číslo zmluvy IROP-Z-302071BLK 8-74-73
MINISTERSTVO
INVESTIClf. REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATlZÁClE
SLOVENSKCI REPUBLIKY

EURÔPSKA ÚNIA

EUROPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

•

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO F INANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá
podľa § 269 odsek 2 zákona č. 5 1 3/ 1 99 1 Zb. Obchodný zákonnik v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Obchodný zákonník"), podľa §25 zákona č. 292/20 1 4 Z. z. o príspevku poskytovanom
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF") a podľa § 20 odsek 2 zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpi ov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách") medzi:

Poskytovateľom
názov:

(

sídlo:
poštová adresa:
IČO:
konajúci:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a infonnatizácie Slovenskej
republiky
Štefánikova 882/ 1 5, 8 1 1 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,
Slovenská republika
Račianska 1 53/A, P.0.Box 1 , 830 03 Bratislava 33
50349287
Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka

v zastúpení

názov:
sídlo:
IČO:
konajúci:

Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 1 6, 820 05 Bratislava, Slovenská republika
36063606
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho
kraja
na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu
spro tredkovateľským orgánom zo dňa 24.2.20 1 6 a v znení Dodatku č.2 zo dňa 27.0 8.2021
(ďalej len „Poskytovate!'")

(ďalej len „Poskytovateľ")
a

Prijímatel'om
názov:
sídlo:
IČO:
konajúci:

Mesto Pezinok
Radničné námestie 44/7, 902 1 4 Pezinok, Slovenská republika
00305022
Ing.arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok

(ďalej len „Prijímate!'")
(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné
strany" alebo jednotlivo „Zmluvná stnna")

PREAMBULA
(A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o po kytnutie nenávratného
finančného príspevku (ďalej ako „NFP"), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia
príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prij ímateľom (v postavení
žiadateľa) podľa § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie
o schválení žiadosti.

(B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti
rozhodnutia o chválení žiadosti o po kytnutie NFP č. NFP302070BLK8 zo dňa 19.04.2022,
v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tej to zmluvy, v dôsledku čoho je od
momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prij ímateľom
vzťahom súkromnoprávnym.
1.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. 1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú
uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné
podmienky (ďalej ako „VZP"). Definície uvedené v článku. 1 VZP a rovnako vzťahujú na celú
Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien
a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prij ímateľom a Poskytovateľom podľa právnych
predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o
schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa § 19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa
uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva" s malým začiatočným písmenom „z", myslí sa tým táto
zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy
sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP", čo výlučne pre tento prípad
zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere
zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o po kytnutí NFP.
1 .3 S výnimkou odseku 1. 1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
(a)

pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom
nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú
taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych
definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;

(b)

pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej
Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa
použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým
začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;

(c)

slová uvedené:

(d)

(i)

iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;

(ii)

v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;

(iii)

iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické o oby a naopak;

akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR
alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek
ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
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(

(e)

nadpisy slúžia len pre vacsm prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú
význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1 .4

V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa
bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní
NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalosti, ukladanie sankcií,
pôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďaľie otázky, ktoré medzi Zmluvnými !:ranami
môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť
vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola
obsiahnutá priamo v tej to zmluve. V plÍpade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má
predno ť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2.

PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2. 1

Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok. práv a povinností
medzi Poskytovateľom a Prij ímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa
Prij ímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:
Názov proj ektu

Prístavba modulového pavilónu k ZŠ Na bielenisku novostavba

Kód projektu v ITMS20 1 4+

30207 1 BLK8

Miesto real izácie projektu

Mesto Pezinok

Výzva - kód Výzvy

IROP-P07-SC74-202 1 -73

Použitý systém financovania

refundácia a/alebo predfinancovanie

(ďalej ako „Projekt").
2.2

Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolu.financovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to
poskytnutím NFP v rámci:
Operačný program:

Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja REACT-EÚ

Prioritná os:

7-REACT-EÚ

Investičná priorita:

7 . 1 - Podpora nápravy dôsledkov kiízy v kontexte pandémie
COVlD- 1 9 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy
hospodárstva.

Špecifický cieľ:

7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraj i

chéma pomoci:
na dosiahnutie cieľa Projektu:

neuplatňuje a
cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov
Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí
NFP, a to podľa ča u plnenia Merateľného ukazovateľa buď
k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu
alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich
následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade
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s podmienkami uvedenými v článku
nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP
2.3

71

všeobecného

Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi
za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a
v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP,
v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými
dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak bolí Zverejnené, vrátane
Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

2.4

Prij lmateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v
Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z pr!slušnej
Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky
Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu
zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít
Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku l
odsek 3 VZP. a preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je
Prij ímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie
jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý
udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas
s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.

2.5

Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť
splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok
poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a
Prij ímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 1 O VZP, ak z Právnych
dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam
poskytnutia príspevku iný postup.

2.6

NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho
rozpočtu SR, v dôsledku čoho mu ia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmy Ie článku 33 Nariadenia
20 1 8/ 1 046,
b) hospodárne, e fektívne, účinne a účelne,
c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s vereJnym1
prostriedkami vyplývajúcimi z § 1 9 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej
správy.
Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia
podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu
a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v úvislosti s Projektom
počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného
obstarávania (ďalej aj „VO"), s kontrolou Žiadostí o platbu vykonávanou formou finančnej
kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak
Prij ímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť
NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 1 O VZP.
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2.7

Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo
právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 1 07 Zmluvy o fungovaní
EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom
z verejných zdrojov.

2.8

Neuplatňuje sa.

2.9

Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne
oprávnenými osobami zapojenými naj mä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia,
monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské
služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce
sa poskytovania informácií povinnými osobami.

2. I O

NFP nemožno poskytnúť Prij ímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku
uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prij ímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu úča ti vo verejnom obstarávaní podľa §
1 7 až 1 9 zák. č. 9 1 /20 1 6 Z. z. o tre tnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení
niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatno ti roz udku podľa prvej
vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od
zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je
povinný vrátiť NFP alebo jeho ča ť v súlade s článkom 1 O VZP.

2. 1 1

NFP nemožno poskytnúť Prij ímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov
verejného sektora podľa zákona č. 3 1 5/20 1 6 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak
Prij ímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu
počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné
porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP
alebo jeho časť v súlade s článkom 1 O VZP.

(

3.

VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3. 1

Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
a) neuplatňuje sa,
b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu pred tavuj ú umu 437 702,4 1
EUR (slovom: štyristotrid aťsedemtisícsedem todva eur štyrid aťjeden centov),
c) Poskytovateľ poskytne Prij ímateľovi NFP maximálne do výšky 4 1 5 8 1 7,29 EUR (slovom:
štyristopätnásťtisícosem tosedemná ť eur dvad aťdeväť centov), čo predstavuje 95 %
(slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít
Projektu podľa odseku 3 . 1 . písmeno b) tohto článku zmluvy,
d) Prijímateľ vyhlasuj e, že:
(i)

má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % ( lovom: päť
percent), čo predstavuje sumu 2 l 885, 1 2 EUR (slovom: dvadsaťjedentisíc
osemstoosemdesiatpäť eur dvanásť centov) z Celkových oprávnených
výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3 .1. písmeno b) tohto
článku zmluvy a
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(ii)

zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov
na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít
Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy
o poskytnutí NFP.

3.2

Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3. 1 . písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť
prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane
Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,0 1 %
z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3 . 1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ
účasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov ktorá bude
skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania
služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od
posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti,
efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok
uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa
článku 1 4 VZP.

3.3

Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu
za splnenia podmienok stanovených:
a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
b) právnymi predpismi SR,
c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymj predpismi a aktmi
Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich
základe, ak boli Zverejnené,
e) chváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou
pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre
vypracovarue a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
t) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa
vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli
tieto dokumenty Zverejnené.

3 .4.

Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu
aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP
a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku
3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.

3.5.

Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu
pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy
a ktorá by predstavovala dvojité financovanje alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov
zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných
verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa
zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového
financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Sy tému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených
povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a
Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 1 O VZP.

3.6.

Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho ča ť je finančným prostriedkom
vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných
prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenfo finančnej disciplíny sa vzťahuje
režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpi och SR a v právnych aktoch
EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o
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finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti
Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku
3.3 tohto článku.
3.7.

Ustanovením od eku 3 . 1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného
oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle
článku 1 43 všeobecného nariadenia.

3.8.

Neuplatňuje sa.

3.9.

Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú ob ahom Projektu a v súlade s podmienkami
poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, po kytnutie NFP podľa Zmluvy o po kytnutí
NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít
alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku
ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný
vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými
pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo
výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych
aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dô ledku porušenia
povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 1 O VZP. Povinnosti Prijímateľa
uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4.

KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANlE

4. 1 .

Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca o Zmluvou o po kytnutí NFP si pre
svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné
strany povinné uvádzať ITMS20 1 4+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2. 1 .
zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto
komunikácia písomnú fo1mu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre
vzájomnú pi omnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví
Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom
6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať
v listinnej podobe pro tredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného
doručovania poštou Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania
písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie o obne alebo prostredníctvom kuriéra;
takéto doručenie Po kytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne
Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.

4.2.

Pod elektronickou podobou komunikácie v zmysle odseku 4. 1 tohto článku sa rozumie najmä
bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronického podania v
ITMS20 1 4+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej
správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu)
alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portál.u verejnej správy (pričom zo strany
Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických
prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka
doručovaná
prostredníctvom evidencie Komunikácia v TTMS20 1 4+ bude považovaná za doručenú
momentom odoslania v ITMS20 1 4+ Zmluvnou stranou. 4.3
V prípade oznámenia, výzvy,
žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť") sa za deň doručenia Zmluvnej strane
do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2
tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom
dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej trany, a to aj
vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
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4.4

Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy
o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly
podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak
dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí
NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa
považuje deň, kedy došlo k:
a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti za ielanej poštou druhou
Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c„
b.

odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú
poštou alebo osobným doručením,

c.

vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu
na prípadnú poznámku „adresát neznámy").

4.5

Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmy Ie článku 12 odsek 2 VZP sa
považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený v listinnej podobe dňom jeho
prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle
článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený aj v
prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh
čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa
uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy
v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené
dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj
keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej
správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej
schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručený v
najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť
uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom
nedozvedel.

4.6

V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom
ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenú momentom zverejnenia nezrovnalosti vo
verejnej časti ITMS2014+.

4.7.

Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú
momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri
slúžiacom na prijímanie elektronickej poyty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda
momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom
doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické
potvrdenie o úspešnom doručení zá ielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné
strany výslovne súhla ia tým, že zá ielka doručovaná elektronicky bude považovaná za
domčenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana
nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým
sa za doručenú považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju
Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania
prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
a.

vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto
formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto
povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych
údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-
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mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za
riadne doručenú,
b.

vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob
doručovania,

c.

zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude
splňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia
doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je
objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento
technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku
čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená
za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.

4.

Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely pí omnej
komunikácie Zmluvných strán.

4.9

ZmJuvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
Všetka dokumentácia predkJadaná Prijímateľom v súvislosti o Zmluvou o poskytnutí NFP
a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená
v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí
NFP je potrebný úradný prekJad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči
vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkJadaná aj v če kom jazyku bez potreby
úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť
predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do
slovenského jazyka.

(

4.1O Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu
uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať...
a. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu
štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár
v JTMS2014+ odošJe štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba
a súčasne je to v úlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO
a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v pripade, ak je RO a prijlmateľ tá istá
osoba pojem „zmluva o NFP"). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť
údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo
b. v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e
Govemmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň
odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo
c. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS20 14+ a zároveň
odoslaním kenu podpísanej monitorovacej právy pro tredníctvom evidencie
Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej
správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.

5.

5.1

OSOBITNÉ DOJEDNANIA
Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadostí o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych
mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom
záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných
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aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže
Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
5.2.

Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy
o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným
Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijimateľovi,
ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí
zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 1 3 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná
využitim niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku,
ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech
Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 1 3 od ek 1 VZP. Ponúknuté
zabezpečenie, ktoré splňa vyetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky
analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 1 3 od ek 1 VZP,
môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť
ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet
zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak
existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej
výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/20 1 5 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb
a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych
dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác
nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať
spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi
SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.
c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v úvislo ti
s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj
poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech
Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 1 3 odsek 2 VZP, ak
Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa
nevyžaduje,

(

d) Neuplatňuje sa.
5.3 V zmysle ust. § 40 1 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu
na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti
alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 1 0 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala
plynúť po prvý raz.
5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo
Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijimateľ
právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu
stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty
dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom
a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byt' v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom
v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijimateľa).
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6.

ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Po kytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti,
ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie
cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo
môžu týkať neplnenia povinno tí Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu
Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.
Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, infonnácií,
Dokumentácie alebo iného druhu súčinno ti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre
preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky
Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

(

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to
s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť,
že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § Sa zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z."),
pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý a realizuje na právnom
základe Zmluvy o poskytnutí NFP:
a) Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie
a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení,
Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Sy tému
riadenia EŠIF a Sy tému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného
dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov
SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do
rozporu Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať
a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
b) Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením všeobecného
nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý ŠIF, právnych predpisov
SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní
ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka
výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol
aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve
o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky,
spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom
registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti
zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
c) Formálna zmena spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné
meno/názov, ídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného
na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade
vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1
VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny
účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne
záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu
Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej
Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy
o poskytnuti NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady,
z ktorých zmena vyplýva, najmä výpi z obchodného regi tra alebo iného registra, rozhodnutie
Prijímateľa, odkaz na prislušný právny predpis a podobne.
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d) V prípade menej významných zmien Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy,
alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa
zmien projektov, Prijimateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom
dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, av ak nie je povinný požiadať
o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na fonnulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ
a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto
písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované
Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za
podmienok uvedených v tomto pismene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany
dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods.
6. 1 3 a nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.
V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako
menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej
významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených
dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje
odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie
Prij!mateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijimateľ je oprávnený postupovať pri zmene
Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa
nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného
príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie
Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ
oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej
postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných
prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou
oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čim dochádza
k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.
Zmena Zmluvy o poskytnutí FP sa podľa tohto pismena d) vykoná najneskôr pri najbližšom
písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych
zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena
Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej
významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny
podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve
o poskytnutí NFP nevyhotovuje.
Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP sa považujú najmä:
(i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s tennínom
uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP,
(ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá
vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na
dodržanie podmienok poskytnutia prispevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie,
zmena technických správ, zmena štúdii a podobne),
(iii)ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 1 5 % kumulatívne na túto
skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia
Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka ne mie mať za následok
zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
(iv)odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak
ide o zniženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie
cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,
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(v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to
podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených
v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného ob tarávania,
(vi) predlženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním
Prijímateľ nezačal ani do 3 me iacov od účinnosti Zmluvy,
(vii) predlženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.
V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený
oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane.
Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín,
než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných
aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa
akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku
6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého
predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu
eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.
Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje
zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou
opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného
obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou vrkou
výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho
konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa
predchádzajúcej vety pred tavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom
akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena
výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve
o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu
príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie
zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný
rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade vý ledkov príslušnej finančnej
kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej práve alebo správe z tejto
finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči oznámenej
aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada
Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia
zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do
jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa od cku 6.11 tohto
článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.
V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany
osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo
strany Prijímateľa obsahujúceho predlženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti
termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr
zmeneným termínom, ak sa oznamuje predlženie termínov opakovane, dochádza k predlženiu
doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej
významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8.
Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa od eku 6.11 tohto článku. Zmena
Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže
vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.
Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná
výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto
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zmena nepred tavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia
o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.
Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5%
alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená
v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku
zmluvy. Ak Poskytovateľ tanovl v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť
Prijlmateľa aj vo vzťahu k takejto kutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu
povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.
e)

Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny oplsané v písmenách a) až d) a f) tohto
odseku, sú významnejšlmi zmenami Projektu (ďalej aj ako „významnejšie z meny"), a tieto je
možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme
písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o po kytnutí NFP. Zmene Zmluvy
o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiado ť Prijlmateľa o zmenu Zmluvy
o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal
Poskytovateľ.
Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijlmateľ oprávnený
podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku - ex
post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonanlm samotnej
významnefej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou
sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy
o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce
sa chválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa
dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv
na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutl NFP.

t)

Podstatnú zmenu Projekt u tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ
oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik
Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je
vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijlmateľa vrátiť NFP alebo
jeho ča ť v súlade s článkom 1 O VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, poča ktorého
došlo k porušeniu podmienok v dô lcdku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na
charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu
podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa
neaplikuje.

6.3 V prípade významnejšej zmeny podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa
nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu
Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej
a požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti , ktorá sa má
prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu
v zmene:
a) mie ta realizácie Projektu,
b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh účasne aj Predmetom
Projektu,
c)

Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti
výyke cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti
o NFP (podľa podmienok uvedených v od eku 6.6 tohto článku),
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(

d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít
Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie roz ahu hlavných Aktivít Projektu
a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku
úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky
neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
e) majetkovo-právnych pomerov týkaj úcich sa Predmetu Projektu
s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,

alebo

súvisiacich

t) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej
splnenia Prijímateľom,

g) používaného systému financovania,
h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
i)

Prij ímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Vý7.Vy,

j)

spôsobu spolufinancovania Proj ektu,

k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prij ímateľa, alebo
v inom Právnom dokumente.
6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu a Proj ektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu
Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Proj ektu nastala Podstatná zmena Projektu,
táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu
naj mä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve;
uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu .
Ď
. alšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo
usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej
zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.
6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzuj ú zmeny
v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom
navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných
ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných
ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že :
a)

Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní
požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov
z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Ž iado ti o NFP
a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedo iahnutie cieľových hodnôt
Merateľných ukazovateľov Projektu príznakom bolo spôsobené faktonni, ktoré Prij ímateľ
objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu
Merateľného ukazovateľa Proj ektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty
v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti
jeho vývke, ktorá bola uvedená v chválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné
akceptovať odôvodnenie Prij ímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného
ukazovateľa Projektu s príznakom a j eho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu
hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schvál i, čím dochádza
k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Proj ektu
s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.

b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotl ivého Merateľného ukazovateľa Proj ektu s príznakom o viac
ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v chválenej žiadosti o NFP, predstavuje
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nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku
6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska do iahnutia ich
plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty j ednotlivého Merateľného ukazovateľa
Proj ektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej
žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu
z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené
v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo
zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Proj ektu bez príznaku, nemá žiadne
účinky vo vzťahu k ná lednému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 1 O odsek l
VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiado ti o zmenu nenadobúda žiadne
legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu
rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Proj ektu bez príznaku oproti
Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).
d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k
zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice
a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane
výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám,
v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle
článku 1 O odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity
Proj ektu.
V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného
ukazovateľa, výška NFP a zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného
ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov
Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu íde.
6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu
najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP
poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svoj ho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny
cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol
Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadostí o NFP a v čase po
uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu
môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj
z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol
realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti
Proj ektu. Ak zmena Proj ektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky j ej vykonávania, má
určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne
vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za
Podstatnú zmenu Proj ektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade
môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej
časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.
6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Proj ektu (zmeny
podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú
dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu
Realizácie hlavných aktivít Projektu (napr!klad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):
a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predlžiť nad rámec maximálnej doby,
ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri
definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie
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presiahnuť 3 1 . 1 2.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít
projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu
predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
b) Ak Prijímateľ neoznámi predlženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej
uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít
Projektu do akceptácie predlženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sú Oprávnenými
výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie
doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím
pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením
o pred!žení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

(

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ
povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti
o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté.
Tým nie sú dotknuté povinnosti Prij ímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite")
týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania
základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona
o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť
žiada ť o zmenu najneskôr 30 dni pred predloženim Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je
Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým a vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť.
V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej
Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto
pôvodne zamietnuté výdavky. Žiada ť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle
tohto odseku 6.9, sa vzťahuj e na nasledovné významnejšie zmeny:

a) Akejkoľvek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem
zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa
Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien.
Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného fonnuláru
týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
(i)

(

v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena
v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien
dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením §
1 8 zákona o VO, alebo § ! Oa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z.
z.

"

),

(ii)

v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena
v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne
v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie
oproti pôvodnému stavu Projektu,

(iii)

v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje
znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu,
konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície
Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na
povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej · Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod
skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svoj.im obsahom alebo charakterom
predstavujú významnejšiu zmenu.
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6. 1 0 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku
musí byt' riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva
o poskytnuti NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť.
Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako
nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spf ňa
všetky podmienky stanovené Zmluvou o po kytnutí NFP a podmienky vyplývajúce
z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom
webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prij ímateľ nie je
oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Proj ektu; ak by k realizácii
zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky.
O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne.
V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu
dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu
schválenej významnejšej zmeny.
6. 1 1 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:

a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 pí meno d) tohto
článku, v kalendárny deň, kedy zmena kutočne vznikla,
b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d)
tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde
k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom
prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c)
alebo podľa písmena d) tohto odseku 6. 1 1 ,
c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnej šie zmeny
podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany
Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň
vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny
podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.
6. 1 2 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre j ednotlivé druhy zmien osobitné
dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne
číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade
so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
6. 1 3 Zmeny Zmluvy o poskytnutl NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené
v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu
aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na
základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže
obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne
dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve
o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve
o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi .
6. 1 4 Maximálna výška N F P uvedená v článku 3 odsek 3. 1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku
6 dotknutá.
6. 1 5 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠTF, Systéme
finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prij ímateľa vyplývajú práva
a povinnosti alebo ich zmeny ú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za
predpokladu ich Zverej nenia.
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6. 1 6 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy
o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom
dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
6. 1 7 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania
čistých príjmov v súlade s článkom 6 1 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:

a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3. 1 zmluvy, zmluvné
strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o po kytnutí NFP, ktorým sa uprav[ článok 3,
odsek 3 . 1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy
finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery;
v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je evte Po kytovateľ
povinný poskytnúť Prij ímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve
o poskytnutí NFP, ktorým a upraví článok 3, odsek 3. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok
rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku l O odsek l VZP, alebo
b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3 . 1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo
strany Poskytovateľa, Prij ímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa
článku 1 O odsek l VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe
metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej
medzery.

(

7.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENlA

7. l

Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu
Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak
Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 2 1 1 12000 Z.z. v takom
prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie
Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie
Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverej nenia Zmluvy o poskytnutí
NFP infonnuje Prij ímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platno ti a účinnosti podľa tohto odseku
7. 1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.2.

Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením
poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť
Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt
nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť
a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
a.

článku 1 O, 1 2 a 1 9 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 3 1 . decembra 2028 alebo
po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom
a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu
k 3 1 . decembru 2028;

b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad
porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 1 0, 1 2 a 1 9 VZP),
s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou
a účinnosťou predmetných článkov;
c.

projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť
článku 1 O a článku 1 9 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena
c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
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(i) platnosť a účinnosť článku 1 9 VZP končí uplynutím 1 O rokov od schválenia
poslednej Následnej monitorovacej právy a
(ii) platnosť a účinnosť článku 1 0 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci
poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych
predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutlm 1 O rokov od schválenia
poslednej Následnej monitorovacej správy.
Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej u tanovení uvedených v
písmenách a) až c) tohto odseku sa predlži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku
k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j . len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi)
v prípade, ak na tanú kutočnosti uvedené v článku 1 40 všeobecného nariadenia o čas trvania
týchto skutočností.
7.3.

Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá
zodpovednosť Prij ímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť
fyzická alebo právnická osoba. Ak prij ímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom
zástupcu, prij ímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého
vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa

7.4

Prij ímateľ vyhlasuj e, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho
oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli
k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivo ť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje
za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho
časť v súlade s článkom 1 O VZP.

7.5

Prijímateľ vyhlasuje, že vyetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané
Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnuti NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri
uzatvorení Zmluvy o poskytnuti NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia
Prijímateľa sa považuj e za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je
povinný vrátiť N F P alebo jeho časť v súlade s článkom l O VZf .

7.6

Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP st

7.7

Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o po kytnutí NFP medzi Poskytovateľom
a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §26 1
Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného
zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí
NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy
o poskytnutí NFP na úvodnej trane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o po kytnutí NFP,
vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia
využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3
odseky 3.3 a 3.6 tej to zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami.
V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov
podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú
všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad
alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa
právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu a bude postupovať podľa rovnopisu

. .....

