ZMLLIVA O POSKYTNUTÍ GRANTU
č. Mo22 013
uzavretá medzi poskytovatelbm grantu

Nadáciou:

Nadácia pontis

Nadačný fond/Program:

Nadačný fond Mobis v Nadácii Pontis

Sídlo:

Zelinárska 2,82l 08 Bratislava 2

Ičo:

3I784828

Štatutárny zástupca:

Michal Kišša, Martina Kolesárová
V mene nadácie konajú samostatne
Zástupca na základe PM: petra Dubeňová
Telefón:

02l 5770 8124

Register, reg. číslo:

Register MNO vedený MV SR, reg. č, 203/Na-96/463

(d'alej len "Nadácia")
a pdjemcom grantu

Názov:

Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA

Sidlo:

Republiky I045l22, 01001 Žilina

Zápis v registri3

247B3l2020

Ičo:

00647748

štatutárny orgán:

Mgr. Katadna Veselovská, ddzarep.veselovska@vuczilina,sk

osoba zodpovedná za proJekt Mgr. Lenka VrtíIková, ddzarep.socialne@vuczilina,sk
Telefón:

+421 905 696 615

E-mail:

ddzarep.socialne@vuczilina.sk

IBAN:

sK75 BlB0 0000 0070 0048 5724

Názov proJektu:

Antidekubitné matrace pre seniorov

Login na Darca.sk:

ZilinaRepubliky22

(dhlej len "Píjemca")

I.

PREDMET ZMLIJVY
1.

Predmetom zmluvy je poslqrtnutie grantu vo qfŠke 3 000,00 EUR na projekt Prijemcu Anťdekubitné matrace pre seniorov.
a povinnosti v súvislosti s poslqrtnutím grantu.

) Touto zmluvou si upravujú zmluvné strany vzájomné práva

II.

VYMEDZENIE POJMOV
1.
a

Grant znamená sumu finanČných prostriedkov, ktoru schválila Nadácia na úhradu qidavkov na projekt Pdjemcu.

www,darca,sk je webová aplikácia, ktorej prevádzkovatelbm je Nadácia. Pre Pdjemcu ponúka užívatel'skérozhranie a funkcionalitu na
komunikáciu s Nadáciou Pri Žiadosti o poskytnutie grantu a vo veciach spojených s projektom a touto zmluvou; aplikáciaje dostupná
Pre Príjemcu prostredníctvom pdstupového mena - Login - uvedeného v záhlaví zmluvy ajedinečného hesla, ktoqf si vyťvoril pfijemca
pri registrácii pri podaní žiadosti o grant.
3. Projekt znamená projekt Príjemcu, ktoqi tvod prílohou č. 1 tejto zmluvy alebo jeho neskoršia verzia nachádzajúca sa v záložke Náš
projekt na www.darca.sk. wátane zmien, ktoré vypllivajú zo zmien projektu vykonaných v súlade s čI. IX ods. 2 tejto zmluvy,
4. Povolená doba Čerpanla grantu je obdobie od 21.06.2022 do 31.0B.2022, počas ktorého móže Prijemca hradiť a uplatňovať
náklady spojené s realizáciou projektu.

III.

výšxn a črnpnNIE GRANTu
1.

Nadácia sa zavázuje poskytnúťPríjemcovi grant nasledovne:
1, splátka: 2 100..00
2. splátka: 900,00

EUR,.

EUR

do 14 pracovných dní od uzawetia zmluvy
do 14 pracormých dní od splnenia závázkupodlh čtánku IV. Ods. 1 tejto zmluvy
(v3ičtovante grantu)

Príjemca sa zavázuje prijať grant na vlastný bankoqý účeta použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve, a projekte.
Pňjemca sa zavázuje realizovať vŠetky aktivity projektu tak, aby bol dosiahnuQi predpokladaný cieL a najneskór do uplynutia povolenej

doby čerpania grantu,
J, Prijemcaje oprávnený čerpaťgrant len na úhradu oprávrrených q;,davkov v rámci povolenej doby čerpania grantu, Výdavky vynaložené
pred !ýmto obdobím alebo pojeho skončení, nie sú oprávneným qýdavkom projektu
4. Pfijemca móŽe poŽiadať o predlženie povolenej doby čerpania grantu na www.darca,sk v rámci záloži<y Žiadosť o posun termínu. Na

posun termínu nemá Prijemca právny nárok.

