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Výška dotácie 
 

1. Poskytovateľ poskytne Príjemcovi dotáciu vo výške 1.373.500 EUR 

(jedenmilióntristosedemdesiattritisícpäťsto EUR). 

2. Poskytovateľ poskytne Príjemcovi dotáciu v nasledovných tranžiach: 

a) najneskôr do 15.1.2022 čiastku zodpovedajúcu 60% dotácie t. j. 824.100 EUR 

(osemstodvadsaťštyritisícsto EUR) na základe písomnej žiadosti Príjemcu doručenej do 

7.1.2022 a 

b) najneskôr do 30.6.2022 čiastku zodpovedajúcu 40% dotácie  t. j. 549.400  EUR 

(päťstoštyridsaťdeväťtisícštyristo EUR) na základe písomnej žiadosti Príjemcu 

doručenej do 15.6.2022. 

 

Článok VII 

Trvanie Zmluvy 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do naplnenia všetkých práv a povinností z nej 

vyplývajúcich.  

2. Zmluva zanikne predovšetkým uplynutím doby, na ktorú bola dohodnutá. 

3. Zmluva môže zaniknúť aj písomnou dohodou zmluvných strán. 

4. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade ak: 

a) Prijímateľ použije finančné prostriedky v rozpore s touto Zmluvou, 

b) Prijímateľ opakovane poskytne nepravdivé údaje o použití finančných prostriedkov alebo 

opakovane neposkytuje súčinnosť pri vyúčtovaní finančných prostriedkov, 

c) na Prijímateľa bol vyhlásený konkurz alebo Prijímateľ vstúpil do likvidácie. 

5.  Odstúpenie od tejto Zmluvy je účinné ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení 

Zmluvy doručené druhej zmluvnej strane. 

 

Článok VIII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle Poskytovateľa podľa ust. § 5a zákona č. 

211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení  a ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

2. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží 

Prijímateľ a dve vyhotovenia Poskytovateľ. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom Zmluvy sa dôkladne oboznámili  a  túto uzatvárajú 

zo slobodnej vôle a bez nátlaku, alebo za inak nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú 

vlastnoručnými podpismi.   

4. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) 

vyplývajúce z tejto Zmluvy, resp. ich časť 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 povinnosti jednou zo 

zmluvných strán, je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou 

odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy doručené druhej 

zmluvnej strane.  

5. V prípade, ak niektoré ustanovenie Zmluvy je alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane neplatné, 

neúčinné, alebo nevynútiteľné (obsolentné), nemá a ani nebude to mať za následok neplatnosť, 

neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné 
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