
Zmluva č. 267/2022/ODDDO
o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022

uzavretá podra § 51 zákona C. 40/1964 Zb. Obôianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a na základe Všeobecne záväzného
nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja é. 25/2014 o poskytovaní dotácii z vlastných prijmov BBSK úŕelovo uréených
na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania

a zamestnanosti vznenljeho neskoršich dodatkov (ďalej ako .VZN")

(ďalej len "Zmluva'1)

1. Pos tovateFom:

Názov:
Sídlo:

Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie;
IBAN:
/ďalej ako "PoskytovateF/

medzi nasledujúcimi zmluvn'mi stranami:

Banskobystrický samosprávny kraj
Nám. SNP 23,
974 01 Banská Bystrica
Ing. Ján Lunter, predseda BBSK
37828100
2021627333
Štátna pokladnica
SK92 8180 0000 0070 0038 9679

2. Pri'imateFom /ŽiadateFom:

Názov / obchodné meno:
Sídlo:

Štatutárny orgán:
IČO:
e-mailová adresä:
bankové spojenie:
IBAN:
právna forma:

Obec Bušince
Železničná 320/4
991 22 Bušince
Ing. Zoltán Végh
00319236
csillus@centrum.cz
VUB banka, a.s.
SK26 0200 0000 0000 0132 4402
Obec

/dalej ako ̂ iadateF alebo "Prijímater a spolu s Poskytovatefom ďalej ako "Zmluvné strany"/

I.
Predmet a ú6el Zmlu

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovatera poskytnúť Žiadatefovi finančnú dotáciu na rok 2022
z vlastných príjmov Poskytovatefa na základe VZN vo výške a podfa podmienok dohodnutých v tejto
Zmluve za účelom podporenia nižšie uvedeného projektu (ďalej len "Projekt"), a to výlučne v rozsahu
jeho oprávnených výdavkov uvedených vžiadosti včasti rozpočet projektu - žiadané z VUC
a vymedzených v tejto Zmluve:

f

Názov Projektu:
Deň obce Bušince - stretnutie občanov a rodákov obce

Forma realizácie: realizované prezenénou formou

Oprávnené výdavky k Projektu: honoráre a odmeny účinkujúcich, prenájom osvetlenia a ozvučenia

a záväzok Žiadateľa prevziať takto poskytnutú dotáciu od PoskytovateFa (rfalej ako "Dotácia"), použiť
ju na fínancovanie oprávnených výdavkov Projektu za účelom uvedeným v žiadosti a podFa podmienok
uvedených v tejto Zmluve a vo VZN, ako aj záväzok Žiadatefa dodržiavať všetky ďalšie s tým spojené
podmienky stanovené v tejto Zmluve a vo VZN. Presun medzi oprávnenými výdavkami je možný
maximálne do výéky 20 % nad rámec výšky uvedenej v rozpočte projektu - žiadané z VUC, ak nie je
v Zmluve výslovne uvedené inak, resp. ak nie je v Zmluve definovaná výška Dotácie vo vzťahu
kjednotlivým položkám. Poskytovater nie je povinný uznať presun / presuny medzi jednotlivými
položkami vykonané Prijímaterom Dotácie, ak uvedené presuny bude považovať najmä, nie však výlučne



za neefektívne, nehospodárne, neúčelné príp. nesúvisiace s realizáciou Proiektu. Priiímateí ie oovinnv
v takto neuznanej výške Dotáciu vrátiť.

2. Dotácia sa v zmysle článku 3 ods. 3 VZN a podfa tejto Zmluvy neposkytuje na:
a) náklady na stravovanie, občerstvenie, potraviny'a odpisy,'
b) honorare odmeny, mzdy alebo odvody organizátorov projektov, štatutámych zástupcov ako aj členov

a spoločnfkov Prijfmatera/Žiadatera organizácie, organizácif (právnych subjektov a ich oraani2ačn\/(
jednotiek),

c) na splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
d) náklady, ktoré sa nedajú preukázať účtovnými dokladmi,
e) na zhodnotenie majetku vo vlastních/e Poskytovatera,
f) pobyty, zájazdy, výlety, rekreácie občanov, átrakcie pre deti, sústredenie,
g) zákonné odvody z honorárov odmien alebo miezd, odvädzaných Prijfmaterom
h) odyody dane 2 pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), ak j-e Prijímater'platcom DPH podFa prísluénýc

