
Zmluva ć,. 5451201 9/oDDRF
o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019

uzavretá podl'a s 51 zákona ć,. 40l1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
a Všeobecn e záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja č,. 2512014 v znení jeho

neskorších dodatkov

(d'alej len'Zmluva")

medzi nasledujúcĺmi zmluvnými stranami

Poskytovatel'om

Banskobystrický samosp rávny kraj
Nám. SNP 23
974 01 Banská Bystrica
zastúpený: lng' Ján Lunter,

predseda BBSK
lto: gzgzgĺoo
DlĆ:2021627333
bankové spojenie: Štátna pokladnica
č' ú.: SK92 81B0 0000 0070 0038 9679

/d'alej v Zmluve ako,,Poskytovatel'"/

Priiímatel'om / Žiadateľom

obec Vígl'aš
Zvolenská 1

962 02 VÍgl'aš
zastúpená: lng. Róbert Záchenský

starosta obce
lČo: 00320382
e-mailová adresa: starosta@viglas.net, sekretariat@viglas.net
bankové spojenie: VUB, a. s.
č. Ú.: SK35 0200 0000 000002922412
právna forma: obec

/d'alej v Zmluve ako ',Žiadatel"' alebo ,,Prijímatet"' a spolu s Poskytovatel'om d'alej v Zmluve ako ,,zmluvné
strany"/

t.

Predmet a účeIZmluvv

1. Predmetom Zmluvy je poskytnutie finančnej dotácie na rok 2019 Żiadatel'ovi z vlastných prĺjmov
Poskytovatel'a na základe Všeobecne záväzného nariadenĺa Banskobystrického samosprávneho kraja
č,.2512014 v znení jeho neskorších dodatkov (d'alej ako ,'VZN BBSK č,' 25ĺ2014") podl'a podmienok
dohodnutých v tejto Zmĺuve za Účelom podporenia niŽšie uvedeného projektu v rozsahu tejto Zmluvy:

Názov projektu: oprava priestoru pre tvorbu a prezentáciu kultúrneho dedičstva
v obci Vígl'aš

oprávnené výdavky k projektu: 
;ff::iäffi ;ľ-"ľil" j1'j?T:äř.o.xJ:"nn'nu osvetlenia; obstaranie
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2. Žiadatel' sazaväzuje prevziať dotáciu a pouŽit' ju na projekt a Účel špecifikovaný v tejto Zmluve. Žiadateľ
sa zároveň zaväzĄe dodrŽat' všetky podmienky na poskytnutie finanÖnej dotácie v zmysle VZN BBSK
Ö,. 2512014 a v zmysle tejto Zmluvy.

3. Finančná dotácia sa v zmysle článku 3 ods. 3 VZN BBSK Ö,. 2512014 a podl'a tejto Zmluvy neposkytuje na:
a) náklady na stravovanie, občerstvenie, potravĺny a odpisy,
b) honoráre, odmeny, mzdy alebo odvody organizátorov projektov,
c) na splácanie úverov a úrokov z poskýnutých úverov,
d) náklady, ktoré sa nedajÚ preukázat'Účtovnými dokladmi,
e) na zhodnotenie majetku vo vlastníctve BBSK,
Đ pobyty' zĄazdy, výlety, rekreácie občanov, atrakcie pre deti,
g) zákonné odvody z honorárov odmien alebo miezd, odvádzaných prijímatel'om dotácie,
h) odvody dane z prĺdanej hodnoty (d'alej len ''DPH")' ak je Žiadatel' platcom DPH podl'a príslušných

právnych predpisov,
i) prevádzkové výdavky a reŽijné náklady spojené s pravidelne sa opakujúcĺmi beŽnými aktivitami

Žiadatel'a a nesúvisiace s projektom,
j) cestovné náhrady súkromným motorovým vozidlom a verejnou dopravou (cestovné príkazy

a cestovné lístky)
k) investície v akejkolVek výŠke do budovy sídla Žiadatel'ov, ak je Žiadatel'om právnická osoba; budovy

miesta podnikania, ak je Žiadatel'om fyzická osoba _ podnikatel'; alebo budovy obecného úradu, ak je
Žiadatel'om obec,

l) výdavky na obstaranie hmotného majetku (obstarávacia cena nad 1 700'00 eur vrátane)
a nehmotného majetku (obstarávacia cena nad 2 400,00 eur vrátane), vrátane výdavkov súvisiacich
s obstaraním tohto majetku v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov:

- nákup pozemkov a nehmotných aktív,
- nákup budov, objektov alebo ich častí,
- nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia,
- nákup dopravných prostriedkov vŠetkých druhov,
- prípravná a projektová dokumentácia,
- realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia.

