
Zmluva ë. 1961202210DDD0
o poskytnutI finanënej dotãcie na rok 2022

uzavretá podra § 51 zãkona ~. 40/1 964 Zb. Obãianskeho zákonrflka v zneni neskor~Ich predpisov a na základe V~eobecne záväzného
nariadenia Banskobystrickeho samospravneho kraja a. 25/2014 o poskytovani dotácii z vIastn~ch prijmov BBSK üöelovo uraen~ch
na akcie vo verejnom zaujme alebo v prospech rozvoja üzemia BBSK a na podporu v~eobecne prospe~n~’ch sIu~ieb, podnikania

a zamestnanosti v znenI jeho neskorSich dodatkov (d’alej ako ,VZN)

(d’alej len ,,Zmluva”)

medzi nasledujücimi zmluvn’~’mi stranami:

1. PoskytovateFom:

Názov: Banskobystricky samosprávny kraj
SIdlo: Nám. SNP 23

974 01 Banská By~trica
~tatutárny organ: Ing. Jan Lunter, predseda BBSK
l~O: 37828100
DI~: 2021627333
bankové spojenie: ~tátna pokiadnica
IBAN: SK92 8180 0000 0070 0038 9679
Id’alej ako ,,Poskytovater’/

a

2. PrilImaterom I ~iadatefom:

Názov I obchodné meno: Obec Breziny
SIdlo: Home Breziny 141

962 61 Breziny
Statutárny organ: Jan ~atara
lOO: 00319741
e-mailová adresa: breziny@breziny.sk
bankové spojenie: VUB banka, a. s.
IBAN: SK33 0200 0000 0000 0742 4412
právna forma: Obec

/dalej ako ,,2iadater alebo ,,PrijImatel’” a spolu s Poskytovaterom d’alej ako ,,Zmluvné strany”/

Predmet a UëeI Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovatera poskytnüt’ ~iadaterovi finanOnU dotáciu na rok 2022
z vlastn~ch prIjmov Poskytovatera na základe VZN vo v~ke a podra podmienok dohodnut~’ch v tejto
Zmluve za Oëelom podporenia ni~ie uvedeného projektu (d’alej len ,,Projekt”), a to v~Iu~ne v rozsahu
jeho oprávnen9ch v~’davkov uveden~’ch v ~iadosti v Oasti rozpoëet projektu — ~iadané z VUC
a vymedzen~’ch v tejto Zmluve:

Nãzov Projektu:
Boj proti kriminalite - kamerovy system IV. etapa

Oprãvnené vydavky k Projektu: kamery, prIsIu~enstvo, in~taIácia, pripojenie optiky

a záväzok Ziadatefa prevziat’ takto poskytnutU dotáciu od Poskytovatera (d’alej ako ,,Dotãcia”), pou~it’
ju na financovanie oprávnen~’ch v~’davkov Projektu za Oöelom uveden~’m v ±iadosti a podfa podmienok
uveden~ch v tejto Zmluve a vo VZN, ako aj zãvãzok Ziadatel’a dodr±iavat’ v~etky d’al~ie s t~m spojené
podmienky stanovené v tejto Zmluve a vo VZN. Presun medzi oprávnen9mi v~’davkarni je mofr~’
maximãlne do vy~ky 20 % nad rámec v~Ry uvedenej v rozpoëte projektu — ~iadané z VUC, ak nie je
v Zmluve v~’slovne uvedené inak, resp. ak nie je v Zmluve definovaná vy~ka Dotácie vo vzt’ahu
kjednotIiv~’m polo~kãm. Poskytovater nie je povinn~’ uznat’ presun I presuny medzi jednotliv9mi
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polo±kami vykonané Prijimaterom Dotácie, ak uvedené presuny bude pova±ovat’ najmã, nie v~ak v~IuOne
za neefektIvne, nehospodarne, neüOelné prip. nesüvisiace s realizáciou Projektu. Prijimater je povinn~’
v takto neuznanej v~ke Dotáciu vrätit’.