IV.

WÚČIOVANIE GRANTU
1.

Pdjemca grantu sa zavázuje do 15.09.2022:
a. na www.darca.sk vyplniť a nahrať závereČnúsprávu v záIožke Pňebežná a záv. správa, ktorá má náležitosti podlh Inštrukciík
podaniu elektronlckej závereČneJ správy, zverejnené na prihlasovacej stránke www.darca,sk v časti Súbory na stiahnutie.
b. doruČiť kópie ÚČtovných dokladov, ktoré preukazujú použitie prostriedkov grantu; tieto doklady sú čitatelhé, majú náIežitosti
ÚČtovného dokladu v zmysle zákona o účtovníctvea preukazujú oprávnené qýdavky projektu v zmysle tejto zmluvy a sú v

súlade s InŠtrukclami k rozpočtu a vyričtovanlu proJektu a Inštrukclamt k náktadom na mzdy zamestnancov,
honoráre expertov a sluŽby externých pracovníkov, zverejnené na prihlasovacej stránke www.darca.sk v časti Súbory na

stiahnutie
Pdjemca móŽe poŽiadať o odklad podania záverečnej správy na www.darca.sk v rámci záIožl<y Žtadosť o posun termínu, Na posun
termínu nemá Pdjemca právny nárok.

v.

vŠnonncNE PODMIENIť GRANTU
1. Grantje účelovoviazaný

2.

na úhradu oprávnených výdavkov projektu.
Oprávnenlimi qídavkami sú:
a. Výdavlcy Časovo a vecne súvisiace s projektom, tj, vynaloženév rámci povolenej doby čerpania grantu ( čl. II ods. 4

)

b. Výdavky riadne preukázané Účtovnými dokladmi, ktoré sú v súlade so všeobecne záváznými právnymi predpismi

3.

4.

a

požiadavkami podlh čl. IV ods. t
c. Výdavky, ktoré priamo súvisia s projektom a sú realizované v sú]ade s projektom
d. qfdavky na obstaranie tovarov a]ebo služieb projektu rovné alebo vyššie áko 5000 Eur vrátane DPH, len ak pdjemca preukáže,
Že dodrŽal pravidlá efektívnosti, hospodárnosti a účinnosti predložením prieskumu trhu formou vyžiadania 3 cenoqých ponúk
e. Výdavky na Činnosti, ktoré boli rea]izované v súlade so všeobecne záváznými právnymi predpismi
Pdjemca je v súvislosti s plnením zmluvy povinný:
a. viesť ÚČtovníctvo v súlade so vŠeobecne záváznými právnymi predpismi, najmá archivovať účtovnéa daňové doklady, ktoré
súvisia s projektom poČas celej doby archivácie a v súlade s postupmi vypllfvajúcimi z právnych predpisov a usmernení
pdslušných daňoqich orgánov
b. umoŽníť kedykolVek poČas obdobia povinnej archivácie (10 rokov) vykonanie kontroly zo strany Nadácie alebo ňou poverenej
fyzickej Či právnickej osoby, na zistenie, či Príjemca dodržal podmienky tejto zmluvy; za týmto účelomje povinný poskytnúť
vŠestrannúa bezodk]adnú súčinnosť,najmá umožniťvstup do priestorov, predložiť originály účtovných a daňoqých dokladov,
zmluvy a inú dokumentáciu súvisiacu s projektom a umožniť vyhotoviť z nich kópie,
c, riadne sa starat o majetok obstaraný z prostriedkov grantu a nak]adať s ním qilučne vo verejnoprospešnom záujme počas celej
dobyjeho Životnosti; za !ýmto ÚČelom sa zakazuje ho najmá scudziť, darovať, vypožičať,prenajať, v]ožiť ako vklad do majetku
inej osoby, poskytnúť ako záloh alebo zaťaŽiť. V pdpade subjektov verejného právaje táto podmienka dodržaná, ak nakladanie
s §jmto majetkom je v súlade so zákonom o správe majetku štátu a v prospech subjektu v jeho zriadbvatel'skej pósobnosti alebo
iného subjektu verejného práva
d. Pri realizácii projektu dodržiavaťvšetkyvšeobecnezávázné právne predpisy
Príjemcaje povinný bez zbytoČnéhoodkladu wátiť prostriedky grantu, ktorlich použitie nezdokladoval oprávnenými vlídavkami alebo
ktoqfch pouŽitie nezdokladova] vóbec a to najneskór do uplynutia lehoty podl'a čl. IV ods. 1, na účet,z ktorého grant prijal.