právnych predpisov,
i) prevádzkové vydayky a rezijné náklady spojené s pravidelne sa opakujúcimi bežnými aktivitami

pri,iímatera-, anRsúvistacesprojektom' P°istné. telefónne poplatky, vodné, s'točné, energie (ako'najmä
celoročná doprava, cetoročný prenájom priestorov, kanceláŕske potreby),

j) cestovne náhrady súkromným motorovým vozidlom, náklady na dopravu pre jednotli\
prostredníctvom taxislužby,

k) investície v ake^orvek výéke do budovy sfdla Prijímatera, ak je Prijfmaterom právnická osoba; budovy
miesta ,Podnikania. akJe Prijímaterom fýzická osoba - podnikáter; álebo budovy obecnéhouradu^ak 'jť
Prijímaterom obec, ' ' . -------^-----. ->

1) ^ý^Jly-.. -rlaL. _obs!a^niT. h!T10?ného maJef<u (obstarávacja cena nad 1700, 00 eur vrátane)
a nehmotneho majetku (obstarävacja cena nad 2 400, 00 eur vrátane), vrátane výdavkov súvisíacich
sobstaraním tohto majetku v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z pnjmov'vznent nesko'rifch
predpisov:

~ ^-^?-P^ZT-m^Ya nehmot^ch aktív; "ákup budov, objektov alebo ich častí; nákup strojov, pristrojov,
zariadeni, techniky a náradia; nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov^
prípravná a projektová dokumentácia,
realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia.

3' ^nlímateLzabezpečí. pri vereJnom šíl:ení a použití Projektu vhodnú propagáciu ofinančnej podpore
úradnym označením "S finančnou podporou Banskobystric'kého samosprávneho kraja^

takakojetouvedenévčl. Sbod 10VZN. ' ' , --..-^. -..-..-... -,",

2.

II.
V'škaDotácie

1' ľ. o?,kít?ľ^T!n_a^áÍlade tejtc! zmluvy Poskytne Žiadatetovi Dotáciu vo výéke: 1 000   /slovom: jedentisíc
eur/, bezhotovostným prevodom v prospech bankového úétu Žiadatefa uvedeného v.záhíaví tejtoZmTuvy.

y"p-rSe^'^r!, cie_o, patľrtí' kt^é by. bol.i na ̂ zemí slovenskej republiky v súvislosti s potvrdenými
pnpadmÍCOVID:19Lprípadne z iného dôvodu defir'ovaného Vládou SŔ na základeosobítnychvyhiaseni
vo formR. opatreni' nariadení a ostatných všeobecne záväzných právnych predpispv SR a sohradom
na odporóčania/opatrenta Ústredného krízového štábu a Ú'radu' verejného zďravotnTctva Slovenskej'
republiky prijaté' Dotácia bude p.rij. fmaterovi Poskytnutá až po zrušení týchto opatrení/nanadenípriiatyc
ustrednym, krTvýmštáborn a vladou. sR- Schválená Dotácia bude PrijfmateŤovjvyplatená'jedn'o'razovo
vp-r!delerlei, vyške_najneskôr do 3°.dní odo. dňa nadobudnutia účinnostrzmluvy alebozrušenTaopatrenr/
^ariaden'_ustredného. knzovehošlábu avlády SR v zmysle predchádzajúcejVety tohťoustanovenia
Zmtuvy v súlade s ostatnými platnými uzneseniámi Zastupiterstva BBSK v tese podpisu tejto Zmiuvy.

3. Poskytnutá Dotáciaje účelovo viazaná a možnoju využff len na účel podfa äánku I. tejto Zmluvy



Podmien
III.
oužitia Dotácie

1. Prijlmater môže
poskytnutá.

2.

3.

3.

Dotáciu použiť len do konca príslušného rozpo&tového roka, pre ktorý je Dotácia

Prijímater nie je oprávnený z Dotácie získanej na základe tejto Zmluvy poskytnúf finančnú dotáciu inym
právnickým alebo fyzickým osobám s výnimkou úhrady nákladov spojených s realizáciou Projektu podFa
tejto Zmluvy.