� neplatným

v dôsledku jeho
rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktl\!li EU, ne pô obí to neplatnosť celej
Zmluvy o poskytnuti NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy .QJ>Oskytnutí NFP. Zmluvné
strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným roko���i.:O nahradiť neplatné
zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto u tanovenia
tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení
Zmluvy o poskytnutí NFP.
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uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1 993 Z. z. o
správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v
mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí
NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom
by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

(

7.8

Zmluva o poskytnuti NFP je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy
o poskytnuti NFP dostane Prij ímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený
počet rovnopi ov a ich rozdelenie a rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku
k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní
v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky so zaručeným
elektronickým podpisom.

7.9

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a
právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy ú dostatočne slobodné,
jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísal i zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných
podmienok, podpi ujúce o oby ú oprávnené k podpi u Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak
súhlasu ju podpísal i.

Prílohy:
Príloha č.
Príloha č.
Príloha č.
Príloha č.

1
2
3
4

Všeobecné zmluvné podmienky
Predmet podpory NFP
Rozpočet Projektu
Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis:

.. „. . . . .

.

Mgr. Juraj Droba, � pred eda Bn

fl!zú,'1.,w
...
,.crnna:

Za PnJ tmate 1•a, v . ...
. .•

.

,ho kraja

„.„

„

>ezinok
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Priloba č. 1 Zmluvy o poskytnutí

FP

V ŠEOBEC É ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYT UTÍ
'
E
VRATN É HO FI ANCNÉ HO PRÍ PEVKU

Clánok 1

1.

2.

EOBEC

Tieto v�eobecné zmluvné podmienky (ďalej ako ,.VZP''), ktoré sú súčasťou Zmluvy
o po kytnuti NFľ, bližšie upravujú priva a poviMosti Zmluvných strán, ktorými sú na
sir.tne jednej Poskylovatcľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto FP pri poskyt.nuli NFP
w str.iny Poskytovateľa Prijimaleľovi
podľa podmienok uvedených v Zmluve
o poskytnutí FP.
Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskylovatefom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou
o poskytnutí
FP, vše11<Ymi ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú
uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí FP odlcazuje.
Zildadný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijimnteľom tvorin
najmä, ale nielen, nasledovné pr.ivne predpisy:
a) právne akty EÚ:

(i) všeobecné nariadenie.
(ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF:
(iii) Implementačné nariadenia, ktorými sil jednotlivé vykonávacie nariadcni alebo
delegované nariadenia;
b) právne predpisy SR:
{i) Zákon o prispcvku z ESIF,
(ii) Zikon o rozpočtových pravidlách,
(iii) Zákon o finnnčnej kontrole a audite,
(iv) Obchodný zákonník.
(v) zákon é. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Občiansky zákonník"),
(v1) zikon č. 358120 1 5 Z. z. o úprave niektorých vzt'ahov v oblnsti šl:itnej pomoci a
minimálnej pomoci o zmene a doplncni niektorých zákonov (7.ákon o štátnej
pomoci) (ďalej len ,,zákon o štá1ncj pomoci"),
(vii) zákon č. 57512001 Z. z. o orgunizúcii éiMosti vlúdy a orgunizádi ústrednej
šl:itncj správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompctcnčny zákon"),
(viiii) zákon o O. zikon č. 2512006 Z. z„
(ix) zákon o úč1ovnic1vc,
(x) z:ikon č. 3 1 5120 1 6 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnenl nicktorýeb zákonov v zneni ne koršich predpisov.
3.

Pojmy použité v 1yehto VZP sú v nadväzno ti na čliínok 1 odsek 1 . 1 zmluvy ziväznč pre
celú Zmluvu o poskymuti FP, vrátane vykladových pravidiel obsiahnutých v článku 1
odseky 1 .2 az 1 .4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z dclinícic pojmov
podľa !ohlo odseku 3 sú rovnako závii7.né, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach
Zmluvy o poskytnuti FP.

Aktivita - súhrn činnosti realizovaných Prijimatcľom v r-.imei Projektu na to vyčlenenými
finančnými zdrojmi počas opr.ivneného obdobia stanoveného vo Výzve. Alctivity sa členia
na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzen časom. lj. musí byť
realizovani v rámci doby Realizácie hlavnych ak:tivh Projektu, je vymedzená vecne
a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, Lj. vecne musia súvisieť s hlavnými
Alctivilami a podporovať ich rcali7.äciu v nnyslc Zmluvy o poskyllluti NFP, a finančne.
Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konlcrét.ncho výsledlcu a má dcfinov.iny
výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prij ímateľa a/alebo cieľovú
slcupinu/uživatcľov výsledkov Projektu nczúvisle na realizácii ostatných Alctivit, ak
z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špcc:ificqch prípadoch. Ak sa
osobitne v Zmluve o poskytnuti NFP neuv.idza inak. všeobecný pojem Aktivita bez
privlastlcu ,,hlavná" alebo „podpomi", zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecificq mi.stroj na hlbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty
v rámci ESIF náchylné na riziká podvodu, konflíkt záujmov a nezrovnalosti a ktorý miil'..c
zvýfä cfclctivnosť výberu u riudcnia projektov, auditu u ďalej posilniť zisťovanie a
odhaľovanie podvodov a pred hádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila
Európska komisia a člcnsl<Ym šul.tom umožnila jeho využivanie:
Bezodkladne - najneskôr do siedmich pracovných dni od vzniku skutočnosti rozhodnej pre
počítanie lehoty; to neplatí, ale sa v konkretnom ustanovcnl Zmluvy o poskytnutí NFP
tanovuje odli ná lehota platná pre konkrétny pripad; pre počítanie lehôt platia pravidla
uvedené v definícii Lehoty;
Celkové oprávnené výdavky - výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia
Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a lc:toré predstavujú vecný aj linanfoý
rámec pre vznik Oprávnených výdavkov. ak budú vynaložené v súvislos1i s Projektom na
ReoJizáciu aktívil Projelctu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpckruje
pravidlá vyplývajúce 7. Nariadení k jcdno1livým EŠTF, 7. minimálnych štandardov
oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, 7. Výzvy a 7. pripadncj schémy pomoci.
Pre účely tejto Zmluvy o poskylnutí NFP je použiv.u>a lcrminológía „výdavky"', a 10 aj pre
„náklady" v zmysle zäkona č. 43 112002 z. z. o účtovníctve v zneni neskorších predpisov
(d'alej aj •.zákon o účtovnictvc"):
Centrálny koordinačný org:in alebo CKO - v podmienkach Slovenskej republiky plni
úlohy centrálneho koordinačnCho orgánu Ministerstvo investicil, regionálneho rozvoja
a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom �ui:tnej správy určený §
6 odsek 1 zákona o prispevku z ESIF ajc zodpovedné za efclc:tívnu a účinnú koordin ciu
riadenia poskylovania prispcvku z európskych Sl!Uk:turálnyeh a investičnych fondov v
rámci Partnerskej dohody:
Certifikácia - potvrdenie správno ti, zákonností, oprávneností a ovcri1eľností výdavkov
vo
V'Lľahu
k
systému
riadenia
a kontroly
pri
realizácii
prispcvku
z európskych �truktur-.ilnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán a.lebo CO - národný, regionálny alebo mic t.ny verejný orgän alebo
subjekt verejnej správy určený člcnsl<Ym tuhom na učcly cc:nililcäcic. Ccrtililcačný orgán
plni úlohu orgánu zodpovedného za koorduuiciu a usmctňovan1e subjclc1ov zapojených do
sy tému tinančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadoslí o platbu a ich
predkladanie Európskej komisii, prijem plalicb z Európskej komisie, vysporiadanie
finančných vzťahov {najmä z tirulu nezrovnalosti a finané.nych opráv) s Európskou
komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivč programy.
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V podmienkach Slovenskej republiky plni ulohy ccrtifikačnčho orgánu Ministerstvo
financií SR;
Cist.t príj my - rozdiel medzi príjmami (v púsobnosti člúnku 61 všeobecného nari adenia)
zvýšenými o pripadnú zustatkovii hodnotu investicie a prcvlidzkovými výdavkami Projektu
v nlmci celého rcfcrcnčncho obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť
výdavky vzniknuté pofas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas
prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova uriadcnia s kralrou životnosťou, mimoriadna
údržba);
Deň - dňom sa rozumie Pr•covny deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne
uvedené že ide o kalendárny deň;
Diskontovuic - proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prcv:idzkových

a/alebo investičnych) na súčasné hodnoty prostredníctvom di kontneJ sadzby. Pre potreby
Finančnej an:ilýzy JO používaná. tzv. reálna diskontn:í sadzba doporučená Európskou
komi iou�

právnych predpisov SR alebo pr.i.vnych iiktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy
môf.c byť upravená v nadv-hnosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu
(napr. kontrola ÚVO). Potvrdená finančná oprava - Poskytovateľ identifikuje poru!enic
pnivnyeh predpisov SR alebo pr:ivnyeb alctov EÚ, uplalJli finančnu opravu a k tomuto
momentu sa neviaže prebicbajuce skumanie iného orgánu, ktoré by mohlo mal' vplyv na
výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a fin.ančni oprava bola
uplalJlcná aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).
Fínancujúca banka - banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedlcy Prijímateľovi na

financovanie čuti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti coprá nených výdavkov
Projektu a s ktorou má Poskytovateľ U7.avn:lÚ Zmluvu o polupráci a spoločnom postupe
medzi bankou a org-.inmi ustupujúcimi Slovenskú republiku.
Financujúca inštitúcia - leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky

Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti eoprávnených
výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom
postupe medzi orgánmi zastupujucimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;
Finančná m edzer a - rozdiel medzi sučasoou hodnotou investi•'T1ých ruildadov na Projekt a

Dokumentácia

akákoľvek informácia alebo súbor informácií 7.achytcné
na hmutnum sub lr�te, vnitane elektronických dokumentov vo formáte počítačového
súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projekt.om;

účasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty
investície). Vyjadruje časť investičnych ruildadov nn Projekt. ktoré nemôžu byt'
financované samolJlým Projektom, a preto mô;.u byt' financované formou príspevku;

Dodávate)' - subjekt, ktorý znbezpečujc pre Prijima1eľn dodávku tovnrov, uskutočnenie
prác alebo poskytnutie služieb ako súčasľ Rcali:ziicie aktivít Projektu na záldade výsledkov
VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v ni.mci Projektu vykonané v súlade so
Zmluvou o poskytnutí NFP:

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Re lizácie Projektu, ako
tento pojem (ukončenie reali7.ácic projektu) pou>jva Systém riadenia EŠ IF a súčasne
v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončcni Realizácie Projektu označuje
ako „ukončená operácia") - nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci
Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

k pre ukázan i u dodania predmetu plnenia - doldad alebo viaci:ro
dokladov v listinnej podobe. v ktorých sa uvádzajú doplňujúce udajc k preukázaniu
dodanfa predmetu plnenia, vnitane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovnrov,
poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých n:aliz:icia bola uhradená na
7.äkladc Preddavkovej platby uhradenej 7.0 strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bo la 7.0
strany Poskytovateľa uhradená Prijimateľovi z prostriedkov EŠIF a �tálJleho rozpočtu na
spolufinancovanie v prislušnom pomere;.

Doplňujúce údaje

EKS - eleklronieký kontriiktačný systém, ktorý sa využíva na podlimitné P<JStupy zadávania
zákaziek s využitím elektronického trhoviska
EÚ - znamenú Európska Únia, kt.oni bola formálne konStituovarui na základe Zmluvy
o Európskej Únii;
Európske •trukturilne a investičné ľondy alebo EŠIF - spoločné označenie pre
Eurôp ky fond region:ilncho rozvoja, Európsky ociálny fond, Kohézny fond, Európsky
poľnohospodársky fond pre ro1.voj vidieka a Európsky námorny a rybársky fond
Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK -je úrad, ktorého cieľom je
chrániť finančnč záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a vSctkým ďalSím
nezákonným aktivitám, vnilllne zneužitia Uradnej moci v rámci európskych inštitúcii,
prostredníctvom výkonu interných a externých adminiStralivnyeh vy!cirovani;
Ex ante finančná o p ra va - zníženie hodnoty dcklarovanych výdavkov z dôvodu zisteni
porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného
ob tar.ivania. Nepotvrdená ex ante linnnčn:I oprava - Poskytovateľ identifikuje poru cnie

a) Prijímateľ uhradil všcllcy Oprávnené výdavky v�clkým svojim Dodávateľom
a tieto ú pn:miclJlulé do účtovníctva Prijímateľa v zmysle pri !ušných právnych
predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP
b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovany 7.odpovedajúci NFP.