VI.

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ
1, Príjemca je povinný oznámiť Nadácii všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré móžu negatívne ovplyvniť plnenie zmluvy bezodkladne

potom, ako sa o nich dozvedel alebo mohol dozvedieť. Oznámenie sa vykonáva na www.darca,sk v záložke Pošta. Ide najmá. avšak nie
rryílučne o tieto skutoČnosti:
a. Zmeny projektu, ktoré majú vplyv na účelvyužitia grantu
b. Zmeny či ohrozenie časovéhoplánu realizácie projektu
c. Zmeny miesta alebo formy realizácie aktivít projektu
d. Zmeny lfkajúce sa podmienok poslrytnutia grantu, ktoré vypllývajú z grantovej vý^y a spósobu jej splnenia Prijímatelbm,
e. Zmeny Údajov Pdjemcu uvedených v záhlaví zmluvy - názov, sídlo, štatutárny zástupca, kontaktné údaje, IBAN a údajov, ktoré
sa zapisujú do registra mimovládnych neziskoqich organizácií, vrátane predmetu činnosti pdjemcu
f. Úkony, ktoré smerujú k zrušeniu Pdjemcu, najmá podanie návrhov a podnetov na zrušenie Príjemcu
g. Rozhodnutie o zrušeníorganizácie, zlúčení,splynutí, zmene práwej formy
h. Rozhodnutie o vstupe Pdjemcu do likvidácie a lymenovaní likvidátora
i. ZaČatie trestného konania voČi Príjemcovi a rozhodnutie o uloženítrestu podl'a zákona o trestnoprávnej zodpovednosti

2/4

j.

2.

právnic\fch osób

ZaČatie trestného stíhania voČi Štatutárnemu orgánu alebo inému členovi alebo zástupcovi prijemcu a rozhodnutia, ktoré
boli
vYdané v trestnom konanÍ, ak sa týkajú trestných činov korupcie alebo trestných činov, kioré súvisia s projektom alebo
činnosťouPfijemcu
k. Návrh na vYhlásenie konkurzu a rozhodnutie o vyhlásení konkurzu a všetlcy rozhodnutia v konkurznom konaní
Nadácia je oPrávnená PoŽadovať od Príjemcu poskytnutie vysvetlení, informácií, dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti,
ktoré
povaŽuje za potrebné pre preskúmanie oznámenia a Príjemca je povinný poskytnúť všetku požadovanú
súčinnosťbez zbytočného
odkladu, najmá PredloŽením d'alŠÍchdokladov a informácií, ktoré Nadácia vyžiada, V pdpade, že oznámenie si vyžaduje zmenu
alebo
ukonČenie zmluvy, Pdjemca je povinný za týmto účelomposlrytnúť Nadácii riadnu súčinnosť,

vII.
PRAVIDIÁ KOMUNIXÁCIE AKTIVÍT
1. Príjemca grantu sa zavázuje vo vŠetkýchpísomných materiáloch a pri verejnej prezentácii, ktorá sa týka projektu a aktivít a]ebo

qístuPov, ktoré súvisia s Projektom, uvádzať, že projekt podporila Nadácia pontis, resp. nadačný roná v Ňadácii pontis,
spolu so
sPrávnym názvom a logom nadácie alebo nadačnéhofondu, resp, programu Nadácie pontis.