Plnenie podmienok tejto Zmluvy je PoskytovateF oprávnený kontrolovať počas trvania Projektu, najdlhšie
však po dobu 36 mesiacov od ukončenia realizäcie Projektu. Prijimater sa zaväzuje a súhtasi, že bude
plnit' a akceptovať uvedené podmienky v zmysle tejto Zmluvy počas uvedeného obdobia.

Podmienk
IV.

úétovania Dotácie

Prijfmater predloží doklady pre vyúčtovanie Dotácie prostredníctvom eSlužby prevádzkovanej
na webovom stdle PoskytovateFa v lehote:
a. 1) do 30 dní od ukonéenia realizácie projektu, pre ktorý bola dotácia poskytnutá, a to pre projekty
realizované v obdobf od 1 . januára do 30. novembra rozpočtového roka, pre ktorý bola dotácia poskytnutá,
a.2) najneskôr do 31. decembra rozpočtového roka, pre ktorý bola dotáda schválená - pre projekty
realizované počas celého rozpočtového roka s ukončenim realizácie projektu v mesiaci december,
b) najneskôr do 15. januára nasledujúceho rozpočtového roka, pre ktorý bola dotácia poskytnutá,
preprojekty so začiatkom realizácie projektu od 1. decembra do 31. decembra rozpoétového roka,
pre ktorý bola dotácia poskytnutá.
c) PrijimateF dotácie, ktorý realizuje Projekt pred podpísanfm Zmluvy, je povinný vyúčtovať dotáciu do 30
dnl od prijatia finanéných prostriedkov na účet žiadatera (za podmienok, že projekt je ukončený
pred podpisom zmluvy).

Za ukončenie realizácie Projektu sa na účely tejto Zmluvy považuje:
. v prípade Projektu, ktorý sa uskutočňuje v presne stanovenom termíne, posledný deň uskutočnenia

Projektu (napr. festival, deň/dni obce, rôzne kultúrne a športové podujatia,...)
. v ostatných prípadoch deň úhrady poslednej faktúry, príp. iného účtovného dokladu, v tehote jej

splatnosti zo strany Prijfmatefa (pričom faktúra môže byť vystavená najneskôr do 15 dní odo dňa
dodania tovaru alebo poskytnutia služieb a splatnosť tejto faktúry v lehote najviac 30 dní odo dňa
vystavenia faktúry uplatnenej/uplatneného Prijímatetom vo vyúčtovaní Dotácie (napr. nákup
a obstaranie materiálu, tovaru a služieb...). V prípade, že práce na projekte nie sú ukončené v 30. deň
od vystavenia poslednej faktúry t. j. cieí projektu sa nenaptnil, sa za ukončenie realizácie projektu
rozumie deň preukázatefného naplnenia cieFa/účelu projektu zadefinovaného vžiadosti (napr.
akceptačným alebo preberacím protokolom, dodaný tovar alebo výstup poskytnutia služby, musia byť
sfunkčnené a v prevádzke) avšak najneskôr do 30 dnl odo dňa žiadatetom defínovaného termínu
ukončenia realizácie projektu uvedeného v žiadosti a to pn' splnení podmienky, že všetky práce musia
byť ukončené do konca kalendárneho roka v ktorom sa dotácia poskytía.

Pri Projektoch realizovaných v novembri adecembri musia byť faktúry (príp. iné účtovné doklady)
Prijlmaterom uhradené alebo finančné prostriedky odplsané z účtu Prijímatera najneskôr do 31. decembra
rozpočtového roka, pre ktorý bola Dotácia Prijímaterovi na základe tejto Zmluvy poskytnutá.

Vyúčtovanie Dotácie musí byť vykonané riadne a včas podFa terminov uvedených v odseku 1 tohto ôlánku
Zmluvy. Vprípade, že Prijlmater nepredloží vyúčtovanie Dotácie do 15. januára nasledujúceho
rozpočtového roka, pre ktorý bola Dotácia poskytnutá, j'e povinný vrátit' celú výéku poskytnutej Dotácie
bezodkladne akonáhle túto skutočnosť zistí, resp. do 10 dnf od doručenia výzvy na vrátenie poskytnutej
dotácie Úradom BBSK. V prfpade, že tak neurobf, vzťahujú sa na neho sankcie v zmyste čl. 8 bod 14 VZN.