- formulár v ITMS20 1 4+, prostredníctvom ktorého
Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít
Projektu a informáciu o dárumc začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;
lll:i cn ie o realiz:ícii aktivít Projektu

l mplementaln� nariadenia - nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie
nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšíe pravidlá a
podmienky uplatnhcľné na vykonanie rôznych oblasti úpravy podľa všeobecného
nariadenia;
Iné poňažné príjmy - ide o akékoľvek prijmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch
ne padajúcich svojim objemom alebo cbaralru:Tom pod článok 61 všcobccnčho nariadenia;
Iné čisté peňažné príjmy- predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových
výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má poviMosť ich monitorovať (v
záverečnej monitorovacej správe) a odpoi;ítaľ iné čisté peňažné prijmy vytvorené v období
Realizácie Projektu ud Oprávnených výdavkov Projektu, a 10 najneskôr pri predložení
záverečnej žiadosti o platbu Pnjimateľom, ak tieto prijmy neboli zohľadnené už pri
schválení Projektu a pomoc nebola zni7.crni už na začiatku Projektu;
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monitorovací systém 2014 alebo ITM 20 1 4+ - informačný systém, ktorý zahŕňa
štandardizované procesy progrnmového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú
potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finanl!nč riadenie a kontrolu poskytovania
prlspcvku. Prostredníctvom ITMS20 1 4+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi
v informačných systčmoch Európ kej komisie určených pre správu európskych
štruktunilnych a investičných fondov a s mými vnútro tátnymi informačnými systémami
vrátnne ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;
Jednotná prírulk2 pre iiadateľov/prijimateľov upravujúca kontrolu VO a
obstarávania - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom
vydaným v zäujmc zavedeniu jednotných pr.ividiel a bezvýhradného zosúladenia prdvidiel
určených pre žiadateľov/prijimatcľov s pravidlami určenými Systčmom riadenia EŠIF a
metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávania.
Komisia •lebo EK- znamenä Európsku Komisiu;
Kontrolovan:i o oba - osoba u klorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočnosti
podľa zákona o príspevku 7. EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa 7.ákona o finančnej
kontrole a audite, pričom vo vzt'ahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú
osobu tak, oko je v tomto zákone definovan:i;
Lehota - ale nie je v Zmluve o poskytnutl NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné

dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočno>1i
určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dni zač!naju plynúť prvým pracovným
dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v lctorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok
lehoty. Lehoty určcn podľ týždňov. mesiacov alebo rokov sa končl3 uplynutim toho
kalcndlirncho dňa, ktorý sa svojim označcnim zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti
urtujúccj začiatok lehoty. Ak taký lcalcndámy deň v mesiaci nie je, lehota sa konči
posledným dňom mesiaca. Ale koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň
pracovného pokoja v zmysle zákona č. 24 1 / 1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch
pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom
lehoty n'1Sledujúci pmeovný deň. Lchol3 je pre Prijímateľa zachovan:i, ale sa posledný deň
lehoty podanie podä osobne u Po kytovatcľa, alebo ale sa podanie odoV7.dä na poštovú
prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického
predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijimatcľa lchol3 zaehovan:i, ak sa
posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o
predkladanie dokument:icie pro trcdnlctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie
plsomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný deň
lehoty. V prípade elektronického prcdk.ladania dokumcntilcic prostrcdnictvom Ústredného
portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začina plynúť lehota, považuje deň
clc:lctronického doručenia dokumentu, ale nie je dohodnuté v konkrétnom pripade inak;
Merateľné ukazovatele Projektu - z:äväzml kvantiftkäcia výstupov a eieľov. ktoré majú
byť do iahnutc Realizáciou hlavných alctivit Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektuje
d61efaé z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkoMostí a k.torými sa zabc7.pcči
dosahovanie cicľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných
ukazovatelov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré
merateľné uka7.ovatclc. za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá
v rámci Realizácie hlavných aktivit Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp.
udŕ.ainic v rámci Obdobia UdrC.nel'nosll Projclctu. Merateľné ukazovatele Projektu
odzrkadľujú kutočné dosahovanie pokroku na úrovni ľrojcktu, priradzujú sa k hlavným
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Aktivitilm Projektu a v zásade zodpovedajú vystupu Projektu. Merateľné ukazovatele
Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP v rozsahu, v akom boli
súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ale sa v Zmluve o poskytnuti FP uvádza
pojem Me.ratcľný ukazovateľ Projektu vo vkobecnosri, bez označenia ••s prlznakom" alebo
..bez príznaku'', Wiŕňa l3kýlo pojem oj Menueľný ukazovoteľ Projektu s priznaleom aj
Merateľný uku.ovatcľ Projektu bez primaleu;
Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom - Merateľný ukazovateľ Projclctu, ktorého
dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými falctormi a lctorých dosahovanie nie je
plne v kompetencii Prijímateľa.
edosíahnutie plánovanej hodnoty Merateľných
ulcazovateľov Projektu s príznakom v rámci aleceptovatcl'ncj miery odchýlky pri
prcukázani daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu
k Prijímateľovi pri plncni podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;
Merateľny ukilovateľ Projektu bez priznaku - Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorcho
dosiahnutie je zaväzné z hľadiska d05iahnuti• jeho plánovanej hodnoty, pričom
akceptovateľná miera odchýlky. ktorá nemusi mať za n:lslcdok vznik finančnej
zodpovednosti vyplýva z článku 1 O VZP;
Miera fi nanč nej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na di kontovaných
investičných výdavkoch;
Mikro, malý :alebo stredný podnik alebo MSP - znamcnä podnik vymedzený v prílohe
č. 1 ariadcnia Komisie (EÚ) č. 65112014 zo 1 7. júna 2014 o vybláscni určitých kategórii
pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 1 07 a 108 zmluvy, ale v príslušnej
schéme pomoci nie je uvedene inak;
Monitorovaci výbor - orgán zriadený riadiacim orgánom pre progrnm v sú.lade s článkom
47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia. ktorý skúma victlcy otázky ovplyvňujúce
výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkoMosti. Monitorovaci výbor
poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu
programu. Monitorovací výbor pre program v r:imci cieľa l!urôpslca územná spoluprác•
zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie
krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;
ari:adcnie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/20 1 3 o
Kohéznom fonde, ktorým sa zniSuje nariadenie Rady (ES) č. 1 08412006;
'ui:adcnie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1 30 1 12013 o
Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa
Investovanie do rastu a zamcstn:i.nosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (l!S) č. 1 080/2006;
ariadenie 1302 - n:lriadenie Európskeho p:ul:unentu a Rody (EÚ) č. 1302120 1 3, lctorým
a menl nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupcni úzcmncj spolupráce (EZÚS),
ak ide o vyjasnenie. zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania talcýchto 7.0 kupcni;
alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 1 3031201 3, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Koh�znom fonde, Európskom
poľnohospodiirskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a ryb:irskom fonde
a ktorým sa stanovujú v�cobccné ustanovenia o l!urôp kom fonde regionálneho rozvoja,
l!urópskom socialnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom
fonde, a ktorým sa zrušuje nariadt:nic Rady (ES) e. 1 083/2006;
Narbdenie 1303
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N2riadenie 1 304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1 304/20 1 3 o
Európskom ociálnom fonde a o zruSenl nariadenia Rady (ES) č. 1 08 1 /2006;
ariadrníe 50 - nariadenie Európskeho parlamenru a Rady (EÚ) é. 508/20 1 4 zo dňa 1 5.
mája 20 1 4 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č.
232812003, (ES) č. 86 112006, (ES) č. 1 1 9812006 a {ES) č. 79 112007 a nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1 2551201 1
Nariadenia k jed notlivý m európskym štrukturálnym a in vestibým fondom alebo
na ria de n ia k jednotlivým EŠIF - zahiňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP
nariadenie 1 300, nariadenie 130 I, nariadenie 1 302, nariadenie 1 304 a nariadenie 50 ;
ariaden.ie 2018/1046 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom)
č. 2018/1046 z t 8. júl 2018, o rozpočtových pravidlách, ktorč sa vzťahujú na všeobecný
rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296120 1 3 , (EÚ) č. 1 30 112013. (EÚ) č.
1 303/20 1 3, (EÚ) č. 1 304/20 1 3, (EÚ) č. 1309120 1 3 , (EÚ) č. 1 3 1 6120 1 3, (EÚ) č. 223120 1 4,
(EÚ) č. 2831201 4 a rozhodnutia č. 541/20 1 4fEÚ a o %Mení nariadenia (EÚ, Euratom)
č. 96612012;

enávralný finančný pri pcvok alebo NFP - suma linančných prostriedkov poskytnutá
prijímateľovi na Realizáciu aktivit Projektu, vychádzajúca zo Schvalcnej žiadosti o NFP,
podľa podmienok Zmluvy o poslcytnuti FP. z verejných prostriedkov v súlode s plotnou
právnou úpravou (najmä zákonom o prispcvku z EŠlF, zákonom o finančnej kontrole
a audite
a 7.likonom o rozpočtových pravidlách). Muimálna výška
FP vyplýva
z rozhodnutia o schválenl žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových opnivncných
výdavkov vzhľadom na intenziru pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy.
Skutočne vyplotený FP predstavuje určite % zo Scbvalenych oprávnených výdavkov
vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení
FP; výška skutočne
ďalších kutočnosti vyplývajúcich 1.0 Zmluvy o poskytnutí
vyplateného FP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maxim;ilnej vý•ky NFP.

eop r:ivn ené výdavky - výdavky Projclctu, ktore nie sú Oprávnenými výdavkami; ide
najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore o Zmluvou o poslcytnuli 'FP (napr. vznilcli mimo
obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na
spoluJinancovanic z prostricdlcov Integrovaného regionálneho opcračnčho programu,
nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo
sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov dclinovanýeh v čl:inku 1 4
VZP), ú v rozpore s podmienlcarn1 prislušnej Výzvy alebo ú v rozpore s právnymi
predpismi SR právnymi aktmi EÚ .
Ncuovnalosť - akékoľvek poruSenic prava Eorópskcj únie alebo vnútroštátneho pr.íva
.
tykajúccho
jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, �i privna
povinnosť bola premietnutá
do Zmluvy o poslcytnuti
FP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo
opomenutia hospodárskeho subjclctu zú�tňujúceho
na vykon:ivani ESIF, dôsledkom
čoho je alebo by mohol byt' negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením
všeobecného ro:r.počtu eoprávncným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok
dclinicie nezrovnalosti stwiovencj nariadením Eorópskcho parlarnenru a Rady (EÚ) č.
1 303/20 1 3 sa pri posudz.ovanl skutočnosti a zistených nedostlltlcov pod pojmom
nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodp ovcd nost' lebo O Z - prekážka. lctorA nastala nczavislc od
vôle, konanin alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak
nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky

odvnitila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.
Účinky okolnosti vylučujúccj zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, polcial' trvii
prekážka. s letorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje
prekilla, letora vznilcla z jej hospodlitskych pomerov. Na posúdenie toho, či urtitá udalosť
je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného :ó.konolka a ustálené výklady a
judikatúra k tomuto ustanoveniu.
V zmysle uvedeného udalo ť, ktorá má byť OVZ. musí splňať všetky nasledovné
podmienky:

(i)

dočasný charakter prekäžlcy, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti
zo záviizku po urtitú dobu. lctoré inak je možne splniť a lctorý je základoym
rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy
povinnosť dlžnika zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia
má trvalý, nie dočasný charakter,

(Ii)

objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nczivislá od vôle
Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,

(iii)

musí mať takú povahu, Y.C bráni Zmluvnej strane v plncni jej povinnosti, a to
bez ohľadu na to, či ide o právne prekäžky, prírodné udalosti alebo ďalšie

okolnosti vis maíor,

(iv)

neodvr.ititeľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpoldadať. '"'
Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prelconať, alebo
odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty. po ktorú OVZ trvá,

(v)

nepredvldateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvn
strana nemohla pn uzavreli Zmluvy o poskytnutí FP prcdpolcladať, že
k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokfadá, že povinnosti vyplývajúce
:r.o všcobccnc-7.ávä>:ných právnych predpisov SR alebo priamo účinných
právnych aktov EÚ sú alebo majú byť lcúdčmu známe.