2, Pri komunikácii musí Príjemca dodrŽiavať Pravidlá externeJ komunikácie uverejnené po prihlásení na www.darca.sk v sekcii

3.

4.

lnformácie o programe. Nadácia si lyhradzuje právo oznámiť, že Príjemca je povinný odstrániť logo a názov Nadácie z weboqích
stránok Príjemcu či iných verejne dostupných miest, na ktor5ích v súvislosti s projektom umiestnil náiov či logo, ktorého držitelbm je
Nadácia, najmá v PrÍPadoch, Že Nadácia povaŽuje takéto umiestnenie za ohrozujúce či poškodzujúcu dobré meno Nadácie.
Príjemca sa zavázuje, Že vopred oznámi Nadácii termíny najdóležitejšíchaktivít, ktoré sa týkajú projektu prostredníctvom záložky
Pošta na www.darca.sk,
Príjemca je povinný umoŽniť Nadácii, resp. jej zástupcom, vstup na podujatia alebo aktivity, ktoré sú súčasťouprojektu za účelom
kontrolY Plnenia zmluvy a vyhotovenia obrazoqfch alebo zvukovo-obrazoqfch záznamov aktivít, Za býmto účelomje Ňadácia povinná
dodrŽať pňmerané podmienky a obmedzenia, ktoré jej uložíPdjemca tak, aby priebeh aktivít projektu nerušila.
Príjemcaje Povinný zabezpečiť potrebné súhlasy a všetky právne podmienky na vyhotoveni. Óbdobny.h záznamov alebo poslqrtnúť
záznamY, ktoré vYhotovil sám spolu s dokumentáciou, ktorá preukazuje, že ich použitie Nadáciou a partnerom, ktor5i prostriedky
grantú Nadácii poslrytol, je v súlade so všeobecne záváznými privnymi piedpismi.

VIII.

sANKCIE
,

Nadácia má Právo na zaplatenie zmluvnej pokuty od Príjemcu, z titulu porušenia ktorejkolVek z
§ichto povinností:
a. Prijemca napriek qízve nenapraví nedostatky lyúčtovaniaa záverečnej správy uvedené v te;to r4ýzve
b. Pdjemca nelykoná vyričtovanie grantu podla čI. IV ods. 1 písm. a) alebo b)
c. Prijemca neumoŽní kontro]u oprávnenosti qidavkov alebo neposkytne súčinnosťpodl'a tejto zmluvy (č1. VI ods, 2, čl. MI ods, 4)
2. VýŠka zmluvnej PokutY je 57o z grantu zakaŽdý deň omeškania so splnením povinnosti vypllfuajúcej zo zmluly. Zmluvnú pokutu je
moŽné uPlatniť aj oPakovane a za kaŽdé poruŠenie zmluvnej povinnosti samostatne, maximálne však do \"ýšky 100% grantu.
3. Nárok na zmluvnú Pokutu vzniká dňom uplatnenia sumy zmluvnej pokuty formou vystavenia faktúry pdjemcovi. p-rí;emca.le povinný
uhradiť zmluvnú Pokutu vo rrýŠke vypoČÍtanejpodl'a Čl. VIII ods. 2 a v lehote splatnosti faktúry, Zaplatenim zmluvnej pokutý nezaniká
povinnosť splniť závázky Pdjemcu zabezpečené zmluvnou pokutou,
4, Nadácia má PoPri nároku na zmluvnú pokutu právo na zaplatenie a§ichkolVek pokút alebo iných sankcií, ktoré jej boli uložené ako
priamy či nepriamy dósledok porušenia povinností Pdjemcu vypllfrlajúcich z tejto zmluvy,
5. Nadácia má právo odstúpiťod zmluvy z dóvodu:
a. PoruŠenia Povinnosti Pdjemcu pouŽiť grant len na oprávnené qýdavky v zmysle tejto zmluvy alebo akejkolVek povinnosti podl,a
1

b,

c,

d.