4. Žiadatel' zabezpečí pri verejnom Šírení a pouŽití projektu vhodnÚ propagáciu o finanÖnej podpore
Poskytovatel'a Úradným oznaienĺm ,,S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja"
(napr. na plagátoch, pozvánkach, v tlači, bulletinoch, ozname na úradnej tabuli, na internetovej stránke,
označenie upomienkových predmetov, pĺsomným oznamom na podujatiach, označenĺm na dielach,
obrazová alebo zvuková propagácia a pod.), ktorú preukázatel'ne zdokladuje Poskytovatel'ovi pri
vyúčtovaní poskytnutej dotácie (VzoR (lradného označenia je uvedený na internetovej stránke
Poskýovateľa v sekcii dotácie). Táto povinnost' sa nevzt'ahuje na Prijímatel'a dotácie, ktoý realizoval
projekt pred dňom podpĺsania Zmluvy.

5' Żiadatel'ie povinný pred uskutočnením projektu predloŽit' Poskytovatel'ovi čitatel'ný elektronický dokument
- pozvánku alebo oznam o uskutočnení projektu s uvedením programu a miesta realizácie projektu
v niektorom z formátov PDF' RTF alebo oDT- a to oddeleniu financií Poskytovatel'a za účelom zverejnenia
na internetovej stránke Poskytovatel'a. Pozvánka - oznam musia byt' zretel'ne označené úradným
označením ,,S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja" Táto povinnost' sa
nevzt'ahuje na Prijímatel'a dotácie, ktoný realizoval projekt pred dňom podpísania Zmluvy'

6. Żiadatel' je zároveň povinný predloŽit' Poskytovatel'ovi po uskutočnení projektu Čitatel'ný elektronický
dokument - hodnotiacu správu o realĺzácii projektu v niektorom z formátov PDF, RTF alebo oDT - a to
oddeĺeniu financií Poskytovatel'a za Účelom zverejnenia na internetovej stránke Poskytovatel'a.
Hodnotiacu správu 1e Žiadateľ povinný zaslat' Poskytovatel'ovi aj písomne spolu s vyÚčtovanĺm dotácie.

7' Żiadatel'vprípade zmeny termínu realizácie projektu oznámi túto zmenu elektronicky alebo písomne
Vecne prísluŠnej organizačnej zloŽke Úradu BBSK v zmysle platného organizaČného poriadku
pred termínom, ktorý je uvedený v Žiadosti.

lt.
VÝška dotácie

1. Poskytovatel' na základe tejto Zmluvy poskytne Žiadatel'ovi finančnÚ dotáciu vo výške: 1 3oo,_ € /slovom:
jedentisíctristo euľ/ bezhotovostným prevodom V prospech bankového ÚČtu Żiadatel'a uvedeného
v záhlaví tejto Zmluvy.
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2. Schválená dotácia bude Prijímatel'ovi vyplatená jednorazovo v pridelenej výške do 30 dní odo dňa
nadobudnutia Účin nosti Zmluvy.

3. Poskytnutá finančná dotácia je Účelovo viazaná a moŽno ju vyuŽĺť len na účel podl'a ělánku l' tejto Zmluvy

il!.
Podmienkv pouŽitia dotácie

1' Żiadatel'mÔŽe finančnÚ dotáciu pouŽiť len do konca príslušného rozpoÖtového roka, pre ktorý je dotácia
poskytnutá.

2' Żiadatel'nie je oprávnený z finanÖnej dotácie zĺskanej na základe tejto Zmluvy poskytnÚt'finančnÚ dotáciu
iným právnickým alebo'íyzickým osobám s výnimkou úhrady nákladov spojených s realizáciou projektu.