Za OVZ na strane Po lcytovateľa sa považuje aj unitvorenie Štlitnej pokladnice. Za
OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR
a právnych aktov EÚ;

Opakovaný - výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakr.ít;
Oprávnené výdavky - výdavky. ktoré skutočne vznikli o boli uhr.idcnč Prijímateľom
v súvi losti s Realizáciou aktivít ľrojekru, v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP, ak sp[llajú
pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu
Celkových oprávnených výdavkov, výsk:a Opnivncných výdavkov môže byt' rovná alebo
nillia ako výlka Celkových oprávnených výdavkov o súčasne rovn alebo vyššia ako výška
Scbvtilenýcb opr.ivnených výdavkov.:
Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny org:in verejnej moci alebo subjclct
verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu.
V podmienkach Slovenskej rcpublilcy plni úlohy orgánu auditu Ministerstvo linancii SR.
okrem orgánu auditu určeného vládou SR;
Orgin z2pojený do riadením, auditu a kontroly EŠIF vráta ne finančného riade ni 2 -je
v ;,'Úlade so všeobecným nariadcnim a ariadcniarni k jednotlivým EŠIF, prislušnými
uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:
a) Komisia,
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V prípade, ak sa prispevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou
Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena
Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatnitel'ných
pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich pripadc skonči alebo premiestni výrobná činnosť
v r.ímci obdobia tanovcného v l)'chto pravidlóch.

b} vláda SR.
c) CKO,
d) Cenilikačný orglin,
c) Monitorov cl v)ibor,

Podstatná zmena podmknok pre projekty generujúce prijem - prcdsiavuje zmenu.
v údajoch zadlivaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej

f) Orgán auditu a spolupr�cujúce orgány,
g) Orgán zabezpečujúci ochr�u finančných záujmov EÚ,

medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

h) Gestori horizontálnych princípov,
P racovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle
zákona č. 24 1/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných
dňoch v znení ncskoršlch predpisov;

i) Riadiaci orgán,
j) Sprostredkovateľský orgán;
Platba - finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z pod odu - nezrovnalosť. ktorá vyvolá začatie spr:ivneho nlebo súdneho
konania na vnútro§tátncj úrovni s cieľom zistiť existenciu úmysclncho správania, najmä
podvodu podľa čl. l ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o
Európskej Íl!lii o ochrane finančných záujmov Eunípslcych spolot:-cnsticv. Podozrenie
z podvodu nie je toto;.né s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný
zákon v zneni neskorsich predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na zálclade
čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane linam';ných záujmov Európskych spoločenstiev
je subsumovany pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.
Podstatná zmena Projektu • má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia,
ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poslcytnuti NFP (napr. článok: 6 zmluvy, článok
2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek: 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo
usmernení uvcdenych v Pr:ivnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO. Riadiacim
orgánom, Sprostrcdkova1eľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol
prislušný predpis alebo Prävny dokument Zvcrejneny.
Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou JC inv�ticia do infraštruktúry alebo inveslicia
do výroby, nastane, ak v období od Začatia realiZJlcic hlavných aktivít Projolctu do uplynutia
piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynuúa obdobia stanoveného
v pravidlách o šlátncj pomoci., ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte
alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich s.kut.očnosti:
a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnej činnosti mimo oprávnené miesto
rcalizúcic Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku
sp()Civajúcoj v oprávnenosti miesta realizlicie Projektu,
b) zmene vlastnlc1Va polo.žlcy infr.ištrulaúry, kloní poslcytujc Prijímateľovi alebo
tretej osobe ncopr.ívnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide
o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
c) podstatnej zmene Projektu, ktor.í ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo
podmienky jeho rcalizacic, v porovnaní so st vom, v akom bol Projekt
schválený.
Podstatná zmena nastane aj v pripade, ak v obdobl IO rokov od Finančného ukončenia
Projektu dôjde k presunu výrobnej činnosti, ktor:i bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem
prípadu, ak Prij{matcľom je MSP. Ak sa NFP po•kytujc vo forme štátnej pomoci, obdobie
l O rokov nahr�i doba plalmi na základe pravidiel o štátnej pomoci.
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Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich
zmena alebo tiež P ráv ny dokument - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo
akýkoľvek iny pr.ivny dokument bez ohľadu na jeho nilzov, právnu formu a procedúru
(postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom
zapojeným do riadenia, auditu n kontroly EŠIF vrátane finančného rilldcnia II/alebo ktorý
bol vydany n základe a v súvislosti so všeobecným nariadcnim alebo Nariadeniami
k jcdnotllvým EŠIF, io všetko vi'.dy 7.a podmienky, ;.., bol Zverejnený;
Právne pred pisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NJ'P zahŕňajú
primárne pr.mene práva EÚ (najmä zalcladajúcc zmluvy; doplnky, protQkoly a deklarácie,
pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s
cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundlirnc pramene pn\va EÚ (nariadenia,
mcmicc, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých
vyplývajú pr.íva a povinnosti, ale boli Zvcrejncnč v Úr.dnom vestníku EÚ;
Právne predpisy

R - všeobecne záväzné pr.ivne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúm3nic - prebiehajúce posudzovanie súladu poskyt0vania prispevku
s právnymi predpismi SR a EÚ • inými prislušnými pod.zákonnými predpismi, resp.
zmluvami, vykonávané ri.adiacim orgánom, ccnifikačným orgänom, orgánom auditu alebo
inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie,
Pro1imonopolný úrad. Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybnosti o správnosti,
oprávnenosti Ii zákonnos1i výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly),
overovania (cenifikačnčho overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce
skúmanie, a to až do momentu. pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnos1i, opr:ivnenosti
alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypraeovanym návrhom správy
alebo návrhom zistení;
Prcddavkov:i platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech
Dodávateľa vopred, Lj. pred dodaním dohodnutých tovarov, poslcytnmim služieb
alebo vykonaním stavcboych pnie; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha
alebo preddavok" a pre doklad, nn ;i:íkladc ktorého sa Uhrnd realizuje sa používa aj pojem
,,zálohova faktúra alebo preddavková faktúra";
Predmet Projektu - hmotne zachytiteľná (zaznamcnatcľmi) podstata Projektu (po
Vk.ončeni realizácie hlavn)'ch alctivit Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup rca.Hzácic
Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekon�trukcia, poslcytnut.ie alebo iné aktivity
op{sané v Projekte boli spolufinnn.covan.I: 2 FP; môže isť napriklad o stavbu, zariadenie,
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dokumcnláciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže
zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Prcklenovaci úver - peňažné prostriedky poskytovane Financujúcou bankou Prijimateľovi,
ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia
na základe l:lkcj zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu 03 jej prvej strane zrejmé, že ide
o prcklcnovaci úver;
priori! stratégie v OP, lctorá sa skladá w skupiny naV1.ájom
súvisiacich oper.icií (ak1ivil) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho
námorného a ryb:írskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Priorllmi os - jedna

7.

Príručka pre Prijimateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF závä2ným riadiacim
dokwncniom, ktorý vydáva Posky1ova1er a ktorý predslavuje procesný nástroj popisujilci
jednotlivé fázy impkmcnt:ície projektov;
Projekt generujúci prijem - v zmysle článku 61 odsek 1 všeobec ného nariadenia každý
projekt zahrňujúci investíciu do infr..Suulaúry, ktorej použiv-dnie je spoplatnené a priamo
hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo
stavieb, alebo každe poskytovanie služieb za pop latok. V zmysle článku 61 všeobecného
nariadenia sa 1ie10 projekty delia na projekty, kde:

:a) je možné dopredu objektívne odhadnúť prijem podľa článku 61 odsek 3 všcobecnčho
nariadenia. V 1alcom pripade projekty majú spracovanú Finančnú analýzu pre
referenčne obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie
Udr.<a1cľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monirorovacicb správ
sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy.
Pre tielo Projekty generujúce prijem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú
analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spol u s ' áslednou monitorova.cou správou
s priznalcom .,záverečná". Rozdiel zistený z aktualizovanej Finanč nej analýzy je
Prijima1eľ povinný vcitiľ v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP,
nojmä v článku I O VZP, alebo

b) n ie je možné dopredu objclctivnc odhadnúť prijem podľa článku 61 odsek 6
všeobec ného nariadenia. V talcom prípade projekty nemajú spracovanú Finančnú
analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce
príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po
Finončnom ukončení Projelctu. sa sleduje. aké Č'is1é prijmy Projekt dosahuje. Pre úeio
Projckl)I generujúce prijem Prijímateľ vypracúva Fi nanč nú analýzu s kalkuláciou
Cis1ých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou spr.ivou.
V pripadc zistenia Čistých prijmov je Prijímateľ poviMý vr:itiť Po kytovatcľovi lÍclo
Čisté prljmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku
IO VZP. Po uplynuli 3 ročnej doby moniloruvania po Finančnom ukonccni Projektu
nie je dotknutá povinnosť Prijima1eľa predk ladal' áslcdné monitorovacie správy až do
ukonče nia Obdobi3 Udržateľnosti Projektu;
Projekty gen erujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia
vytv:írajúce Cis1é príjmy počas Realizácie Projektu, lctorých Cel kové oprávnené výdavky
sú rovné alebo nižšie ako 1 OOO OOO EUR. avšak vyilšic ako 1 00 OOO EUR. Cisté príjmy
vytvorené v obdobi Rcali?Jicíc projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov
projektu pri ulcončcn i realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitoroval' čisté
prijmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe,
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rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej 2.iado;-ti o
platbu.
Všade tam, kde sa v 1cx1c tejto Zmluvy o poskytnutí NFP pow.íva pojem Projekt generujúci
príjmy, tento pojem zahŕňa vsctlcy typy vysšic uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne
neodporuje obsahu alebo účelu konkrctncho ustanovenia;
Realh:icia Projektu - obdobie od Začatia rcali1.ácic hlavných aktivil Proj clctu až po
Fi nančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktívlt Projektu - realizácia v clkýcb hl3vných ako aj podporných Alc1ivi1
projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí
FP; uvedená defi nícia sa v Zmluve
o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie alctiví1
Projektu bez ohľadu na časový faktor:
Realizácia bllavnýcb aktivit Projektu - zodpovedá obdobiu. tzv. fyzickej realizácie
Projektu. t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ reali zuje jednotlivé hlavné Aktivity
Projelctu od Z:ičatia reoJizácie hlavných alctivít Projelctu, najskôr však od 0 1 . 0 1 .2014, do
Ukončenia rcolizácie blovných aktivit Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných
aktivil ?rojcktu 1.odpovcdá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Vý7.vc na predkladanie
žiadosti o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolnosti nesmi e prekročiť lcrmin stanovený
v článku 65 odsek 2 všeobecného nariaden ia, 1.j. 3 1 . 1 2.2023;
Riadiaci orgán alebo RO - orir.ín šlálncj spr4vy alebo územnej samosprávy poverený
Slovenskou republ i kou, lctorý je určen ý na rcolizáciu operačného programu a zodpovedá za
riadenie operačného programu v súlode so wadou riadneho finančného hospod:írenia
podfä článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgiln je menovaný pre každý OP.
V podmienkac h SR v súlade s § 7 7.ákona o príspevku 7 ESIF urč uje jcdnollivé Riadiace
orgány vláda SR. ak v 1om10 uslanovcni nie je uvedené inak. Ale je to účelné, Riadiaci orgán
mô7,c konať aj prostredníctvom Spros1rcdkova1eľského orgánu.;
Riadn• - uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP,
právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v nlmci Výzvy
a jej priloh, Priručkou pre Prijímateľa, prlslušnou schémou pomoc i , ale je súčasťou projektu
poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia ESIF a Právnymi
dokumentmi ;
chémy št2tncj pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako "schémy
pomoci" -ávä.r.n.; dokumonly kioro: komplexne upr.iVUJÚ poskytov-.iru c pomoci
,

Jcdnolhvým priicmconi podľa podmienok stanovených v zákone o látnej pomoci;

cbv:ilená žiadosť o FP - žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená
Po kytova1eľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o prispevku
.,, EŠJF a kiorájc uložená u Poskytovateľa;
chválené oprávnené výdavky - skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané
Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadosti
o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených
výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Opr.ivnených výdavkov;
ku p ina výdavkov - výdavky rovnakého char.ikteru zoskupené na základe opatrení
Minislersiva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania.
Skupiny oprávnených výdavkov su definované prosirednictvom Č'isclnika oprávnených
výdavkov, lctorý IVorí prílohu č. 1 M elodického pokynu Cl<O na programové obdobie 20 1 4
- 2020 č . 4 k číselníku oprávnených výdavkov:
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pnlva o 7.istenej nezrovnalosti - dokument, na základe ktorého je zdokumcntovanč
podozrenie z

czrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja

nezrovnalosti v ITMS20 1 4+;

ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie
publikacií použlvatclia týchto publikácii);

