odkaz pa ,,NA
a Komisiu".

V článku II.12 pojem ,,finančná podpora" je potrebné chápať ako ,,podpora" a pojem ,,tretie
osoby" ako,,úěastníci".

2. Pre účely tejto zmluvy nasledovné časti Prílohy I - Všeobecné podmienky sa neuplatňujú,
konkrétne: články II.2. d) ii),II.12.2, II.13.4, lI.I7.2.1 h), II.18.3, II.I9.2,II.19.3, II.20.3,
II.21, bod c) šiesteho podparagrafu článku 11.25.3, článok II.27.7.

Pre účely tejto zmluvy, pojmy ,,prepojené subjekty", ,,priebežná platba", ,,paušálny
príspevok", ,,jednotkový príspevok" sa neuplatňujú, ak sú uvedené vo Všeobecných
podmienkach.

3. Článok II.7.1je potrebné chápať nasledovne:
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,,II.7.! Spracovanie osobných údajov NA a Komisiou

Akékol'vek osobné údaje uvedené v zmluve je NA povinná spracovať v súlade
s ustanoveniami uvedenými v niárodnom právnom poriadku.

Všetky osobné údaje uvedené v zmluve alebo uložené v IT nástrojoch poskfnutých
Európskou komisiou musí NA spracovávať v súlade s Nariadením č. 45/200I
aNaiiadením é.2016/679.atooddátumunadobudnutiajehoplatnostivmáji20183.

Tieto údaje musia by' spracováyané prevádzkovateťom uvedeným v článku I.6.1

výhradne na účely vykonávania, riadenia a monitorovania vykonávania zmluvy alebo
za účelom ochrany finančných zfuljmov EÚ, vrátane kontrol, auditov a hodnotenia
v súlade s článkom I|.27, bez toho, aby bola dotknutá možnosť postupenia týchto
údajov orgánom zodpovedným za monitorovanie alebo kontrolu pri uplatňovaní
právneho poriadku vzťahujiceho sa na zmluvu.

Príjemca má právo na prístup k svojim osobným údajom a ich opravu. Príjemca sa
v prípade akýchkol'vek otánok týkajúcich sa spracovania jeho osobných údajov musí
obrátiť naprevádzkovatel'a uvedeného v článku I.6.1.

Príjemca má právo kedykoťvek sa obrátiť na Európskeho dozorného úradníka pre
ochranu údajov".

4. V článku II.9.3, názov a písmeno a) prvého odseku je potrebné chápať nasledovne:

,,II.9.3 Práva na využívanie výsledkov a existujúce práva zo strany NA a Únie

Príjemca udel'uje NA a Únii nasledovné právanavyržívanie výsledkovprojektu:

a) na vlastné účely a najmá na sprístupnenie osobám pracujúcim pre NA, pre

inštitucie Únie, agentúry a orgány a inštitúcie členských štátov, ako aj na
kopírovanie a reprodukovanie celku alebo časti s neobmedzeným počtom kópií."

Pre zvyšnú časť tohto článku platí, že odkazy na ,,Úniu" je potrebné chápať ako odkaz na

,,NA a/alebo lJniu".

5. Druhý odsek článku II.10.1je potrebné chápať nasledovne:

,,Príjemca musí zabezpečiť, aby NA, Komisia, Európsky dvor audítorov a Európsky
úrad pre boj proti podvodom (OLAF) mohli vykonávať svoje právomoci podl'a článku
II.27 aj voči subdodávateťom príjemcu."

6. Článok II.18 je potrebné chápať nasledovne:

,,II.18.1 Zm|uva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

II.18.2 Príslušný súd stanovený v súlade s príslušným národným právnym
poriadkom má výhradnú právomoc prerokúvať akékolŤek spory medzi NA

3 Na.iadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 4512001 z l8. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zretel'om na

spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o vol'nom pohybe takýchto údajov a Nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady 2016ló'79 z2'7. apri|a201,6 o ochrane §ziclcých osób pri spracúvaní osobných údajov
a o vol'nom pohybe tahýchto údajov, ktorym sa zrušuje smernica 95l46lES.
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a akýmkol'vek Príjemcom týkajúce sa výkladu, uplatňovania alebo platnosti tejto
zmluvy, ak taklto spor nie je možné vlriešiť vzájomnou dohodou.

VoČi PrávoPlatnému rozhodnutiu NA je možné podať správnu žalobu v lehote 2
mesiacov od oznámenia rozhodnutia NA na miestne p.írlušno- t u3.r."á 

-.,io"

v súlade s § 177 zákonač. 16212015 Z. z. Správny súdny póriadok.'.

7. Článokll.19.1 je potrebné chápať nasledovne:

,,PodmienkY Pre oprávnenosť nákladov sú definované v časti I.1 a II.1 prílohy III.,,

8. Članok IL20.lje potrebné chápať nasledovne:

,,PodmienkY Pre vykazovanie nákladov a príspevkov sú definované v časti I.2 a II.2
Prílohy III."

9. Članok II.20.2 jepotrebné chápať nasledovne:

,,podmienky pte zánnamy a iné dokumenty na doloženie vykázaných nákladov
a príspevkov sú definované v časti L2 aII.2 Prílohy III...