3. Plnenie podmienok podl'a tohto článku je poskytovatel' oprávnený kontrolovat' potas trvania projektu,
najdĺhšie však po dobu 36 mesiacov od realizácie projektu. Żiadatel'sazaväzuje a súhlasí, Že bude plniť
a akceptovať uvedené podmienky v zmysle tejto zmluvy počas uvedeného obdobia.

tv.
Podmienkv vvúětovania dotácie

Prĺj ímatel' dotácie predloŽí doklady pre vyÚčtovanie poskytnutej dotácie:
a) do 30 dní od ukončenia realizácie projektu, pre ktoý bola dotácia poskytnutá, a to pre projekty

realizované od 'ĺ. januára do 30. novembra rozpočtového roka, pre ktorý bola dotácia poskytnutá,
b) najneskÔr do 15' januára nasledujúceho rozpočtového roka, pre ktoý bola dotácia poskýnutá,

pre projekty realizované od 1. decembra do 31' decembra rozpočtového roka, pre ktoný bola dotácia
poskýnutá.

Prijímatel'dotácie, ktoý realizuje projekt pred podpĺsaním zmluvy, je povinný vyÚčtovat'dotáciu do 30 dní
od prijatia finančných prostriedkov na ÚÖet Žiadatel'a.

2. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie musí byt'vykonané riadne a včas podl'a termínov uvedených v odseku 1

tohto článku Zmluvy.

3. Prijĺmatel' dotácie predkIadá vo vyúčtovaní:
. súpis účtovných dokladov k finanÖnému vyÚÖtovaniu dotácie vrátane í 0 % spolufĺnancovania projektu

z poskýnutej dotácie na oprávnené výdavky (sÚpis Účtovných dokladov Príloha č.3, predkladá
v rozsahu podl'a odseku 4 tohto článku Zmluvy),

o písomné objednávky, zmluvy, faktúry, dodacie listy,
. doklady z registračnej pokladne, v prípade úhrady faktúry, alebo nákupu v hotovosti,
o pri platbe bankovým prevodom - bankové výpisy prijímatel'a dotácie, ktoré dokumentujú úhradu

výdavkov,
o pri platbe v hotovosti _ výdavkové pokladniěné doklady, príjmové pokladniÖné doklady dodávatel'a,
. zoznam ubytovaných osôb, ak sa hradí z dotácie ubýovanie,
. zoznam prepravovaných osÔb, ak sa hradí cestovné,
. preukázatel'nÚ propagáciu Poskytovatel'a dotácie, aj s fotodokumentáciou projektu a jeho propagácie
. hodnotiacu správu o realizovanom projekte.

4' Vytlčtovanie poskytnutej dotácie musí obsahovat'čitatel'né fotokÓpie Účtovných dokladov v zmysle zákona
Ö,.43112002 z. z. o účtovníctve v znení neskoršĺch predpisov (originál v prĺpade poŽiadavky
poskytovatel'a), ktoré riadne preukazujú pouŽitie dotácie. Účtovné doklady musia byt'označené textom
,,hradené z prostriedkov BBSK"' SÚčast'ou vyúčtovania musí byt'sÚpis týchto dokladov v zmysle Prĺlohy
ě. 3 k VZN BBSK Ö,' 2512014:
a) riadne vyplnenú, originál podpísanú príslušným štatutárnym zástupcom Prílohu č. 3 k VZN BBSK

č,.25!2014,
b) kópĺe objednávok (v elektronickej aĺebo pĺsomnejforme) a zmlúv,
c) faktúry, ktoré musia obsahovat': Öĺslo faktúry, názov dodávatel'a, jeho lČo, DlÖ, názov príjemcu, jeho

lČo, Dlt, dátum vystavenĺa faktúry, dátum splatnosti faktúry, dátum dodania tovaru/sluŽby, formu
úhrady faktÚry, označenie dodávky, mnoŽstvo, celkovú cenu dodávky, peÖiatku a podpis, (v sÚlade
so zák. o účtovníctve č,'43112002 Z. z.)