2. Dotäcia sa v zmysle Olánku 3 ods. 3 VZN a padra tejto Zmluvy neposkytuje na:
a) náklady na stravovanie, oböerstvenie, potraviny a odpisy,
b) honoráre, odmeny, mzdy alebo odvody organizatorov projektov, ~tatutárnych zástupcov ako aj ôlenov

a spoloônIkov Prijimatera/Ziadatera organizácie, organizãciI (pravnych subjektov a ich organizaOn~’ch
jednotiek),

c) na splácanie üverov a ürokov z poskytnut9ch üverov,
d) náklady, ktoré sa nedajü preukãzat’ üôtovn~mi dokiadmi,
e) na zhodnotenie majetku vo vlastnIctve Poskytovatel’a,
f) pobyty, zájazdy, v9lety, rekreácie obOanov, atrakcie pre deti, süstredenie,
g) zákonné odvody z honorárov odmien alebo miezd, odvádzan~ch PrijImaterom
h) odvody dane z pridanej hodnoty (d’alej len ,,DPH’), ak je PrijImateF platcom DPH podra prislu~n9ch

právnych predpisov,
i) prevádzkové v9davky a re~ijné náklady spojené s pravidelne sa opakujücimi befr9mi aktivitami

PrijImatera a nesUvisiace s Projektom, poistné, telefonne poplatky, vodné, stoOné, energie (ako najm~
celoroëná doprava, celoroOn~ prenajom priestorov, kancelárske potreby),

j) cestovné náhrady sUkromn9m motorov9m vozidlom, náklady na dopravu pre jednotlivcov
prostrednictvom taxislu~by,

k) investIcie v akejkorvek v~ke do budovy sIdla PrijImatera, akje PrijImaterom právnicka osoba; budovy
miesta podnikania, akje PrijImateFom fyzická osoba - podnikater; alebo budovy obecného t~radu, akje
PrijImaterom obec,

I) v~’davky na obstaranie hmotného majetku (obstarávacia cena nad 1 700,00 eur vrátane)
a nehmotného majetku (obstarávacia cena nad 2 400,00 eur vrátane), vrátane v9davkov sUvisiacich
s obstarariim tohto majetku v zmysle zãkona ~. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v znenI neskor~Ich
predpisov:

- nákup pozemkov a nehmotn~’ch aktIv; näkup budov, objektov alebo ich OastI; näkup strojov, prIstrojov,
zariadenI, techniky a náradia; nákup dopravn~’ch prostriedkov v~etk~’ch druhov,

- prIpravná a projektová dokumentácia,
- realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia.

3. PrijImater zabezpeOI pri verejnom ~IrenI a pou±iti Projektu vhodnU propagáciu o finanOnej podpore
Poskytovatera üradn~’m oznaOenim ,,S finanOnou podporou Banskobystrického samospravneho kraja’,
tak ako je to uvedené v Ol. 8 bod 10 VZN.

II.
Vv~ka Dotácie

1. Poskytovater na zãklade tejto Zmluvy poskytne ~iadateFovi Dotáciu vo vy~ke: 2 500 € Islovom:
dvetisIcpat’sto eur/ bezhotovostn~’m prevodom v prospech bankového UOtu ZiadateFa uvedeného
v záhlavI tejto Zmluvy.

2. V pripade existencie opatreni, ktoré by boli na üzemi Slovenskej republiky v süvislosti s potvrden~’mi
prIpadmi COVID-19, prIpadne z iného dôvodu definovaného Vládou SR na základe osobitn~’ch vyhlásenh
vo forme opatreni, nariadeni a ostatn9ch v~eobecne záväzn9ch právnych predpisov SR a s ohFadom
na odporuOania/opatrenia Ustredného krIzového ~tãbu a Uradu verejného zdravotnIctva Slovenskej
republiky prijaté, Dotácia bude PrijImatefovi poskytnutã a± p0 zru~eni t9chto opatrenI I nariadenI prijat~’ch
Ustredn9m krIzov~’m ~tábom a Vládou SR. Schválená Dotácia bude PrijimateFovi vyplatena jednorazovo
v pridelenej v~ke najneskôr do 30 dnI odo dna nadobudnutia üöinnosti Zmluvy alebo zru~enia opatrenIl
nariadeni Ustredného krizového ~tábu a Vlady SR v zmysle predchádzajücej vety tohto ustanovenia
Zmluvy v sülade s ostatn9mi platn9mi uzneseniami ZastupiteFstva BBSK v ease podpisu tejto Zmluvy.