Vyúčtovanie Dotácie musí byť vykonané v súlade s čl. 8 bod 6 VZN, ako aj ustanovení tejto Zmluvy a musí
obsahovať čitatefné kópie (skeny) účtovných dokladov v zmysle zákona 6. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov (v origínáli, vprípade požiadavky Poskytovatefa), ktoré riadne preukazujú
použitie Dotácie, ako aj prílohy k účtovným dokladom (objednávky, dodacie listy, zoznam ubytovaných
zoznam prepravovaných). V prípade nezhody s čislom účtu uvedeným na Zmluve je potrebné doložiť
prehlásenie o vlqstníctve úétu, z ktorého boli hradené náklady. Učtovné doklady musia byť označené
textom "hradené z pro'striedkov BBSK"



4. V prípade, že jednotlivé položky uvedené na predložených účtovných dokladoch budú vystavené
a zúčtované v rozpore so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovnfctve v znení neskorších predpisov, bude
Prijímaterovi zo strany Poskytovatefa prostredníctvom e-mailovej pošty na e-mailovú adresu uvedenú
v žiadosti o poskytnutie dotácie zaslaná výzva na opravu/dopracovanie/doplnenie dotknutýcti účtovných
dokladov v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovnfctve v znení neskoršlch predpisov.

5. Prijímater je povinný v súlade s ust. čl. 8 bod 9 VZN predložiť Poskytovatetovi doplnené/opravené doklady
kvyúčtovaniu najneskôr do 10 dní odo dňa odoslania výzvy (t. j. odo dňa vyzvania)
na opravu/dopracovanie, resp. doplnenie účtovných dokladov Prijímaterovi.

6. Prijímater je povinný podierať sa na financovaní Projektu v rozsahu oprávnených výdavkov uvedených
vtejto Zmluve aj vlastnými fínančnými prostriedkami najmenej vo výške 10 % zo skutočne čerpanej
Dotácie. Prijímater musí pri vyúčtovanf Dotácie podfa VZN a tejto Zmluvy preukázatefne zdokladovať
PoskytovateFovi zabezpečenie takéhoto vlastného spolufinancovania Projektu,

V.
Kontrola

1. Kontrolu dodržiavania tejto Zmluvy vykonávajú:
a) predseda BBSK, ktorý môže vykonantm kontroly písomne poveriť zamestnancov Poskytovatefa,
b) hlavný kontrolór BBSK, ktorý môže písomne poveriť zamestnancov Utvaru hlavného kontrolóra BBSK,
c) Zastupiterstvo BBSK, ak sa na tom uznesie,
d) zamestnanci vecne prfslušného organizačného útvaru Uradu BBSK.

2. PrijlmateF sa zaväzuje umožniť povereným zamestnancom Poskytovatefa vykonať kontrolu predloženého
vyúčtovania Dotäcie podfa tejto Zmluvy, umožniť kontrolu formy propagácie a umožniť kontrolu použitia
poskytnutej Dotácie. Touto kontrolou sa overuje najmä objektfvny stav kontrolovaných skutočnostl a ich
súlad s príslušnými predpismi a Zmluvou a dodržanie podmienok použitia Dotácie na základe tejto Zmluvy.

3. Prij(mater je povinný vrátiť Dotáciu alebo jej časť:

a) vo výške, ktorä bola vyčíslená ako neoprávnený výdavok na základe kontroly predloženého vyúčtovanía
Dotácie, a to v lehote do 10 dni od doruéenia oznámenia o skutoénosti, že Dotácia alebo časť Dotácie
bota vyčíslená ako neoprávnený výdavok (v prípade, ak bot Príjlmatef vyzvaný na opravu/doplnenie
alebo dopracovaníe vyúčtovania v zmysle článku IV. ods. 4a5 Zmluvy, môže byťDotäcia alebojej časf
vyčíslená ako neoprävnený výdavok až potom, ako Prijímatef na základe výzvy Poskytovateľa
vyúčtovanie dodatočne neopravl, nedoplnl alebo nedopracuje v súlade s touto Zmluvou a VZN),

b) vo výäke, v ktorej poskytnutú Dotäciu nevyčerpal, a to v lehote do 10 dní odo dňa doručenia
vyúétovania Dotácie,