d) kópiu bankového výplsu prijímatel'a dotácie' ktorá dokumentuje pouŽitie poskytnutej dotácie;
prijímatel' dotácie je zároveň majitel'om bankového úětu;
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e) kópiu výdavkového pokladniěného dokladu, ktorá musí obsahovat': čÍslo dokladu, názov platitel'a,
jeho lČo, DlČ, názov príjemcu, jeho lČo, DlČ' dátum vystavenia dokladu, vyplatená suma slovom
ajčíslom, účel vyplatenia, podpis prijímatel'a, podpis vystavovatel'a, poradové číslo, pod ktorým
je výdavok zaúčtovaný v peňaŽnom denníku alebo v pokladničnej knihe, podpis schval'ovatel'a
dokladu,

f) kópiu príjmového pokladniěného dokladu, ktorá musíobsahovat': Öíslo dokladu, názov prijímatel'a,
jeho lto, DlČ, názov vystavovatel'a dokladu, jeho lČo' DlČ, dátum vystavenia dokladu' prijatá suma
slovom aj číslom, Účel príjmu, podpis vystavovatel'a dokladu, podpis schval'ovatel'a dokladu, podpis
príjemcu, poradové číslo, pod ktoným je príjem zaÚčtovaný v peňaŽnom denníku alebo v pokladničnej
knihe,

g) kópie dokladov z registračnej pokladne, v prípade platby resp' nákupu v hotovosti'
h) zoznam úěastnĺkov (ubýovaných), ak sa hradíz dotácĺe ubytovanie,
i) cestovné výdavky _ len ako poskytnutú sluŽbu dopravcami na základe fakturácie, vrátane zoznamu

prepravovaných osôb,
j) prehlásenie o vlastníctve účtu, z ktorého boli hradené náklady, pokial'sa nezhoduje s čĺslom Úttu

uvedenom v zmluve,
k) preukázatel'nú propagáciu Poskytovatel'a dotácie (v zmysle ods. 4 článku l' tejto Zmluvy) vrátane

fotodokumentácie projektu
l) hodnotiacu správu o reaIizovanom projekte (v zmysle ods. 6 článku l. tejto Zmluvy).
m) dokladovat'účtovnými dokladmizabezpeěenie vlastného spolufinancovania projektu (v zmysle

ods. 7 tohto článku Zmluvy).
n) a ĺné nevyhnutné doklady v priamej súvislosti s realizovaným projektom

5. V prípade, Že jednotlivé poloŽky nebudú podloŽené riadnymi účtovnými dokladmi, v zmysle zákona
ć,' 43112002Z. z' o úČtovníctve v znenÍ neskorších predpisov, budú Prijímatel'ovi vrátené na dopracovanie
a doplnenĺe. Poskytovatel' je oprávnený zaslat' Prijímatel'ovi aj elektronickÚ výzvu na dopracovanie
dokladov na e-mailovÚ adresu Prijímatel'a tŻiadatel'a uvedenú v záhlavíZmluvy'

6. Prijímatel'dopracované resp. doplnené doklady predloŽí Poskytovatel'ovi k vyúÖtovaniu najneskôr do 10
dní odo dňa ich vrátenia Poskytovatel'om. Uvedené platí rovnako aj v prípade elektronickej výzvy
na dopracovanie resp. doplnenie dokladov zaslanej Prijímatel'ovi podl'a predchádzajúceho odseku.
V takom prípade je Prijímatel' povinný predloŽit' Poskytovatel'ovi doklady k vyÚČtovaniu najneskÔr do 10
dní odo dňa odoslania výzvy na dopracovanie resp. doplnenie dokladov Prijímatel'ovi.

7 ' Prijímatel' je povinný spolufinancovat' dotovaný projekt na oprávnené výdavky vo výške 10 o/o z poskýnutej
dotácie vlastnými prostriedkami. Prijímatel' musí pri vyúčtovaní dotácie podl'a VZN BBsK č,' 2512014
preukázatel'ne zdokladovat' Poskytovatel'ovi zabezpečenie takéhoto vlastného spolufinancovania
projektu.

V.
Kontrola

Kontrolu dodrŽiavania tejto Zmluvy vykonávajÚ:
a) predseda BBsK, ktoý mÔŽe vykonaním kontroly pĺsomne poveriť zamestnancov Poskytovatel'a,
b) hlavný kontrolÓr BBsK, ktoný mÔŽe písomne poverit'zamestnancov Útvaru hlavného kontrollra BBSK,
c) Zastupitel'stvo BBSK, ak sa na tom uznesie,
d) zamestnanci vecne príslušného oddelenia alebo útvaru Úradu BBsK.