1 O ods. 1 zákona č. 43 112002 Z. z. o ilčtovnictvc.
a učcly predkladania žiadosti o pla1bu (ďalej aj .,ŽoP") sa vyžaduje spl nen ie náležitosti
definovaných v 1 O ods. 1 pismena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné
splnenie náležhosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijimateľa v ioP v časti
Cestné vyh láse nie v zneni podľa prí lohy č. 1 a) Systému finančného riadenia. V suvi s losti
s pos1upenim pohľadávky sa z pohľadu splne nia poiiadavick všeobccneho nariadeni a za
Úč tov ný doklad - doklad definovaný v §

pro tndl<ovatel'ský orgán alch-O O - ministerstvo, osllltný ústredný orgán Státncj
spnlvy, samospnlvny kraj, obce alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné. pcrson61ne a
lllltl eridlne prcdpokfady na plnenie určitých úloh RO podľa článku 123 odsek 6
v'cobccného nariadenia a v súlade s § 8 zákona o príspevku z EšrF, v úJade s povcrcnim
podľa písomnej zmluvy uzavretej s RO. V súlade s U7Jlesenim vlády č. 232 zo dňa 14. mája
2014 je SO pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj ako „OP"), ktorý
vykonáva úlohy v mene a na účel RO. V prípade, ak poskytnutý príspevok zahŕňa
poskytnutie pomoci. SO koná ako vykonávateľ pomoci poskytovanej p roslrcdnictvom
EŠlF. Rozsah a definovanie úloh SO je predme1om zmluvy o vykonávaní časti úloh
Riadiaceho orgánu S prostredkovateľským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve
udelenom zo ruuny RO na S O opnlvi\ujúccho SO na konanie voči iretim osobám;

učtovný doklad, ktorého dôkazná hodnolll je rovnocenná falctilram. považuje aj doklad
prcukazujilci vykonanie 7.apočitania pohľadávky a závvJcu; Ro7Aiclnc od prvej vety tejto
dcftnicie sa, na učcly predkladania ioP v pripade využívania preddavkových platieb, za
účtovný doklad považuje doklad

(tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na ?!klade

ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijimateľa Dodávateľovi;

(alebo Obdobie Udrfateľno tJ P roj ek t u) - udrhlnie
rcalizovancho Projektu delinovaných prostrednictvom
Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udr".mtofnosti
Projektu) ako aj dodržanie osllliných podmienok vyplývajucich z článku 7 1 všeobecného
nariadenia. Obdobie Udrbtcľnosti Projektu sa začína v lcalcndarny deň, ktorý
bezprostredne nas leduj e po kalendúmom dni, v ktorom do'lo k Finančnému ukončeniu
Projektu; Obdobie udrlateľnosti ProJcktu irvá pre učely tejto Zml uvy o poskytnutí NFP päť
Udr.últeľnosť

Projektu

ystém riadenia EŠ lF - dokument vydaný CKO, ktorý prcdslllvuje súhrn pravidiel,
postupov činnosti, ktoré sa up latňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre v tky
zúčastnené subjclc!y; pre učcly Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vŽdy aktuálna
Zvcrcjnerul verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na
in1erprctačné pravidlá uvedcm! v článku 1 odsek 1 .3 pís meno d) zmluvy; rovnako uvedené
pla1i aj pre dokumen1y vydávané na základe Systcmu riadenia EŠIF v súlade s kapitolou
1 .2 odsek 3, pi merui. a) :iž c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

(zachovanie)

ystém linančného riadenia itruktur:ilnycb fondov, Kohézneho fondu a Európskeho
niimorného � rybárskeho fondu na programovŕ obdobie 2014 - 2020 alebo ystŕm
linanfoého riadenia - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhm
pravidie l, postupov • č i nnosti ľinaneovanl1 NFP. Systém linančn ho riadenia zahŕňa
finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných pronriedkov,

Ukončenie rcaliz�cie hlavných aktivít Projektu - prcdslllvujc ukončenie tzv. fyzickej
realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuj e za ukončcnu
v kalcndämy deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní ni:Ziie uvedené podmienky:

účtovanie, výkaznic1vo a monitorovanie finančných tokov, ccrtilikáciu a vysporiadanie

linanených vzťahov VllČÍ S lovenskej republ ike a voči Európskej komisi i : pre učely Zmluvy

o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na
webovom idle Ministerstw fm11ncii SR;

výsledkov

rokov;

a)

fyzicky sa zrcalirovali všetky hlavné Aktivity Projektu,

b) Predmet Projektu bol riadne ukončený

I dodaný Prijlmatcľovi. Prijímateľ ho

prevzal a ak to vyplýva z charalcteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. resp. do
predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný,

sa splneni e tejto podmienky preuka.zuje naj mä:

t:itna pomoc a.lebo pomoc - alcálc:oľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho
roZpočtu SR alebo o.koukoľvck formou z verejných 2dtojov podniku podľa článku 107
odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narilša silťa.t alebo hrozi naru!cnim súťaž<: tým, že

(i) predl ožením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú
:ilebo m6žu mat' vplyv na funkčnosť, resp. právopl atného rozhodnutia o
predčasnom .uivani, alt je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť

ovplyvnil' obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto

uživani je Prij imateľ povinný preukázať Po skytova1e fovi Bezodkladne po
nadobudnutí jeho právoplatnosti , najne kôr do predloženia prvej áslcdnej

zvýhodňuje urči1é podniky alebo výrobu urtitých druhov tovarov a môže ncpri11Znivo

FP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. PoviMos1i
zmluvných slrán, ktoré pre ne vypl)tvaju z právneho poriadku SR 3lebo z právnych aktov
EÚ ohľadom štátnej pomoci, wstávaju plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či
Zmluve o poskytnutí

ich Zmluva o poskytnuti NFP uvádza vo vzt'ahu ku konkrétnemu Projclclu Prijímalcľa,
zahŕňajúcom poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či a Prij imateľ považuje podľa
právnych predpisov Slovenskej republiky za verej noprávny subjekt alebo subjekt
súkromného prilva:
•

bs l nici

projektu - osoby priamo zúčastňujuce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného

z ESF (n pr. írelcventanti vzdcl vacich progmmov. účastnlci soci:ilnych programov),
pričom piati, že na každého účastníka Proj ektu sa viažu výdavky projektu. Účastnilcmi
projcklu nie sil členovia projektového timu (riadiaci a administrativni pracovnici, lektori,
ociälni pracovnici a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívaj ii výsledky projektu,

kolaudačného rozbodnutía, resp. právoplatného ro�hodnutia o predčasnom

monitorovacej správy Proje ktu. alebo
(ii) prebcracim/odovzdävacim

protokolom/dodacím listom/iným vhodným
dokumentom, ktoré sú podpísané, ale je Predmetom Projektu zariadenie,
dokumentácia, iná hnuteľná vec, právo alebo 1rui majetková hodnoia. pričom
z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný trcfou osobou) musí

vyplývať prija.lic Predmetu Projck1u Prijimatcľom a uvedenie Predmetu
projektu do užívan ia (ak je 10 s ohľadom na Predmet Projektu relevantné).
alebo
(iii) predložcnim rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do
dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedcnč ncmaju

alebo nemôžu mať vplyv na funkčno·ť s1avby, ktor.l je Predmclom projektu;
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Prijimat ľ je povinný do skončenia Obdobia Udr.<ateľnosti Projektu uviesť
stavbu do riadneho užívania, čo pn:ulaížc prislwným právoplatným
ro1.hodnu1im, a.lebo
obdobným
dokumentom,
z ktorého nepochybným, určitým
a zrozum iteľným spôsobom vyplýva, že Predmet ?rojekru bol odov:tdllný
P rijimaterov1 , alebo bol so súhlasom Prijimateľa sfunkčncný alebo aplikovaný
lllk. ako 10 prcdpokloda.lo v Schválenej žiadosti o NFP.

(iv) iným

Ak Pn:dmcl Projektu nie je hmotne zachytiterný (zaznamenateľný), splnenie
podmienky Prijime.teľ pn:ulcazujc podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným
vhodným spôsobom. ktorý n ie je osobitne fonnahzo\/lllý
l , s uvedením dňa. ku
ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom socasťou
uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej
hlavnej Aktivity Prujektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.
Ak ma Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka
pre účely Ukončenia
reali:aicic hlavných alctivit Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr
ulcončuvaný o!iastkový Predmet Projektu, pričom musi byť sú�asne splnená aj pn: skôr
ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknuui mo.l:nosľ skoriieho ukončenia
jednotlivých Aktivh Projektu za účelom dodramia lehôt uvedených v Prllohe č. 2
k Zmluve o poskytn utí NFP;

čas - konanie v súlade s ruom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych
predpisoch SR a pr.ivnych aktoch EÚ a v Priručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre
Prijlmatcľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa pos kytnutie pomoci, v Systéme
finančného riadeni:i, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnyc h dokumentoch;
ccný prispcvok - vecné plnenie zrealizované Prijirnateľom vo fonne poskytnutia pnie,
IOV3l'Ov, služieb, pozemkov a nehnuteľnosti, ktoré je oprávnené bez vykonania finanfoej
úhrady, a 10 za plnenia podmienok uvedených v članku 69 Všcobccn 'ho nariadenia;
bliž'ic pravidlá pre oprávnenosť Vecných prispcvkov vyplývajú z Metodic kého pokynu
CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky
využit ia vecných prispcvkov; hodnolll Vecného prispcvku sa stanovuje podľa metodiky
Po kytovotcľa pri dodrhlni prav idiel vyplýv:ljúcich z čl:inku 69 V�eobccného nar1adcn1a
a ostatných dokumentov uvedených v tejto defmicií;
erej né ob ·tar:ivanie •lebo VO - postupy obstar.ivania služieb, tovarov a stavebných prác
v zmysle zákona o VO, alebo podľa 7.ákona č. 2512006 Z. z. o verejnom obstarávanl
a o zmene a doplnení niekt.orých zákonov v zneni neskor�ich predpisov s účinnosťou do
1 7.04.20 1 6, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza
pojem Verejne obstaráva.n ie vo vlcobccnom význame obstarávania sltúicb, tovarov
a stavebných pnie, t.J. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zlikona o VO,
ahtfla aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) ncspadajúce pod Zákon o VO, ak ich
právny poriadok SR pre konlcrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľn § 1 ods. 2 až 14
zákona o VO alebo 1.ákazky vyhlásené osobou. ktorej verej ný obstarávateľ poskytne SO"!.
a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných pr:il: a
poskytnutie služieb z NFP);
Venjnoprivny subjekt - W.dý ubjclct, ktorý sa riadi verejným právom v 1.myslc článku
2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 201 4124/EÚ z 26. ľcbruára
20 1 4 o verejnom obstarávaní a o vušeni smernice č. 2004/1 8/ES v platnom zncni a každé
európ ke zoskupenie územnej spol upráce zriadene v súlade s nariadením Európskeho
parlamentu a Rndy (EÚ) č. 1 3021201 3 zo 17. decembra 20 1 3 v ph11nom zncni a.lebo
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vzniknuté podľa zákona e. 90/2008 Z. /.. o európskom zoskupení územnej spolupráce
a o dopineni zákona č. 54-0/200 1 Z. z. o gtätncj ltatístíkc v zncni ncskorilch prepisov, bez
ohľadu na 10, č i sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych
predpisov Slovenskej republ iky za verej noprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;
Vllídny •udil - súhrn nezávislých, objektívnych, ovcrovacich, hodnotiacich, uisťovaclch
a konzultačnYcJi čiMosti zameraných na zdokonaľovanie nadiacich a kontrolných
procesov vykoruivaných podľ3 zlikoo:i č. 357120 1 5 Z. z. o finančnej konuolc
audite a iných aplikovateľnych právnych predpisov o zohľadnením mcdzinlirodnc
uznávaných audítorských štandardov;
Výdavky vykazované zjednodu " cným pôsobom vykazovania - výdavky. lc!orých
fonna je stanovcni v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) vlcobecného na.riadenia a vo vzt'ahu
ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z č lánkov 68, 68a a 68b
všeobecného nariadenia. a výdavky vylrnzovan� zjednodweným spôsobom vykazovania
sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;
Výzva na predkladanie žiado ti o poskytnutie nenávratného finančného prispevku
alebo V ·zv• • východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na
zákl•de ktorej Prijimiucľ v postllveni žiadateľa vypracoval a prcdlo"ňl Líadosť o NFP
Poskytovateľovi: určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzvn.. ktorej k6dje uvedený v
článku 2 odsek 2.1 7.11l luvy; Výzvou sa rorumlc aj Vp.van ie, ak v článku 2 odsek
2. v pripadc tzv. národných projektov nahŕoldza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3
Zikona o prispevku z EŠlF a v pripadc projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1
Zdkona o príspevku z EŠfF:
Začatie realizicie hlavných aktivit Projektu • nastane v kalendämy deň, kedy došlo k
začatiu rcali:iäcie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendimym dilom:
(í) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
(ii) vyslavcnla prvej pisomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo
nadobudnutim účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru U7..&vrctej s Dodávateľom, ak
prisluiná zmluva s Dodóvateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky,
alebo