3. Poskytnutã Dotãcia je UOelovo viazaná a mo±no ju vyu~it’ len na üOel podra Olãnku I. tejto Zmluvy.

III.
Podmienky pou~itia Dotácie

1. Prijimatel’ mO~e Dotáciu pou±it’ len do konca prislu~ného rozpoOtového roka, pre ktor~ je Dotácia
poskytnutá.
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2. Pr~Imater nie je oprávnen~’ z Dotãcie ziskanej na zãklade tejto Zmluvy poskytnüt’ finanOnü dotãciu in~m
právnick~’m alebo fyzick9m osobám s v~’nimkou Qhrady nákladov spojen9ch s realizáciou Projektu podra
tejto Zmluvy.

3. Plnenie podmienok tejto Zmluvy je Poskytovater oprávnen~ kontrolovat’ poOas trvania Projektu, najdIh~ie
v~ak p0 dobu 36 mesiacov od ukonOenia realizácie Projektu. PrijImatel’ sa zaväzuje a sUhiasI, ~e bude
pinit’ a akceptovat’ uvedené podmienky v zmysle tejto Zmluvy poOas uvedeného obdobia.

Iv.
Podmienky vyUëtovania Dotácie

1. Prijimatel’ predlo~i doklady pre vyCiëtovanie Dotácie prostrednIctvom eSIu~by prevádzkovanej
na webovom sidle Poskytovatel’a v lehote:
a.1) do 30 dnI ad ukon~enia realizácie projektu, pre ktor~’ bola dotácia poskytnutá, a to pre projekty
realizované v obdobI od 1. januára do 30. novembra rozpoOtoveho roka, pre ktor~ bola dotácia poskytnutá,
a.2) najneskôr do 31. decembra rozpoOtového roka, pre ktor9 bola dotácia schválená - pre projekty
realizované poëas celého rozpoôtového roka s ukonOenIm realizãcie projektu v mesiaci december,
b) najneskôr do 15. januãra nasledujüceho rozpoôtového roka, pre ktor~’ bola dotácia poskytnutá,
pre projekty so zaOiatkom realizácie projektu od 1. decembra do 31. decembra rozpoOtového roka,
pre ktor~’ bola dotácia poskytnutá.
c) Prijimater dotácie, ktor~ realizuje Projekt pred podpIsanIm Zmluvy, je povinn9 vyuOtovat’ dotáciu do 30
dnI od prijatia finan~n9ch prostriedkov na uëet ~iadatera (za podmienok, ~e projekt je ukonëen~
pred podpisom zmluvy).

Za ukonëenie realizácie Projektu sa na U~ely tejto Zmluvy pova~uje:
• v pripade Projektu, kton) sa uskuto~ñuje v presne stanovenom termine, posledn~’ den uskutoOnenia

Projektu (napr. festival, deñ/dni obce, rôzne kultOrne a ~portove podujatia,...)
• v ostatn~’ch prIpadoch den Uhrady poslednej faktUry, prIp. iného üôtovného dokladu, v lehote jej

splatnosti zo strany Prijimatera (priOom faktüra mO~e byt’ vystavena najneskOr do 15 dnI odo dna
dodania tovaru alebo poskytnutia slu±ieb a splatnost’ tejto faktüry v lehote najviac 30 dnI odo dna
vystavenia faktury uplatnenej/uplatnenêho PrijImaterom vo vyOOtovanI Dotácie (napr. nakup
a obstaranie materiálu, tovaru a slu~ieb...). V prIpade, ±e préce na projekte nie sO ukonOené v 30. den
od vystavenia poslednej faktUry t. j. cier projektu sa nenaplnil, sa za ukonöenie realizácie projektu
rozumie den preukazaterneho napinenia ciera/uoelu projektu zadefinovaného v ~iadosti (napr.
akceptaôri~’m alebo preberacIm protokolom, dodan~’ tovar alebo v~’stup poskytnutia sIu~by, musia byt’
sfunkOnené a v prevádzke) av~ak najneskor do 30 dni odo dna ~iadate[om definovaného terminu
ukonOenia realizécie projektu uvedeného v ~iadosti a to pri splnenI podmienky, ±e v~etky práce musia
byt’ ukonOené do konca kalendérneho roka v ktorom sa dotácia poskytla.