c) v celej výške, v prfpade, ak nepredtoží vyúčtovanie Dotácie ani po výzve na predloženie vyúčtovania,
a to v lehote do 10 dní od doruéenia elektronickej alebo e-mailovej výzvy,

d) v celej výške v prípade, že Dotácia bola použitá v rozpore s podmienkami VZN, alebo so Zmluvou, najmä
v prfpade nevyúčtovania Dotácie, použitia Dotácie v rozpore s určeným účelom, prekročenia lehoty
ustanovenej alebo určenej na použitie Dotácie, alebo nedodržania ustanoveného alebo určeného
spôsobu nakladania s Dotáciou, a to v lehote do 10 dní od doruéenia oznámenla o danej
skutoénosti.

f

4. Ak Prijtmatef nesplní povinnosti uvedené v člänku V. ods. 3 písm. c) alebo pism. d) tejto Zmluvy, je povinný
zaplatff Poskytovaterovi zmluvnú pokutu vo výške 0, 05 % z celej sumy Dotácie za každý aj začatý deň
omeškania s plnením každej z uvedených povinnostíjednotlivo. Ak Prijímater nesplní povinnosti uvedené
v äánku V. ods. 3 pfsm. a) alebo pfsm. b) tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Poskytovaterovi zmluvnú pokutu
vo výške 0,05 % z časti Dotácie podfa ôlánku V. ods. 3 plsmena a), b) Zmluvy. Zmluvná pokuta, ktorej
výška nepresiahne sumu 30, - EUR, sa neukladá.

5. Ak sa Prijímatef omešká s plnením povinnosti predložiť kompletné doklady pre vyúčtovanie Dotácie
(v zmysle čl. IV. ods. 3 Zmluvy) v lehote podía čtánku IV. ods. 1 tejto Zmluvy, je povinný zaplatif
Poskytovaterovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celej sumy Dotácie, a to za každý aj začatý deft
omeškania s plnením uvedenej povinnosti až do predloženia kompletných dokladov. Zmluvná pokuta,
ktorej výška nepresiahne sumu 30, - EUR, sa neukladá.

6. Prijímatef dotácie je oprávnený od Zmluvy odstúpiť z dôvodu nedodržania povinnosti PoskytovateFa
vyplývajúcej zo Zmluvy. V prípade, že Prijfmatefovi bola poskytnutä Dotácia, odstúpenie od Zmluvy je
platné a účinné za kumulatfvneho splnenia podmienky vrátenia poskytnutej Dotácie pred odstúpením
od Zmluvy a následného doručenia pfsomného oznámenia o odstúpenf od Zmluvy zo strany Prijímatera



do rúk Poskytovatera. Odstúpenie od Zmluvy zo strany Prijlmatera nemá vplyy na yloženie zmluvnej

pokuty Prijfmaterovi Dotácie za porušeniejeho povinností počas trvania zmluvného vzťahu.

7. Poskytovater dotácie je oprávnený od Zmluvy odstúpiť zdôvodu nedodräania^zmluvn^c^P_od^nok
aleboz'dôvodu"porušenia ktoréhokofvek z ustanovení VZN. Odstúpenie od Zmluyy je tičinné^dňom
doručenia'pisomnéhooznámenia o odstúpenf Prijímaterovi, člm sa Zmluva ruší od začlatk^ poskytovater
pred7dstópenfmod-ZmluvymôžePrijímaterovi'poskytnúťlehotuvtryanínajvjac^^
na odstránenie nedostatkov, ktoré zakladajú nárok na odstúpenie od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy zo
strany Poskytovatefa nem na uloženie zmluvnej pokuty Prijímaterovi Dotácie za Poruéenie Je^
povinnostipočas tivania zm^ vzťahu. Zmluvnú pokutu je Poskytovater oprávnený uložiť
Prijímaterovi aj spätne.

8. Odstúpenlm od Zmluvy sa Zmluva od začiatku zrušuje azmluvný vzfah zaniká_priJímat^1' DOÍá51e
je povinný vrátiť Poskytovaterovi už poskytnutú výšku Dotácie v lehote najneskôr do 10 kalendárnych dni
od účinnosti odstúpenia od Zmluvy zo strany Poskytovatera.