(iii) začatia poskytovania služieb rýklljúcieb sa P rojektu, alebo
(iv) 1.abtím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, a.lebo
(v) začatia rcali7.ácic inej činnosti v rámci prvej hl av nej Aktivity v súlade s Výzvou,
ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená
v Prílohe č. 2 Zmluvy u poskytnutí FP,

podľa toho, lc!orá zo skutočnosti uvedených pod písmenami, (i) až (v) nastane ako prvá,
Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu
V-Lťahujúccho sa k rcalizi\cii VO nie je Rculizaciou hlavných aktívil Projektu, a preto vo
vzt'ahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie n:ali1.ácic hlavných aktivit Projektu je ro1.hodujúcc pre urtcnic obdobia pre V7.llÍ.k
Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným
Aktiviulm a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivh Projektu
v zmys le definicie Oprávnených výdavkov časových podmienok opnivnenosti výdavkov
na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 pi meno b) VZP;
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nadobuda učinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Pr.ivncho dokumentu nie su stanovené
osobitné podmicnlcy, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný
Prijímateľa na takéto Pr�vne dolcumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti
Poskytovateľa vyplývajúce pre nebo zo v�eobecncho nariadenia a implementačných
nariadení týkajucc sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem
Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnuú NF? použivať vo forme
podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia v prislušnom gramatickom
tvare, pričom má vždy vyš'ic uvedený význam;

Začatie Verejného obstarávani:i/ob tarivania alebo začatie VO - nastane vo vzťahu ku
konkrétnemu Verejn mu obstaravaniu uslcutočncním prvčho z nasledovných úkonov:
a) predlo7.cnic dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontrolyalcbo
b) pri Verejných obstarávaniach. kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie
Vercjnčho obstarávania považuje:
(i)

odoslanie o,m\menia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo

(ii)

odoslanie o:m:imenia použitého ako výzva na suťaž alebo výzvy na predkladanie
ponUk na zverejnenie, alebo

Žiado ľ o platbu alebo ŽoP - dolcument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a
povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poslcytnúľ FP. t.j.
prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinaneovanic v príslušnom pomere. Žiadosť
o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulú.ra
v ITMS20 1 4 vždy Prijimatcľ;

(iii)
spustenie procesu i:adávania iálcazl..]' v rámci elektronického trhoviska alebo
{iv)

odoslanie výzvy na predkladanie ponuk vybraným ziujcmcom;

Žiado rt' o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽOV - doklad, ktorý pozostáva z
formuláru žiadosti o vnltcnie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si
Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z prispcvku voči Prijímateľovi, ktorý m:i povinnosť
vysporiadať finančné vzt'aby v swadc s článkom 1 O VZP.

Z:íkon o finllDčncj kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole
a audite a o zme ne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení
ncskoriich predpisov;
Zákon o verejnom obstarávani alebo zákon o VO alebo ZVO v prOobc č. 4 - zákon č.
343120 1 5 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
ncskorilch predpisov;
Z2kon č. 2512006 Z. z. - zákon č. 2512006 Z. 1.. o verejnom obstar.ivaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v zncni neslcoršich predpisov (účinný do 1 7.04.201 6);
Zmena podmieook pre projtkty gtnerujúct príjmy - zmena, ktorá nastáva v pripadc:
a)

ak určité zdroje prljmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri
predJužcnl žiadosti o NFP alebo nuvé zdroje prijmov sa obj avili počas monitorovania
čistých príjmov na ZIÍkladc monitorovacích správ alebo

b)

dochádza k 21ncmím v tarifnej politike;

Zmluva o úvere - je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia
financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banlcy zmluva uzatvorená medzi
Prijímateľom a Firumcujúcou bankou, predmetom ktorej je po kytnutie úveru
Financujúcou bankou Príjirnatcľovi:
a.

v suvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov
súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivit Projektu, ktorých
vynaložc:nic súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné :za účelom
dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu
v obdobi Udri.atcľnosti Projelc!u. a.lebo

b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banlcy zo zmluvy uzatvorenej medzi
Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla
Prijímateľovi uver v rozsahu a na ú�el podľa odrážky vyššíe.
Zv<rcj nenie - je vykonané vo vzt'ahu k akémukoľvek Právnemu dolcumcntu, ktorým je
Prijlmatel' viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí FP, ak je uskutočnené na webovom sidle
Orgánu zapojencho do ri dcnia. uditu a koruroly EŠlF vr:il:lnc finančného riadenia alebo
akékoľvek iné zverejnenie tak, •by Prijímateľ mal možnosť sa s lakýmto Právnym
dokumentom, 7. ktorého pre neho vyplývajú alebo mô�.u vyplývať práva • povinnosti.
oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a Io od okamihu
Zverejnenia alebo od nesko�icho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument
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Článok 2

VŠEOBEC É POVI ' O Tl PRIJlMATEĽA

1.

Prijimateľ sa zaväzuje dodniavať ustanovenia Zmluvy o poslcytnuú NFP tak, aby bol
Projekt rcali7.ovaný Riadne, Včas a v suladc s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii
aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.

2.

Prijímateľ zodpovedá Poslcytovateľovi :zn Realizáciu akúvit Projektu Udrlateľnosť
Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnuti NFP. Ak
Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných =luvnc alebo inak
spolupracujúcich osôb, zodpovedá :za Rcalizaciu alctivit Projektu, akoby ich vykonával sám.
Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek
porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe
podieľajúcej � na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo
vzt'ahu k Projektu je Prijímateľ.

3.

Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia
Udri.atcľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej
poviMostí Prijimatcľom je podstatným porušcnim Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ
je povinný vnltiť FP alebo jeho časť v suiade s článkom IO VZP a v swadc s článkom 7 1
odsek 1 všcobccncho nariadenia v o výške. ktorá j e úmerná obdobiu, počas ktorého došlo
k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

4.

V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnuú NFP predchádzalo konanie o žiadosti
o NFP podľa Zákona o prispevlcu z EŠ!F, v ktorom bol f.iadateľom Prijímateľ a podmicnlcy
obsiahnuté v sehvälcnej žiadosti o FP boli v sulade s §25 zákona o pri pcvku z EŠIF
prenesené do Zmluvy o poskytnuti NFP. zmcnn Prijímateľa je možná len výnimočne.
s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok
·tanovcných v Zmluve o poskytnutl
FP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená
postupom a za podmienok stanovených v clánlcu 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu
zmenu iba v prípade, ak:
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a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli
definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude splňať všetky
podmienky poskytnutia príspevku, a
b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia
prlspevlcu. za ktor)'ch bol vybraný Projekt s pôvodným Prijimatel'om v postavenl
žiadateľa, a

2.

V závislosti od preukäzateľného začatiu postupu zadävania zákazky bude Prijímateľ
postupov-dť podľa 7.ákona o VO (preukázateľne začatý postup po 1 7.4.20 1 6) alebo zákona
č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 1 7.4.201 6). Odkazy na ustanovenia
zákona č. 2512006 Z. z. sú ďalej v tex:tc uvádzané v l!átvorlcc.

3.

Prijimateľ je poviMý postupowť pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a
stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto
:zálcaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade o zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti
od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona
o VO alebo zákona č. 2512006 Z. z. na Prijimatcľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je
Prijlmateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upr•vených
v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006
Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa §
1 17 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) po rupovať spô obom upraveným
v kapitole 3.3.7.2.5 Systcmu riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia ESIF verlia 3 pre
zákazky podľa zákona č. 2512006 Z. 7�). Prijimateľ je povinný postupovať pri zadáv-ollli
zákaziek s nízkou hodnotou podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne
CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 2512006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, vcrzi3
2)

4.

Prijimatcľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstanšvania
tovarov, služieb. stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+,
ak Poskytovateľ neurči inak. Prijimateľ predlclad:í dokwnent:iciu podľa predchädzajúcej
vety v lebot:ich a vo ľorme určenej v Systéme riadenia Eš!F, ak Poskytovateľ neurči inak.
Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cu. ITMS201 4+, pričom je povinný
evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne. aby celkový objem dát za jednu prílohu
neprekročil 1 00 M B. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať prcdložcnie dokumentäeie
aj písomne a rovnako nie je oprävnený poZ.dovaľ elektronickc predkladarue dolcumentácie,
ak predmetná dokumentácia bola predložcna, resp. spristupnena cez ITMS20 1 4+. Rozsah
dokumentácie, ktorú Prijímateľ poviMe predkladá cez !TMS 2014+ je definovaný v
riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnenim ustanovenia
§ 49 ods. 1 v spojeni s ods. 3 zákona o príspevku z ESIF, pričom Stanovenie tejto povinnosti
závisí najmä od povahy konkn!tncho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho
elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch,
napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka:
Prijímatelia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 1 8. 1 0.20 1 8 v prípade
nadlimitných a podlimitných zákaziek VO). Prijímateľ je v každom prípade povinný v
ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak PrijímAtcľ uvedie
prostrcdnictvom hypenextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom
prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka a napr. zakazick zacltivaných s
využitým elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavreli zmluvy automaticky
vygeneruje súbor údajov 7.achytávajúcich priebeh 7.adávania 7.ákv.lcy, vrátane w.avrctcj
>:mluvy) alebo ak Prijimatcľ prcdto;.í cez JTMS20 14+ prihlasovacie údaje, ktoré
zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať pristup k dokumentácii Ie zálcazlce, ktonl je nahratá
v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO), a to pre účely rylconu finančnej
lcontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej
vete vý.oadovaľ predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v pripade zákaziek s nízkou
hodnotou. pričom ro1.sah takt.o predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijimatcľ
súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v loorom
identifikuje Projekt a lcontrolovane obstarávanie služieb, tovarov a stavebných präc.
Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dolcumcnt:lcie predkladanej cez ITMS

c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek
2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí FP a na Mcr,ucl'n� ukazovatele Projektu,
pričom Prij ímateľ musí preukázať, že uvedcn� následky ani nehrozia, a
d) Prijímateľ zabczpeéi, ž.c tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným
právnym úkonom, lctorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy
o poskytnutí FP n:i.miesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ale v zmysle osobitného
právneho prcdpi uje tretia osoba, ktoni by mala byt' novým Prijímateľom, univerzálnym
právnym nástupcom Prijímateľa.
Ak Prijímateľ poruší poviMosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy
o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť FP alebo jeho čast' v súlade s článkom 1 O
VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 vscobccného nariadenia vo výške, ktoni je úmerná
obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny
Projektu.
5.

Podstatnou m1cnou Projektu j e aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného
alebo zhodnoteného v rimci Projclau, loor)' 1vori súčasť infraštruktúry, ak Ie nemu dôjde
v období piallch rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďaľie
podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definicie Podst.amej zmeny
Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Alt dôjde
k V7.niku Podstatnej >:meny Projektu v =yslc prcdch 'd7.ajúcej vety, ide o podstatne
porušenie Zmluvy o poskytnuti F P a Prijimateľ je povinný vr.itiť NFP alebo jeho časť
v súl•dc s �hinkom 1 O VZP a v súlade s článkom 7 1 odsek 1 všeobecného nariadenia vo
výške, loorá je úmerná obdobiu, počas loorébo došlo k porušeniu podmienok v dôsledlcu
v-aiilcu Podst.atnej zmeny Projektu.

6.

Zmluvné strollly sa VJ;ájomnc zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie
záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnuti NFP. V prípade, ak má Zmluvn:i strana za to, že
druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju
pisomne vyzvať na náprdvu.

7.

Prijímateľ je povinný w..:itvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu
s tretími tranami výhradne v písomnej forme. ale Posky'tovateľ neurči inak.

8.

Prijímateľ je povinný riadíť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a
komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Čláook 3
VEREJNE
PRIJÍMATEĽOM

1.

OB TARÁVANlE

SLUŽlEB,

TOVAROV

A PRÁC

Prijímateľ mä právo 7.abczpcčiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác
pom:bných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy
ncdislcrirninácic hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzani„ trolllsparcntnosti,
vnitane posúdenia koníliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality,
účinnosti a účelnosti.