Pri Projektoch reaIizovan~’ch v novembri a decembri musia byt’ faktOry (prIp. me OOtovné dokiady)
PrijImaterom uhradené alebo finanOné prostriedky odpIsane z U~tu PrijImatel’a najneskôr do 31. decembra
rozpoötového roka, pre ktor~ bola Dotécia PrijImaterovi na základe tejto Zmluvy poskytnutá.

2. VyCtOtovanie Dotácie musI byt’ vykonané riadne a vöas podFa terminov uveden~’ch v odseku I tohto ëlánku
Zmluvy. V prIpade, ±e PrijImater nepredIo~i vyOötovanie Dotácie do 15. januãra nasledujOceho
rozpoOtoveho roka, pre kton) bola Dotácia poskytnuta, je povinn~’ vrátit’ celO v~ku poskytnutej Dotécie
bezodkladne akonéhle tOto skutoOnost’ zisti, resp. do 10 dnI od doruëenia v~zvy na vrátenie poskytnutej
dotácie Uradom BBSK. V prIpade, ~e tak neurobI, vzt’ahujO sa na neho sankcie v zmysle ôl. 8 bod 14 VZN.

3. VyOötovanie Dotäcie musI byt’ vykonané v sOlade s ~l. 8 bod 6 VZN, ako aj ustanoveni tejto Zmluvy a musI
obsahovat’ oitaterne kôpie (skeny) OOtovn~’ch dokladov v zmysle zãkona ö. 431/2002 Z. z. o OOtovnIctve
v zneni neskor~Ich predpisov (v originaI~ v prIpade po±iadavky Poskytovatei’a), ktoré riadne preukazujO
pou~itie Dotácie, ako aj prIlohy k Oötovn~’m dokladom (objednavky, dodacie listy, zoznam ubytovan9ch,
zoznam prepravovan9ch). V pripade nezhody s ôIslom OOtu uveden~m na Zmluve je potrebné dolo±it’
prehlásenie a vlastnictve Uëtu, z ktorého boli hradené naklady. UOtovné dokiady musia byt’ oznaöené
textom ,,hradené z prostriedkov BBSK”.

4. V prIpade, ±e jednotlivé polo~ky uvedené na predlo~en~’ch Uôtovn~’ch dokladoch budO vystavené
a zOëtované v rozpore so zákonom ë. 431/2002 Z. z. o OëtovnIctve v znenI neskor~Ich predpisov, bude
PrijImaterovi zo strany Poskytovatera prostrednIctvom e-mailovej potty na e-mailovU adresu uvedenO
v ~iadosti o poskytnutie dotácie zaslaná v~’zva na opravu/dopracovanie/doplnenie dotknut~’ch Oötovn~ch
dokladov v sOlade so zákonom O. 431/2002 Z. z. o OOtovnIctve v znenI neskor~Ich predpisov.
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5. Pr~jImaterje povinn~’ v sülade s ust. öI. 8 bod 9 VZN predIo~it’ Poskytovaterovi dopinené/opravene dokiady
k vyUOtovaniu najneskOr do 10 dni odo dna odoslania vyzvy (t. j. odo dna vyzvania)
na opravu/dopracovanie, resp. dopinenie üëtovn~’ch dokladov PrijImatel’ovi.

6. PrijImatel’ je povinn~’ podiel’at’ sa na financovani Projektu v rozsahu oprávnen~’ch v~’davkov uveden~’ch
v tejto Zmluve aj vIastn~’mi finanOn~mi prostriedkami najmenej vo v~ke 10 % zo skutoOne ëerpanej
Dotácie. PrijImatel’ musI pri vyuëtovanI Dotácie podl’a VZN a tejto Zmluvy preukazatel’ne zdokladovat’
Poskytovaterovi zabezpeOenie takéhoto vlastného spolufinancovan ia Projektu.

V.
Kontrola

1. Kontrolu dodr~iavania tejto Zmluvy vykonávajü:
a) predseda BBSK, ktor~’ mô~e vykonanim kontroly pIsomne poverit’ zamestnancov Poskytovatel’a,
b) hIavn~ kontrolôr BBSK, ktor~ mO~e pIsomne poverit’ zamestnancov Utvaru hlavného kontrolOra BBSK,
c) Zastupitel’stvo BBSK, ak sa na torn uznesie,
d) zamestnanci vecne prIsIu~ného organizaöneho ütvaru Uradu BBSK.