10, Prvý odsek článku II.22 je potrebné chápať nasledovne:

,,Príjemca je oPrávnený upraviť odhadovaný rozpočet uvedený v prílohe II
Prostredníctvom Presunov medzi róznymi rozpočtovými kategóriami, ak sa projekt
vYkonáva tak ako je opísané v Prílohe II. Táto úpravá si nevfaduj 

" 
L^"n, zmluvyo

ako sa stanovuje v Článku II.13, ak sú splnené podmienky stanóvené v článku I.3.3...

1 1. Článok IL23 b) jepotrebné chápať nasledovne:

,,b) nePredloŽÍ takúto Žiadosť ani do ďalších 30 kalendárnych dní od písomnej
upomienky zaslanej NA...

12.Prvý odsek článku II.24.I.3je potrebné chápať nasledovne:

,PoČas obdobia Pozastavenia platieb príjemca nie je op.aun.ny predkladať žiadne
žiadosti o platby a podporné dokumenty uvedené v článkoch I.4.3 ai.+.q."

13. Článok II.25.Ije potrebné chápať nasledovne:

,,IL25,1 Krok 1 - UPlatnenie sadzby refundácie na oprávnené náklady
a pripočítanie jednotkoqých príspevkov

Tento krok sa uplatňuje takto:

a) ak, ako sa stanovuje v Článku I.3.2 a), má grant formu refundácie oprávnených
nákladov, na oPrávnené náklady projektu, ktorďNA schválila pre príslušnt kategórie
nákladov a Príjemcu, sa uplatní sadzbarefundácie stanovená v častill.2 pdlohy II|

b) ak, ako sa stanovuje v Článku I.3.2 b), grant má formu jednotkového príspevku,
jednotkový Pdspevok stanovený v Prílohe rV sa vynáŠobí skutočnýá počtom
jednotiek schválených NA pre príslušného prrjemcu.
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Ak Článok I.3.2 stanovuje kombináciu róznych foriem grantu, získané sumy sa musia
spočítať."

14. Druhý odsek článku IL25.4 je potrebné chápať nasledovne:

;řiT?;"*"#.řf,li,#i,1;,1,:*,TiTi.,ff :##,,,":Ti#J,:fi",1i:,:projektu

l5. Tretí odsek článku II.26.zje potrebné chápať nasledovne:

,,Ak sa platba neuhradí do dátumu uvedeného v oznámení o dlhu, NA vymóže dlžnil
sumu:

a) vzájomným zapoěítanim, bez predchádzajúceho súhlasu príjemcu, so sumami, ktoré
majú bý vyplatené príjemcovi NA (,,vzájomné zapoéítanie''),

Vo výT rimočných prípadoch a na zabezpečenie ochrany finančných záujmov Únie
móže NA vzájomne zapoěítať sumy pred dátumom splatnosti.

Proti takémuto vzájomnému započítaniu možno podať žalobu na kompetentnom súde
v súlade s článkom II.18.2.

b) Čerpaním finančnej záhezpeky, ak bola poskytnutá v súlade s článkom I.4.2 (,,čerpanie
finančnej zábezpeky"),

c) Podaním Žaloby ako sa stanovuje v článku II.I8.2 alebo v osobitných podmienkach.,,

16. Tretí odsek článku IL27.2 je potrebné chápať nasledovne:

,,Obdobia stanovené v prvom a druhom pododseku sú dlhšie v prípade, že dlhšie
trvanie vyŽaduje národné práyo alebo prebiehajú audity, odvolania, spory alebo
Presadzovanie nárokov, ktoré sa týkajú grantu, vrátane prípadov uvedenýóh v článku
II.27.7.
V takýchto prípadoch príjemca musí uchovávať dokumenty, pokým tieto audity,
odvolania, spory alebo presadzovanie nárokov nie sú uzavreté."

17. Článok II.27,3je potrebné chápať nasledovne:

,,Príjemca je povinný poskytnúť všetky informácie, vrátane informácií v elektrbnickej
Podobe, ktoré si vyžiada NA alebo Komisia alebo akýkol'vek iný externý subjekt
splnomocnený Komisiou.

Ak si Príjemca nePlní povinnosti stanovené v prvom pododseku, NA móže považovať:

a) akékol'vek náklady nedostatočne odóvodnené informáciami, ktoré poskytol príjemca,
zaneoprávnené,

b) akýkoltek jednotkový, jednoruzový alebo paušálny príspevok nedostatočne
odóvodnený informáciami, ktoré poskytol príj em ca, za nesplatný}'
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člÁxor I.16 osTATNE oSoBITNÉ USTAI§ovENIA

Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z nich príjemca dostane jeden exemPlár a nárqdná

agentura dva exempláre.

PODPISY

za príjemcu

Ing}iltalvína Fuzáková Dvorožňáková
riaditelka školy

Mgr. Irena Fonodová
výkonná riaditel'ka

v Bratislave, dňa .....fl,...Q-,.*.(l-.!

za SAAIC

t l,
u.oLr.pI,. í):g*r*§ p,"*.,.§J9í. P
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