2' Prijímatel' sa zaväzuje umoŽnit' povereným zamestnancom Poskytovatel'a vykonat' kontrolu Účtovných
dokĺadov predloŽeného vyÚÖtovania poskytnutej finanÖnej dotácie podl'a tejto Zmluvy, umoŽnit'kontrolu
formy propagácie a umoŽnit'kontrolu pouŽitia poskytnutých prostriedkov. Touto kontrolou sa overuje najmä
objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad s predpismi a Zmluvou a dodrŽanie podmienok
pouŽitia poskytnutej dotácie nazáklade tejto Zmluvy.

3. Prijímatel' je povinný vrátit' poskytnutú dotáciu alebo jej čast':
a) vo výške, ktorá bola vyÖíslená ako neoprávnený výdavok predloŽeného vyÚčtovania, a to v lehote do 10
dníod doručenia oznámenia o skutočnosti, Že dotácia alebo čast'dotácie bola vyčíslená ako neoprávnený
výdavok predloŽeného vyÚčtovania (v prĺpade, ak bol Žiadatel' vyzvaný na doplnenĺe alebo dopracovanie
vyÚčtovania v zmysle ölánku lV. odseku 5 a 6 Zmluvy, mÔŽe byt' dotácia alebo jej čast' vyčíslená
ako neoprávnený výdavok predloŽeného vyúčtovania aŽ potom' ked' Žĺadatel' na základe výzvy
Poskytovateľa vyúčtovanie dodatočne nedoplníani nedopracuje podl'a podmienok uvedených v článku lV.
ods.Sa6Zmluvy),
b) vo výške, v ktorej poskytnutÚ dotáciu nevyčerpal, a to v lehote do 10 dníodo dňa doruÖenia vyúÖtovania,

4



c) v celej výške, v prípade, ak nepredloŽí kompletné vyÚčtovanie dotácĺe ani po výzve na doplnenie
vyÚčtovania, a to v lehote do 10 dníod doručenia elektronickejvýzvy,
d) v celej výške v prípade, Že dotácia bola pouŽitá V rozpore s podmienkami VZN BBsK ć,.2512014, alebo
so Zmluvou, najmä v prípade nevyÚčtovania poskýnutej dotácie, pouŽitia dotácie V rozpore s určeným
ÚÖelom, 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 doručenia
oznámenia o danej skutočnostĺ.

4. Ak Žiadatel' nesplní povinnosti uvedené v Článku l. ods. 4 alebo v článku lll. ods' 2 alebo v článku V. ods.
3 písm. c) alebo písm. d) tejto Zmluvy, je povinný zaplatit' Poskytovateľovi zmluvnÚ pokutu vo výške
0,05 % z celej sumy finančnejdotácie zakaŽdý Ązaěatý deň omeškania s plnením kaŽdejz uvedených
povinnostíjednotĺivo. Ak Žiadatel' nesplní povinnosti uvedené v článku V. ods. 3 písm. a) alebo pĺsm. b)
tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Poskytovatel'ovizmluvnrj pokutu vo výške 0,05 % z častifinanČnej dotácie
podl'a článku V. ods. 3 písmena a), b) Zmluvy' Zmluvná pokuta sa neodpÚšt'a'

5' Ak sa Żiadatel'omešká s plnením povinnosti predloŽit' kompletné doklady pre vyÚčtovanĺe poskytnutej
dotácie (v zmysle čl' lV. ods' 3 Zmluvy) v lehote podl'a ělánku lV. ods. '1 tejto Zmluvy, je povinný zaplatit'
Poskytovateľovi zmluvnÚ pokutu vo výške 0,05 % z celej sumy finančnej dotácie, a to za kaŽdý Ą začatý
deň omeškania s plnením uvedenej povinnosti aŽ do predloŽenia kompletných dokladov'

6. Zmluvné strany mÔŽu od Zmluvy odstúpit'z dÔvodu nedodrŽania zmluvných podmienok alebo z dôvodu
porušenia niektorého z ustanovení VZN BBsK i'' 2512014' odstúpenie od zmluvy je Účinné dňom
dorutenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane, čím sa Zmluva ruší od začiatku.
Poskytovatel'pred odstÚpením od Zmluvy mÔŽe Príjemcovi poskytnút'lehotu vtrvaní najviac 14 dní
na odstránenĺe nedostatkov, ktoré zakladĄÚ nárok na odstúpenĺe od Zmluvy'

7. odstÚpením od Zmluvy sa Zmluva od začiatku zrušuje azmluvný vzt'ah zaniká. Prijĺmateľ dotácie
je v takom prípade povinný vrátit' poskytovatel'ovi uŽ poskytnutú výŠku dotácie v lehote najneskôr
do í0 kalendárnych dnÍod ÚčinnostiodstÚpenia od Zmluvy.