2. PrijIrnatel’ sa zavãzuje umo~nit’ poveren~’m zarnestnancorn Poskytovatera vykonat’ kontrolu predIo~eného
vyCiëtovania Dotácie podra tejto Zrnluvy, umo±nit’ kontrolu formy propagacie a urno±nit’ kontrolu pou~itia
poskytnutej Dotácie. Touto kontrolou sa overuje najma objektivny stay kontroIovan~’ch skuto~nosti a ich
sülad s prIsIu~n~’mi predpismi a Zmluvou a dodr~anie podmienok pou~itia Dotácie na základe tejto Zmluvy.

3. PrijImater je povinn~’ vrátit’ Dotãciu alebo jej öast’:

a) vo v~ke, ktorá bola vyöIslená ako neopravnen~ v9davok na zãklade kontroly predIo~eného vyüötovania
Dotácie, a to v lehote do 10 dni od doruëenia oznámenia o skutoënosti, ~e Dotécia alebo Oast’ Dotácie
bola vyOIslená ako neoprávnen~’ v~davok (v prIpade, ak bol PrUImatel’ vyzvan$’ na opravu/dopinenie
alebo dopracovanie vyâötovania v zmysIe älánku IV. ods. 4 a 5 Zmluvy, mO±e byt’ Dotácia alebo jej ãast’
vyOIslená ako neoprávnenj~ v~davok a± potom, ako PrijImatel’ na základe v~’zvy Poskytovatefa
vyUötovanie dodatoOne neopravi~ nedopinI alebo nedopracuje v sülade s touto Zmluvou a VZN),

b) vo v~ke, v ktorej poskytnutO Dotáciu nevyOerpal, a to v lehote do 10 dnI odo dna doru~enia
vyUëtovania Dotácie,

c) v celej v~ke, v prIpade, ak nepredIo~i vyOôtovanie Dotácie ani p0 v~zve na predIo~enie vyOOtovania,
a to v lehote do 10 dni od doruöenia elektronickej alebo e-mailovej vyzvy,

d) v celej v9~ke v pripade, ±e Dotácia bola pou~itá v rozpore s podmienkami VZN, alebo so Zmluvou, najmä
v prIpade nevyOötovania Dotécie, pou±itia Dotácie v rozpore s urôen~’m üôelom, prekroãenia lehoty
ustanovenej alebo urôenej na pou~itie Dotácie, alebo nedodr~ania ustanoveného alebo urOeného
spôsobu nakiadania s Dotáciou, a to v lehote do 10 dnI od doru~enia oznámenia o danej
skutoënosti.

4. Ak PrijimateF nespini povinnosti uvedené v Olánku V. ods. 3 pIsm. c) alebo pIsm. d) tejto Zmluvy, je povinn~’
zaplatit’ Poskytovatel’ovi zmluvnU pokutu vo v~ke 0,05 % z celej sumy Dotácie za ka~d~’ aj zaöat9 den
ome~kania s pinenIm ka~dej z uveden~’ch povinnostI jednotlivo. Ak PrijImateF nespini povinnosti uvedené

- v Olánku V. ods. 3 pIsrn. a) alebo pIsm. b) tejto Zrnluvy, je povinn~’ zaplatit’ PoskytovateFovi zmluvnU pokutu
vo v~ke 0,05 % z ôasti Dotácie podra Olénku V. ods. 3 pIsmena a), b) Zrnluvy. Zmluvnä pokuta, ktorej
v~ka nepresiahne surnu 30,- EUR, sa neukladá.

5. Ak sa PrijImateF ome~ká s pinenim povinnosti predlo±it’ kornpletné dokiady pre vyOötovanie Dotácie
(v zmysle öI. IV. ods. 3 Zmluvy) v lehote podFa Olénku IV. ods. I tejto Zmluvy, je povinn9 zaplatit’
Poskytovaterovi zrnluvnO pokutu vo v~ke 0,05 % z celej sumy Dotácie, a to za ka±d~ aj zaOaty den
orne~kania s pinenIm uvedenej povinnosti a~ do predIo~enia kompIetn~’ch dokladov. Zmluvná pokuta,
ktorej v~ka nepresiahne sumu 30,- EUR, sa neukladá.