9. Uplatnením si zmluvnej pokuty alebo odstúpenia od Zmluvy Poskytovaterom, nie je dotknut9 nárok
Poskytovatera na úroky'z omeskania a nárok Poskytovatera na náhradu škody spôsobeneji porušenfm
povinnosti, na ktorú sa'vzfahuje zmluvná pokuta. Poskytovater je c>Právnerly_domáhať sa n,áhra?,y_škc^^
presahulucerz mluvnú pokutu'v zmysle § 545 ods. 2'zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonnika

v znení neskoršich predpisov.

10. Zmluvné strany prehtasujú, že výšky zmluvných pokút špecifíkovaných vtomto článku Zmluyy považuju
za'primerané/pretože p'ri rokov'aniach o dohodách o vyškach jednotlivych zmluvných pokút prihliadali
na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovaných povinností.

VI.
Závereéné ustanovenia

1. Zmluvné vzt'ahy neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č 40/1964 Zb Obéianskeho
zákonníka v zn'ení neskorších predpisov, zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doptnení niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov a prislušnými
ustanoveniámi ďalšlch všeobecne záväzných právnych predpisov v Slovenskej republike.

2. Túto Zmluvu je možné meniť len po vzájomnej dohode Zmluvných strán a to formou písomneho
očislovaného dodatku kZmluve. Úvedené ustanovenie sa nedotýka uplatnenia jednostranného
odstúpenia od tejto Zmluvy ktoroukorvek zmluvnou stranou v zmysle článku V. ods. 6, ods. 7 Zmtuvy.

3.

4.

Každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce
ztejto Zmluvy, resp. ich časf na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druheJ zmluyr leJ

strany. 'V pripade porušenia tejto povinnosti, bude zmluva oprevode (postúpeni) zmluvných záväzkov
neplatná. Vprípade porušenia'tejto povinnosti jednou zo Zmluvných strán, je druhá Zmluvná strana
oprävnená od 'Zmluvy odstúpiť, ato's účinnosťbu odstúpenia ku dňu, keď bolo pisomné oznámenie
oodstúpení Zmluvy doručené druhej Zmluvnej strane.

Zmluvné strany sa dohodli, že každá z nich má povinnosť oznamovať dmhej Zmluvnej strane zmenu
adresypredoručovanie, ako aj zmenu akýchkoFvek identifikačných a kontaktných údajoy uvedených
vzáhlavítejtoZmluvy. V pripade porušenia tejto povinnosti zodpovedá Zmtuvná strana druhej Zmluynej
strane za škodu, ktoŕá Jej'takýmto porušením povinnosti vznikla. V pripade, ak bude podfa tejto Zmluvy
poťrebné doručovať inéj'zmluvnej strane akúkorvek plsomnosť, pokiar vtejto Zmtuye nie je vyslovne
uvedené inak, doručuje sa táto plsomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú vzáhlayí tejto Zmluvy,
dokiar nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V takomto
prípade sa zásielka považuje zadoručenú momentom jej vrátenia späť k odosielaterovj Pri inak
zmarenom doruĎeni (napr. pri dočasnej neprítomnosti adresáta, odmietnutím prevzatia zásielky atď. ) sa
považuje zásielka za doručenú tretím dňom od jej vrátenia odosielatetovi.

Ak niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúôinným, nedotýka sa to ostatných
ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa vtomto prípade zavazuju
dohodou nahŕadiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré
najlepšie zodpovedá p'ôvodne zamýšFanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.

Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, 1 vyhotovenie pre Poskytovatera a 1 vyhotovenie pre Žiadateľa.

7. Zmluvné strany vyhtasujú, že si túto Zmluvu prečítali a s jej obsahom súhlasia, že Zmluva bola uzah/orená
podFa ich pravej aslobodnej vôle, určito, vážne a zrozumiterne, nie vtiesni ani za inak nápadne

5.

6.



nevýhodných podmienok. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a vornosť uzatvoriť túto Zmluvu,
ako aj spôsobitosť k súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom obmedzená alebo vylúčená
a zároveň vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto Zmluvy a na znak súhlasu ju podpisujú.

8. Zmluva je platná dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia Poskytovaterom v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka vznení
neskorších predpisov vspojenf s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. oslobodnom prístupe kinformáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Banská Bystrica dňa
2 5 APR, 2022

Bušince dňa