čl.Vods.3alebo

PoruŠenia povinnosti Príjemcu predloŽiť vyúčtovanie grantu v súlade s touto zmluvou alebo
nesplnenia oznamovacej povinnosti podlil čl. M ods, 1 písm. a), d), 0, s), h), i), k) alebo
omeŠkanias vYPracovaním a nahraním závereČnej správy, ktoré prekročí3 pracovné dni od uplynutia lehoťy podlh čI. IV ods.
aIebo

1

e. odopretia súčinnosti podl'a tejto zmluvy (čl. M ods. 2, čl. VII ods. 4)
6. V PríPade, Že PoruŠenie zmluvy sa §ika len Časti grantu, móže Nadácia odstúpiť od celej zmluvy alebo požadovaťvrátenie len časti
grantu, na ktoru sa porušenie zmluvy vzťahuje,
Nadácia je oPrávnená od zmluvy odstúpiť poČas plnenia zmluvy aleno kedykolVek po skončení realizácie projektu, keď nastane
alebo
vYjde najavo skutoČnosť, ktorá zakladá právo na odstúpenie, Odstúpenie musí byť písomnéa doručenérdiemcovi podlb
tejto zmluvy.
B. OdstúPenímsa zmluva zruŠuje od zaČiatku v celom rozsahu alebo čiastočne-v rozsahu odstúpenia. rrilemca
povinný na zák]ade

7.

ió

odstúPenia vrátiť Nadácii sumu grantu alebo jeho Časti, na ktorú sa vzťahuje odstúpenie, vrátane úrokov z omeškania podlb
Obchodného zákonníka. Odstúpenímod zmluvy nezaniká právo Nadácie uplatňovať zmluvnú pokutu za obdobie, ktoré predchádzalo

9,

odstúpeniu od zmluvy.
OdstúPením od zmluvY nezanikajú práva a povinnosti, ktoré sa majú podl'a ich povahy zachovať aj po čiastočnom či úplnom ukončení
zmluvy, najmá nároky zo zodpovednosti za škodu a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

x.

ZMENY A DOPLNENIA ZMLUYr
1. Táto zmluva, vrátane Pdlohyje uzatvorená v písomnej podobe a súčasnev elektronickej

ťorme, uloženej na www.darca.sk. Zmluvné
stranY sa dohod]i, Že zmeny a/alebo doplnenia tejto zmluvy, je možné vykonať v rozsahu zmien pdlohy t, i, tr. II ods, 4, čl, IV ods, 1, a

aktua]izácie údajov týkajúcich sa zmluvných strán, elektronicky prostredníctvom www.darca.sk. Zmeny čI. II ods. 4 a čl. N ods. 1 sa
uskutočnia postupom podlh čl. III ods.4 a čl. IV ods. 2, na základe žiadosti Prijemcu, Zmenaje účinnápotom, čo žiadosť o posun
termínu odsúhlasí Nadácia a súčasnevykonaním zmeny v aplikácii www.darca.sk. Za zmenu čI. IV ods. 1 zmluvy sa považuje aj
akceptácia závereČnej spravy podanej po termíne Nadáciou, a to dňom zaslania potwdenia o prijatí úplnej záverečnej spráry a splnení
požiadavlry na úhradu poslednej splátlry grantu. Zmeny kontaktných údajov, ktoré majú charakter aktualizácie údajov sa vykonajú
oznámením na www.darca.sk.
sřany sa dohodli, že zmeny Prflohy č. 1 v časti rozpočtu, ktoré nie sú podstatné, nepredstawjú zmenu zmluvy a postačuje, ak
ich Pdjemca Nadácú oznámi pri vyičtovaní,Nepodstatnou zmenou rozpočtu sú qilučne zmeny, ktoré predstawjú presun grantoqých
prostriedkov medzi jednotlivými rozpočtov,.imi kategóriami do výšlcy 15% (wátane) z grantu. Akceptácia záverečnej správy sa považuje
za anenu Prílohy č. 1 v zrrení, v a.kom je uvedená vo vyúčtovaní.
Ostatrré zmeny Pdlohy č. 1, okrem zmien v ods. 2 tohto článku (presun nad 15% a i.) vyžadujú súhlas Nadácie aje ich potrebné vopred
oznámiť prostredníctvom www.darca.sk: zmena projektu je ÚČinná dňom schválenia žiadosti o zmenu Nadáciou a vytvorením novej
verzie pmjektu.
Zm]uvné

x.

zÁvnnnčNÉusTANovENIA
1.