6. Prijimater dotácie je oprávnen~’ od Zmluvy odstOpit’ z dôvodu nedodr±ania povinnosti Poskytovatera
vypI~’vajücej zo Zmluvy. V pripade, ~e PrijimateFovi bola poskytnuta Dotácia, odstOpenie od Zmluvy je
platné a OOinné za kumulatIvneho spinenia podmienky vrátenia poskytnutej Dotácie pred odstOpenhm
od Zmluvy a následného doruôenia pIsomného oznãmenia o odstOpeni od Zmluvy zo strany PrijIrnatera
do rUk Poskytovatera. Odstupenie od Zmluvy zo strany PrijIrnatel’a nemé vplyv na ulo±enie zmluvnej
pokuty PrijimateFovi Dotácie za poruéenie jeho povinnostI poôas trvania zmluvného vzt’ahu.

7. Poskytovater dotácie je opravnen~’ od Zrnluvy odstUpit’ z dôvodu nedodr~ania ZmIuvn~’ch podmienok
alebo z dôvodu poru~enia ktoréhokoFvek i ustanoveni VZN. OdstOpenie od Zmluvy je Oëinné dñom
doruOenia pIsomného oznárnenia o odstUpenI PrijImaterovi, öim sa Zmluva ru~I od zaëiatku. Poskytovater
pred odstüpenIm od Zmluvy mô~e PrijIrnaterovi poskytnOt’ lehotu vtrvanI najviac 10 kalendárnych dnI
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na odstránenie nedostatkov, ktoré zakladajü nárok na odstUpenie od Zmluvy. Odstüpenie od Zmluvy
zo strany Poskytovatel’a nemã vplyv na uIo~enie zmluvnej pokuty Prijimatel’ovi Dotácie za poru~enie jeho
povinnostI po~as trvania zmluvného vztahu. Zmluvnü pokutu je Poskytovatel’ oprávnen~ uIo~it’
PrijFmatel’ovi aj spatne.

8. OdstupenIm od Zmluvy sa Zmluva od zaOiatku zru~uje azmIuvn~vzt’ah zaniká. PrijImatel’ Dotácie
je povinn~’ vrátit’ Poskytovatel’ovi u~ poskytnutü v9~ku Dotácie v lehote najneskôr do 10 kalendárnych dnI
od üOinnosti odstüpenia od Zmluvy zo strany Poskytovatera.

9. UplatnenIm si zmluvnej pokuty alebo odst(ipenia od Zmluvy Poskytovaterom, nie je dotknuty nárok
Poskytovatera na Uroky z ome~kania a nárok Poskytovatera na nãhradu ~kody spOsobenej poru~enhm
povinnosti, na ktorCi sa vzt’ahuje zmluvná pokuta. Poskytovater je oprávnen~ clomähat’ sa náhrady ~kody
presahujücej zmluvn(i pokutu v zmysle § 545 ods. 2 zákona ë. 40/1964 Zb. ObOianskeho zákonnika
v znenI neskor~Ich predpisov.

10. Zmluvné strany prehlasujü, ~e v~ky zmluvn~’ch poküt ~pecifikovan~chv tomto ôlánku Zmluvy pova~ujU
za primerané, preto±e pri rokovaniach o dohodách o v~kach jednotIiv~’ch zmIuvn~ch pokUt prihliadali
na hodnotu a v~’znam tymito zmIuvn~mi pokutami zabezpeOovan~ch povinnostI.

VI.
Závere~né ustanovenia

1. Zmluvné vzt’ahy neupravene touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona O. 40/1964 Zb. ObOianskeho
zákonnIka v zneni neskor~Ich predpisov, zákonom O. 583/2004 Z. z. o rozpoötov~ch pravidlách uzemnej
samosprávy a o zmene a dopinenI niektor9ch zákonov v znenI neskor~Ich predpisov a prIslu~n9mi
ustanoveniami cfaI~Ich v~eobecne závãzn~ch právnych precipisov v Slovenskej republike.

2. Tüto Zmluvu je mofré menit’ len po vzájomnej ciohode Zmluvn~’ch strán a to formou pIsomného
oôIslovaného dodatku k Zmluve. Uvedené ustanovenie sa nedot~’ka uplatnenia jednostranného
odstüpenia od tejto Zmluvy ktoroukorvek zmluvnou stranou v zmysle ~Iänku V. ods.6, ods.7 Zmluvy.