8' Uplatnenĺm si zmluvnej pokuty alebo odstúpenia od Zmluvy Poskytovateľom, nie je dotknutý nárok
Poskytovatel'a na úroky z omeškania a nárok Poskytovateľa na náhradu Škody spÔsobenej porušenÍm
povinnosti, na ktorú sa vzt'ahuje zmluvná pokuta' Poskytovateľ je oprávnený domáhat'sa náhrady škody
presahujúcej zmĺuvnú pokutu v zmysle $ 545 ods. 2 občianskeho zákonníka.

9. Zmluvné strany prehlasujÚ, Že výšky zmluvných pokút špecifikovaných v tomto článku Zmluvy povaŽujÚ
za primerané, pretoŽe pri rokovaniach o dohodách o výškach jednotlivých zmluvných pokút prihliadali
na hodnotu avýznam týmito zmluvnými pokutami zabezpećovaných povinností.

vt.
Závereěné ustanovenia

1' Zmluvné vzt'ahy neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona ć,' 40ĺ1964 Zb. obÖianskeho
zákonníka vznení neskorších predpisov, zákonom č.583/2004 Z' z. v znenÍ neskorších predpisov
a d'alších všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. obsah tejto Zmluvy moŽno meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán a to formou pĺsomného
dodatku k Zmluve.

3. KaŽdá zo zmluvných strán sazaväzuje, Že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vypl1ivajúce
z tejto Zmluvy, resp. ich Öast' na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej
strany. V prípade porušenia tejto povinnosti, bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov,
neplatná. V prípade porušenia tejto povinnostĺ jednou zo zmluvných strán, je druhá zmluvná strana
oprávnená od Zmluvy odstúpit', a to s Účinnost'ou odstúpenia ku dňu, ked' bolo písomné oznámenie
o odstúpení Zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.

4. Zmluvné strany sa dohodlĺ, Že kaŽdá z nich má povinnost' oznamovat' druhej zmluvnej stľane zmenu
adresy pre doručovanie, ako aj zmenu akýchkol'vek identifikačných Údajov uvedených v záhlavĺ tejto
Zmluvy' V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá zmluvná strana druhej zmluvnej strane za Škodu,
ktorá jej takýmto porušenĺm povinnosti vznikla. V takomto prÍpade sa zásielka povaŽuje za doručenÚ
momentom jej vrátenia spät' k odosielatel'ovi. Pri ínak zmarenom doručenĺ (napr. prĺdoČasnej
neprĺtomnosti adresáta, odmietnutím prevzatia zásielky atd'.) sa povaŽuje zásielka za doručenÚ tretím
dňom od jej vrátenia odosielateľovi'
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5' Ak niektoré z ustanovenítejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným čĺ neúčinným, nedotýka sa to ostatných
ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a Účinné. Zmĺuvné strany sa V tomto prípade zaväzujli
dohodou nahradit' neplatné alebo nerjčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovenĺm, ktoré
najlepŠĺe zodpovedá pÔvodne zamýšl'anému účelu neplatného alebo neÚčinného ustanovenia.

6. Zmluvaje vyhotovenáv 2 vyhotoveniach, 1 vyhotovenie pre Poskytovateľa a 1 vyhotovenie pre Żiadateľa.

7. Zmluvné strany vyhlasujÚ, Že si túto Zmluvu preČítali a s jej obsahom súhlasia, ŽeZmluva bola uzatvorená
podl'a ĺch pravej aslobodnej vôle, určito, váŽne azrozumiĺeľne, nĺe vtiesni ani za inak nápadne
nevýhodných podmienok. Zmluvné strany vyhlasujú, Že ich spÔsobilosť a voľnost' uzatvoriť ttjto Zmluvu,
ako aj spÔsobilost' 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. Zmlwa je platná dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a Účinná dňom nasledujúcim po dnijej
zverejnenia na webovom sídle Poskytovatel'a v zmysle $ 47a zákona ć,. 4011964 Z. z. obtianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s $ 5a záRona ě.21112000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov.