Zmluvné strany vyhlasujú, že spracúvajú osobné údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 20l6t679 o
ochrane fyzických osób pri spracúvaní osobných údajov a o volhom pohybe takýchto údajov (d'alej ,,Nariadenie"). Obe zmluvné strany
vyhlasujú, že predjej uzavretím bolo vykonané poučenie o spracúvaníosobných údajov a splnená informačná povinnosť podl'a čl. 13 a

Čl. 14 Nariadenia. Zásady spracúvania osobných údajov nadácie sú zverejnené

na

http s: //www. nadaciapo ntis. sk/o chra n a - o s ob nych- ud aj ov/.
Zmluvné strany sa dohodli, Že ích závázkovoprávny vzťah sa bude v zmysle § 262 ods. t a2 OBZ riadit zákonom č. 531/1991 zb.
Obchodný zákonník v znení neskoršíchpredpisov. Práva a povinnosti touto zmluvou qýslovne neupravené sa spravujú !ímto zákonom a
ostatnlými všeobecne záváznými právnymi predpismi,
Oznámenia a komunikácia medzi zmluvnými stranami sa uskutočňuje elektronicky prostredníctvom www.darca.sk. písomne,
doporučenou poštou, kuriérskou službou, alebo e-mailom na kontaktné adresy, ktoré sú uvedené v tejto zmluve alebo oznámené
postupom podlb tejto zmluvy. Písomnosti sa považujú za doručenédňom prevzatia zásielky obsahujúcej písomnosť; v prípade
oznámenia e-mailom sú zmluvné sřany povinné doručiťoriginaly listín poštou alebo kuriérskou službou, Úttntry doručenia nastanú aj v
prípade, Že sa zásielka vráti ako neprevzatá alebo akjej prijatie druhá strana odmietne. Dátumom doručeniaje deň, kedy sa zásielka
vrátila odosie]atelbvi alebo dňom, kedyju adresát odmietol.
4. V prípade, že je alebo sa v budúcnosti stane, ktorékolVek z ustanovení tejto zmluvy neplatným alebo nevykonatel'n;im, nemá takáto
skutoČnosť Žiaden vplyv na platnosť a vykonatelhosť tejto zmluvy ako celku a zmluvné strany sa dohodli, že bez zbytočného odkladu
nahradia takéto ustanovenie ustanovením platným a vykonatelhlim.

5, Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosťdňom podpisu zmluvn;ými stranami; v pdpade, že zmluvnou stranou je subjekt verejného
práva a vyŽaduje sa zverejnenie zmluvy, nadobudne zmluva účinnosťdňom nasledujúcim po dnijej zverejnenia.
6. Táto zmluva je závázná aj pre právnych nástupcov obrch zmluvných strán.
7. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch pre každúzmluvnú stranu je určený 1 rovnopis; okrem pdpadu, že zmluvnou stranou je subjekt

verejného práva, v tom prípade sa na poŽiadavku tohto subjektu vyhotowjú 4 rovnopisy, z ktoqých 3 rovnopisy sú určenépre subjekt
verejného práva.

ODKAZY NA DOKUMENTY:
Inštrukcie k podaniu elektronlckej záverečneJ správy

https://www.nadaciapontis.slďwp-content/uploads/2019/09/1*Instrukcie-EL-ZS.pdť

Inštrukcle k rozpočtu a vničtovaniu proJektu
https://www.nadaciapontis.slďwp-content/uploads/2019/09/2_In%C5%Al

trukcie-k-rozpoctu-a-vyuctJOt9-converted_l,pdf

InŠtrukcle k nákladom na mzdy zamestnancoÝ honoňre e)qteítov a služby externých pracovníkov
https://www.nadaciapontis.slďwp-contenťuploads/2019/09/3=Instrukcie-mzdy=honorare=2019.pdf
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