Str.ma

Str.ma 20 z 70

19 z 70

-

-

201 4+, a vyhlásenie. že predkladaná dokumcnlllcia je úplna, kompletna ajc toto:<ná
s originalom dokumcntiicic obstar.ivania shwcb. tovarov, stavebných prác alebo iných
postupov. Sučasnc Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej
dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závety su uvedené v
odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumcntiicia predložená cez ITMS 2014+ nie
je kompletná, Prijímateľ je povinný prcdlo�iť aj chýbajúcu časť dokumentácie cC7. ITMS
2014+ na základe žiadosti Poskytova1cľa o doplnenie dokumcnlllcic doručenej v listinnej
podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj pripadov, keď jo dokumentácia
predložená cez ITMS 2014+ nečitateľná alebo poškodená, . V pr!padc, ak Prijimateľ
nepredloží vyhhlscnia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal
Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľ V pripadc, ak Prijimateľ
ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Po lcytOvateľa neprcdloži, môže
byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinnosti Prijimatcľom, resp.
podstatné poru$enic Zmluvy o poslcytnuti NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly
obstarávania tovarov, služieb, stavebných pnie začínajú plynúť prvým pracovným dňom
nasledujúcim po evidovani prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. V prípade,
že Prijimllteľ mil alcuvovanú elektronickú schránku. môže doručiť Poskytovateľovi žiadosť
o vykonanie kontroly pro trcdnictvom elektronickej chránky alebo listinnc, ale Prijimatcľ
nemá aktivovanú elektronickú schránku, doručí Poskytovatcľovižiadosľ o vykonanie
kontroly listinnc. Prijimatcľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek
verejného obstar.ivania povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dolcumentácic
pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadenim prístupu do
elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou clcktr0nickcj
podoby dolcumcntácic sú aj auditné ziiznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom
elektronickom prostriedku.

S.

Poskytovateľ vykon:i limmčnú kontralu obstarávania tovarov, služieb. smvebných pr.ic
a súvisiacich postupov v zmysle z:ikona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov
upravených v Systéme riadenia ESIF v príshišncj verzii. Výkonom kontroly obstarävania
služieb, tovarov, stavebných prac a súvisiacich postupov zo strany Puskytovatcľa nie je
dotlcnutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa,
obstarávateľa alebo osoby podľa ä 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 2512006 Z. z.) za
vykonanie VO pri dodržani vScobccnc záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto
Zmluvy, Pr.lvnych dokumentov a 7.ákladných princípov VO. Rovnako nie je výkonom
finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prij ímateľa
za obstarávanie v prlpadoch, ale Prijlmateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO
(alebo podľa zflkona č. 2512006 Z. z.). Prijim:ucľ berie na vedomie. že vykonaním fioančnej
kontrOly Poskytovateľa nie je dotknuté prävo Poskytovateľa alebo iného oprávneného
orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas
celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí FP a/alebo po ukončení realizácie projektu
v nadväz.ností na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej
kontroly/vládneho auditu/overovania 11 ktoré môžu byľ odlišné od z1stcni predchádzajúcich
kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/auditu/overovania, a to
napríklad v dôsledku aplílcácie postupov vychádzajúcich z metodických usmemeni,
rozhodnuti a výkladových stanovisk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie
s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od 7.áverov predehád?.ajúccj kontroly,
Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči
Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodr'Lanie pravidiel a postupov stanovených v zákone
o VO (alebo v 1.lilcone č. 25/2006 Z. z.). resp. postupov pri obstarani :i:ilcazky, na ktorú sa
zákon o VO (alebo zflkon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvne strany sa osobitne dohodli,
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že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podfa článku 12 VZP odlišný od
PoslcytOvatcľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľov�
spočivajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z
EŠlF v súvislosti s VO, porusenim pravidiel 3 postupov VO stonovcných v zfllcone o VO
(alebo v zfllcone č. 2512006 Z. z.) 3lebo vyplývajúcich z pr:ivnyeh predpisov a pr:ivnych
aktov EÚ k problematike VO alebo 7. obvyklej praxe (bcst practicc) aplikovanej
kontrolnými alebo auditnými orgmmi
'
EÚ. a to aj nad r.imcc zistení Poskytovateľa a bez
ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachá<Va a v dôsledku takejto c.zrovnalosti
vznilcnc povinnosť vr.itiť NFP alebo jeho časť. Prijímateľ sa zaviizujc takto vyčislcné NFP
alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z
§ 41 alebo 41 a zákona o prispcvku z ESIF.
6.

Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru ob urávania služieb, tovarov a stavebných
prác postupov:u· pri prcdkladani dolcumenllicic obsuir.ivania slu2icb. tovarov a stavebných
prac na výkon kontroly podľ3 kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému
rilldcnia ESIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zfllcon
č. 2512006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 1 2 v príslušnej verzii. Ak
PoslcytOvatcľ v Prlruékc pre 2:iadatcľa/Prijímatcľa neurči iné tcrminy a rozsah
dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ
postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF. resp. v prípade postupov pri
obstaraní iá.kazky, na ktorú S3 zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO
č. 1 2 v prisluincj vc:r.di. Minimálny rozsah dokumentácie, letoru Prijímateľ povinne
predkladá cez ITMS 20 1 4+ je definovaný v prisl.W.cj prtručkc pre prijímateľa.

7.

Kontrolu pravidiel a postupov stMOvených Z!Íkonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.)
vykon!va Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky
ako:

a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná
a Prijimatcľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumcntaciu na prvú ex
:inte kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov
zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné prace), prvá ex ante
kontrola nie je vykonávaná pod.ľa zákona o finančnej kontrole,
b) Druhú ex- ante kontrolu pm! podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá
ex- ante kontrola nie je povinná a Prijimatcľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť
predložiť dokumcnuíciu na druhú ex ante kontrolu. ale ide o nadlímimú zákazku,
letora níc je predmetnom povinnej kontroly ÚVO podľa § 1 69 ods. 2 zákona o VO),
druM ex ante kontrolaje vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu, ex post je vykonávam! podľa zákona
o finančnej kontrole,
d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uch:idzačom po ich podpise (kontrola
doda!kov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v pripadc, ak
Prijímateľ nävrh dodatku dobrovoľne predloži Poskytovateľovi za účelom
výkonu finančnej kontroly) kontrola dodatkov je vylconävaná podľa iliona
o finančnCJ kontrole.

8.

Finančnú kontrolu po tupov pri obstarávanl zákazky, na k.torii sa zákon o VO (zákon
č. 25/2006 Z. z.) ncvzt'ahujc vykonáva Po·kytovatcľ v závislosti od rolsahu a predmetu
ako:
a)

Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchädzačom (druhá ex
ante kontrola nie je povinná a Prijimatcľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložil'
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dokumcntliciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovatcľoví, ak ide o zákazku na ktorú
sa zákon o VO (zákon č. 2512006 Z. z.) nevzťahuje vo finančnom limite nadlimitnej
zákazky alebo, alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky'
zadávanú osobou, ktorej poskytne vcrcjny obstarávateľ 50% a menej finančnych
prostriedkov na dodanie t.ovaru, uskutočnenie .tavebných prác a poskytnutie služieb
>: NFP,
b) ŠlJlJldardnú alebo mislcdnú ex- post kontrolu (Prijímateľ prcdlcladä dokumentáciu
na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v pripadc dobrovoľnej žiadosti
Pnjimatcľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa p;,tm. a)„
c) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspc5n)'m uchádzačom.
9.

V pripadc druhej ex- ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠ!F osobitne
upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie 1 69 odsek 2 zákona o VO. V
prípade, 2e Prijimateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolJJ.nic. zasiela na vedomie
Poskytovateľovi písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prljimatcľ podpfšc zmluvu s
úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Po kytovatcľ identifikuje
pri ex po t kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na vyslcdok VO,
urči zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej uprdvy alebo ncpripusti výdavky vyplývajúce
z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.

10.

Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov,
stavebných pr.ic a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme
riadenia EŠIF. Počas doby. kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich
náletitosti alebo iných požadovanyeh dokladov alebo informácii sa lehota oa výkon
finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty rui výkon finančnej kontroly lrVlÍ, až kým
nepominú preká.iky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej
kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijimatcľovi. Dňom naslcdujitcim po dni
doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebu chýbajúcich ruiležitosti alebo
inych požadovaných dokladov alebo informácii Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty
na vykon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodŕ
/.31\á lehota llll výkon kontroly z dôvodov
n strane Po kytovateľa, je Po kytovateľ povinný infonnovať Prijimateľa o dôvodoch
ncdodr4clia tcrminu, ako aj o novom predpokladanom tcnninc vydania návrhu
správyfspr-.ivy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu
Poskytovateľ opakovane zabczpcl!i informovanosť Prijimateľa za rovnakých podmienok.

1 1.

Poskytovateľ je oprávneny v odôvodnených prípadoch lehotu na vykon firuinčncj kontroly
prcdl:!iľ. Poskytovateľ o prcdlžcni lehoty bezodkladne infonnuje Prijímateľa spôsobom
dohodnut)'m v článku 4 Zmluvy o poskytnutí FP.

1 2.

Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci inych nevyhnutnych
úkonov súvisiacich s vykonom kontroly z vlastného podnetu prerušil' vykon finančnej
kontroly podľa odseku I O v spojenl s odsekom 1 1 , pričom od tohto momentu lehota na jej
výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne infonnuje Prijímateľa
spôsobom dohodnu!Ym v Zmluve o poskytnutl NFP.

1 3.

Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fá7.c
otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ale
Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako

1

platl finantný limit vcrcjného obslllr.ivatcľ:i. kto,.Y

poskytol

SD'Yo

•

menej finančných prostriedkov na

člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocoval' ponuky, Prijímateľ je povínny oznámiť
Poskytovateľovi tcrmln a miesto konaniu otvár.inia ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5
dni vopred; Zmluvné srrany následne dohodnú súvísiace administratfvne úkony spojené
s účasťou Poskytovateľa na orvirani ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.

1 4.

Poskytovateľ v 7.ävislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môi.c v rámci záverov;
a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásenim VO, s podpisom zniluvy s Dodávateľom,
s podpisom dodatku k •mluvc U7.avrctcj s Dodávateľom,
b) Pripustil' vydavky vzniknutC: z obstarávania služieb, tovarov a stavebnych prác do
financovania v plnej vyške,
c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov.
d)
cprlpustiť vydavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavcbnych prác
do financovania v celej výške, resp. vy,,,ať Prijímateľa na opakovanie procesu
obstarávania služjcb, tovarov a stavebných prác,
e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a
stavebnych prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante
finančná oprava),
1) Udeliť finančnú opravu na vydavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovaro a
stavebných pr'.ic po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa
Prijimatcľovi (ex -post finanémi opr-dva) postupom podľa � 41 alebo 4 l a zalcona
o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povínny vrátiť FP alebo jeho
časť v súlade s článkom 1 O VZP,
g) Udeliť finančnú opravu na vydavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a
stavebných prac po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa
Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) 7.aslaním 7jadosti o vrátc.nic NFP alebo
jeho časti v pripade, ak nejde o zákazku obstar-.ivanú podľa zákona o VO.

15.

V pripade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezaSle návrh čiastkovej Správy
z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontrolyfsprávu z kontroly)
v lehote určenej na vykon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, sUlvcbných
prá.c a súvísiacich postupov (a nedošlo k preruSeniu plynutia lehoty alebo k predlženiu
lehoty). Prijimntcľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspdným uchádzačom ani vykonať
iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly
Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s ú:;pcšn)'m uchádzačom, resp. vykonanie iného
úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného
obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnuti NFP.

1 6.

Zmluvné strany sa dohodli. že vo vzťahu k VO na hlavné Alctivity projektu, zadávanie
zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly
uvedcnym v od.seku 14 písm. b) alebo e) tohto ilhinku VZP, môže Prijímateľ opakovať
maximálne dvakrát. Pri opakovaní zad.ivania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže
byť predmet obstar.ivania zmenený len v odôvodnenych prípadoch vyplývajúcich
z Projektu alebo v nadväznosti oa nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe
z kontroly/správe 7. kontroly k prcdchád7.ajúeim VO. Nové VO musl byť vyhlásené do 45
dni od doručenia čiastkovej Správy z kontroly/spr-.ivy z kontroly od Poskytov-„tcľa
vzťahujúcej sa k bezprostredne prcdchád7.ajúccmu VO. V prípade, že ani vo vzťahu
k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 pismeoo.
b) alebo c) tohto článku VZP. pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnuti NFP zo
strany Prijimatcľa. UslJlJlovcnia tohto článku sa rovnako v7.t'abujú aj na iný druh
obstar.ivania podľa odseku 3 tohto článku VZP.
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