3. Ka~dá zo ZmIuvn~’ch strán sa zavãzuje, ~e neprevedie nijaké práva a povinnosti (závãzky) vypI~’vajUce
z tejto Zmluvy, resp. ich öast’ na in9 subjekt bez predchadzajUceho pisomného siihlasu druhej Zmluvnej
strany. V prIpade poru~enia tejto povinnosti, bude zmluva o prevode (postüpenI) zmIuvn~’ch závãzkov,
neplatné. V prIpade poru~enia tejto povinnosti jednou zo Zmluvn9ch strán, je druhá Zmluvná strana
oprávnená od Zmluvy odstüpit’, a to s üöinnost’ou odstUpenia ku dñu, ked’ bob pIsomné oznámenie
o odstüpenh Zmluvy doruôené druhej Zmluvnej strane.

4. Zmluvné strany sa ciohodli, ±e ka±dá z nich ma povinnost’ oznamovat’ druhej Zmluvnej strane zmenu
adresy pre doruöovanie, ako aj zmenu ak9chkol’vek identifikaön~’ch a kontaktn~’ch Udajov uveden9ch
v záhlavI tejto Zmluvy. V prIpade poru~enia tejto povinnosti zodpovedá Zmluvná strana druhej Zmluvnej
strane za ~kodu, ktorá jej tak~’mto poru~enIm povinnosti vznikba. V prIpade, ak bude podra tejto Zmluvy
potrebné doruOovat’ inej zmluvnej strane akükol’vek pIsomnost’, pokial’ v tejto Zmluve nie je v~’slovne
uvedené inak, doruOuje sa táto pIsomnost’ na adresu zmluvnej strany uveclenü v záhlavI tejto Zmluvy,
dokiar nie je zmena adresy pisomne oznãmená zmluvnej strane, ktorã pIsomnost’ doruOuje. V takomto
prIpade sa zásielka pova~uje za doruOenü momentom jej vrátenia spat’ k odosielaterovi. Pri inak
zmarenom doruãenI (napr. pri doOasnej nepritomnosti adresáta, odmietnutIm prevzatia zasielky atd’.) sa
pova~uje zásielka za doruëenü tretIm dñom od jej vrãtenia odosielatel’ovi.

5. Ak niektoré z ustanovenI tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatn~’m Oi neüOinn9m, nedotyka sa to ostatn~’ch
ustanoveni tejto Zmbuvy, ktoré zostávajü platné a U~inné. Zmbuvné strany sa v tomto prIpade zaväzujü
dohodou nahradit’ neplatné alebo neüOinné ustanovenie nov9m platn~’m a üOinn9m ustanovenIm, ktoré
najbep~ie zocipoveda pOvodne zam~ranemu UOelu neplatného alebo neCiOinného ustanovenia.

6. Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, I vyhotovenie pre Poskytovatera a I vyhotovenie pre ~iadateI’a.

7. Zmluvné strany vyhlasujü, ±e si tUto Zmluvu pre~Itali a s jej obsahom sühlasia, ~e Zmluva bola uzatvorená
podra ich pravej a slobodnej vOle, urëito, vã~ne a zrozumiterne, nie v tiesni ani za inak nápadne
nev~’hodn~’ch podmienok. Zmluvné strany vyhlasujü, ±e ich spOsobilost’ a vornost’ uzatvorit’ tüto Zmluvu,
ako aj spôsobilost’ k st~visiacim pravnym Ukonom nie je ~iadnym spOsobom obmedzená alebo vyluëena
a zãroveñ vyhlasujü, ~e sa oboznámili S obsâhom tejto Zmluvy a na znak sUhlasu ju podpisujU.
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8. Zmluva je platná dñom podpIsania oboma zmIuvn~’mi stranami a Uôinnä clñom nasledujücim ~0 dni jej
zverejnenia Poskytovatel’om v zmysle § 47a zákona O. 40/1964 Z. z. Ob~ianskeho zákonnIka v znenh
neskor~Ich predpisov v spojenh s § 5a zãkona O. 211/2000 Z. z. o slobodnom prhstupe k informáciám
a o zmene a dopinenI niektor~ch zákonov (zákon o slobode informáciI) v znenh neskor~Ich predpisov.

22. 04. 2022 .

Banska Bystrica dna Breziny dna

Za Poskytovatera: ~ Za PrijImatefa / ~iadatefa:


