-

-

1 7.

Prijimateľ si je vedomý. že poruknie pravidie l a povinnosti týkajúcich S:l procesu prvej ex
vyhl:isením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2. 1 . Prvri u ante kontrola po
podpise zmluvy o NFP, môže ovplyvniť možnosť určenia ex -ante finančnej opravy.
Ziiroveň Prijímateľ berie na vedomi e, že po tvrdeni e ex -ante finančnej opravy zo strany
Poskytovateľa je viazane na splnenie v�ettjch požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom

24.

-ante kontroly pred

a) nedodť'anie princípov a postupov VO a/alebo
b) porušenie zásad, princípov alebo pov innosti vyplývajúcich z právnych predpisov
SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
c) porušenie 7.ásad, princlpov alebo povinnosti vyplývajúcich 7. Právnych
dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, s1a11ovísk
a zistenl CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné
a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO
z financovania,
10 všetko pred podpisom 1.mluvy na dodávlcu tovarov, slu7.icb alebo stavebných prác
s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstnincniu protiprJvncho slavu, Poskytovateľ
nepripustí výdavky, ktoré v-aiiknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo
uplatni zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy. ak zároveJ\ vyhodnotí, že
opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V pripadc
návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku 1ovarov, shúieb alebo
stavebných pŕ.u: medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa
oboznámenia Prijlmatcl'a uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k
identifikovaniu obdobných nedostatkov.

určcnč.

1 8.

Prijímateľ sa �.aväzuje L.abczpcčiť v rámci r.ívíi.7.lcového v7.1'ahu s ka7.dým Dodáv:iteľom
Projektu povinnosť Dodivateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho
s dodávaným tovarom, služb:uni a stavebnými präcami do up lyn uun lehót podľa čhínlcu 7
odsek 7.2 7.mluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť
im v�tku potrebnú súčinnosť. Pnjimatcľ S:l zavii.zujc zabezpečiť v nimci záviizlcového
vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijlmau:ľa bez atjchlcoľvek sankcii odstúpiť od
zmluvy s Dodávateľom v prípade. kedy ešte nedošlo k pl neni u zo imluvy medzi
Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú
financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo
iných postupov .

1 9.

Prij ímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byt'
Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany
Poskytovateľa, re p. skcir ako bude potvrdená ex- ante finančná oprava.

20.

Ak Prijímateľ realizuje VO postupom zadávania zákazky s využitím elelctrunického
trhovi ka podľa § 109 až § 1 1 1 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom
a Dodäva1cľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných
podmienok elektronického trhoviska. Prijímateľ berie na vedomie. že postup zadávania
zálcazky s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej kontroly zo strany
Poskytov:iteľa.

21.

Prijlmatcľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú
kontrolu 2:iadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený
o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdenl určenia ex- ante finančnej
opravy. Ustanovenie predchádz:IJÚCeJ vety ncplali v pri pade. ak Ziadosť o platbu
neobsahuje dcklarované výdavky vzniknuté na základe obstnrávania služieb, tovarov
alebo stavebných prác.

22.

Prijímateľ si je vedomy svojich povinnosti zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol
dodŕ.<aný zákaz konfliktu záujmov. V pripadc identifikácie konfliktu záujmov je
Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 ods ek 12 zákona o príspevku z ES!F alebo
podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených
v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. S v prishtlnej verzii k
určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri ncdodr"ani pravidiel
a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 1 3 k posudzovaniu
konflik1u úujmov v procese verejného obstaráwnia.

23.

Prijímateľ si je vedomý povinnoni spojených s rdpcktovanim pravidiel čestnej
hospodárskej súťaže a Zlikazu protiprávneho konania pri výbere Dodáv1ueľa. Prijímateľ je
v procese obstarávania tovarov, slwjcb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou
starostlivosťou za úče lom preverenia, či v r.imci VO nedošlo Ie porušeniu pravidiel čestnej
hospodárskej suťažc alebo inčmu protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia
uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto
skutočnosti zo lrany Po kyto atcľa.
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V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

25.

V pripadc, ak Poskytovateľ identifikuje:

a)

nedodr'anie princípov a postupov VO a/alebo

b) porušenie wad, princípov alebo povinnosti vyplývajúcich z právnych predpisov SR a
z pr.ivnycb alctov EÚ a/alebo
c)

porušenie zásad, princ ípov alebo povinnosti vyplývajúcich z Právnych dokumentov. z
Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, tanovísk a listeni Ccnifikačného
orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komi si e alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre
Poskytovateľa záväzné a v dôslcdlcu aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky
vyplývajúce z vykonaného VO z financovania.

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspcšncho uchiidzača, ale ešte pred úhradou

opr.ivnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu. ktoré
vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej
kontroly verejného obstarávania). Poskytovateľ ncpripusti výdavky v-aiik:nuté na základe
takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu
v rozsahu tatjchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav koovalidujc
proslrcdnictvom ex- ante finančnej opr4vy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného
pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle
Melodického pokynu CKO č. S k určovaniu finančných opráv v prislušncj verzii, ktoré má
riadiaci orgán uplatňovať pri ncdodr'l.ani pravidiel a postupov verejného obstarávania
a v súlade s Prilohou č. 4 Zmluvy o poskytnuti 'FP. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej
opravy vydá Poskytovatcr Prijímateľovi len po splnení podmienok určcnych
Poskytovateľom. Výdavky v1.ník:nutč z takéhoto VO budú môcť byt' pri pustené
k fi nancovani u za podmienky zníženia opnivnených výdavkov vo vý�ke určenej ex- ante
finančnej opravy. V prípade uutvorenóho dodatku k existujúcej zmluve na dodávku
tovarov. služieb alebo stavebných prác medzi Prijlmatcl'om a Dodávateľom Projektu sa
ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante
finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak do�lo
k identifikovaniu obdobných ncdoslatlcov.
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26.

a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (ncU7.atvorcný dodatok k Zmluve o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku) - Prijímateľ predkladä žiadosť o platbu
7.aliŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov :r.a nepotvrden ú ex- ante finančnú
opravu a Poskytovateľ zníži opr.ivncnú sumu v predloženej žiadosti o platbu;
b) potvrdená ex· ante finančná oprava (U7.atvorcný dodatok k zmluve o poskytnutí
nenávratného finančného prispcvku) - Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu
zahŕňajúcu vktky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o polvrdenú ex- ante
finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný u1.avrieť dod111ok k :r.mluve
o poskytnuti nenávratného finančného príspevku v prlpude každého uplatnenia cx
ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných
opráv näsledne. ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnuti
nenávratného finančného prispevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí
nenávratného finančného prispcvku) a zároveň si urči pravidlá na frekvenciu zmien
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prispcvku 2 titul u uplatnenia ex- ante
finančných oprav vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadviiznosti na vý�
uplatnených ex· ante finančných opráv alebo potct VO dotknutých ex· ante finančnou
opravou).

27.

Cl�nok 4

POVI

O Tl

POJENÉ

MON ITOROVANÍM

PROJEKTU

A POSKYTOVANÍM ľNFORMÁCIÍ

1.

Prijímate ľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutl NFP pravidelne
predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy ProJelctu a ďalšie údaje potrebné na

monitorovanie Projektu vo formáte wčenom Poskytovateľom, a Io:
a)

Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,

b) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom
„výročná") a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivll Projektu
(s priznakom „záverečná"),
c)

äslednú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas
Obdobia Udŕateľnosti Projektu, pripadne ak to urči Poskytovateľ.

2.

Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovanim zúlohovcj
platby, priebežnou platbou alebo poskytnutim predfinancovania Doplňujúce monitorovacie
údaje k Žiadosti o platbu.

3.

Prijímateľ je povinný počas Rc:tli:cieie aktivít projektu predložil' Poskytovateľovi
monitorovaciu správu Projektu ( s príznakom „výročná'") za obdobie kalendárneho roka od
1 . 1 . roku n do 3 1 . 1 2. roku n, n�neskôr do 3 1 . január• roku n+ 1 . Prvým rokom, ktorý je
'"
rozhodujiici pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výrotná ), je
nasledujúci rok po roku. v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnuú FP: ak
Zmluva o poskytnutí FP nadobudne účinnosť neskôr ako 1 . 1 . roku n. prvá monitorovacia
správa Projektu (s príznakom „výročná'') obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia
účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak I< Začatiu realizácie hlavných
alctivit Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poslcytnutl FP, od Začatia
realizácie hlavných aktivít Projektu. do 3 1 . 1 2. roku n. Prijímateľ je povinný predložil' za
monitorovnne obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončcn:í Realizácia alctívlt
Projektu, iba monitorovaciu správu príznakom "záverečná"", t.j. monitorovaciu správu s
príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá.

4.

Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v pripadoch, v ktorých mu
povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny
dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie
finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systemu riadenia EŠIF alebo
Pr.ivneho dokumentu (nudiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá

Prijlmateľ je povinný do 30 dni od ulconC'Cnia Realizácie aktivít Projektu predloZiľ
Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s primakom ,,záverečná"). Poskytovateľ
je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom
.,záverečná") aj v inom termíne uvedenom v Priručke pre Prijímateľa. najoe kôr však. polu
s podanim Žiadosti o platbu (s primakom „>.ávcrcčná"); v talcom prípade sa prvá veta tohto
odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej spravy Projektu (s príznakom
,,záverečná") je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k
Začatiu realiz3eie hfavnýcb aktivít Projektu došlo pred nadobudnutim účinnosti Zmluvy
o poskytnutí NFP, od Začatia re:ilizácie hlavných akliv!t Projektu, do momentu Ukončenia
realizácie aktiv!t projektlL V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako
aj k ukončeniu Rcalizúcie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí
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Zoznam porušení pravidiel a postupov obru.rúvania,

spolu s určením percentuálnej výšky

finančnej oprnvy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje
Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy. tvori Prílohu č. 4
(Finančné opravy za poMenie pravidiel a postupov obstarávania).

28.

Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť >1>0ČÔV'djúcu v tom, že žiadateľ je
povinný prc-Olo;iť kompletnú dokumentäciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti
o FP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve. ako preukázanie splnenia podmienky
poskytnutia prispevku v konaní o žiadosti o FP, Poskytovateľ má poviMosť vykonať
opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o FP ako administratívnu finančnú
kontrolu VO podľa 8 :zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akom
a predmetne VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.

29.

a postupy 1.adávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazovane zjednodušeným
spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto čhinku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté
ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.

30.

Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu. koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s
ueMdzatom alebo uehňdzačmi, ktorí maJÚ povinnosť zapisoval' sa do registra partnerov
verejného sektora a nie sú zapisani v registri partnerov verejného ektora alebo ktorých
subdoďvatelia alebo subdudávatclia podľa zákona č. 3 1 5/20 1 6 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o unene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ktorí majú povinnosť zapisoval' sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní
v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podi'a prcdch:idzajúcej vety sa nevzt'ah uje na
rámcovú dohodu, ktorú uznt árajú s Prijimatcľom výlučne dvaja alebo viacerí ucbadzači,
ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.

31.

Poskytovateľovi povíMosť vykonať takýto typ kontroly, nebude 7.iadosť Prijímateľa
poV'dŽOVami za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 :z.ikona o finančnej
kontrole a audite.

V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predlcladani žiadosú o pl:ubu
postupovať nasledovne:

-

NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s
príznakom ,,záverečná"') za tolo obdobie do 30 dni od nadobudnutia účiMosti Zmluvy
o poskytnwi FP alebo v inom termlne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

5.

Prijimalcl' sa 7.aväleujc prcdkladuľ Poskytovateľovi
aslcdni! monitorovw:ic správy
Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenin Projektu. äsledné monitorovacie správy
Projektuje Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 1 2 mesiacov odo dňa
Finančného ukončcnfa Projektu. Prijímateľ predkladá áslcdnú monitorovaciu správu do
30 lcalcndlimych dni od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorovanó obdobie
sa považuje obdobie od u.končcnia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deí\
nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia Zlivercčnej monitorovacej správy
Projektu) do uplynutia 1 2 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ôalšie
následné monitorovacie správy sa predkfadaju každých 12 mesiacov až do doby uplynutia
Obdobia Udr2a1cľnos1i Projektu.

kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti
o platbu musí byt' vykonävaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimälnc formou
administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zäkona o finančnej
konrrolc a audite.
9.

O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ poviMý informovať Poskytovateľa
v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.

1 O.

Poskytovateľ je oprävncný po7.adovaľ od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa
Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 pl smenách a) až c) tohto článku
a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poslcytovatel'om tieto správy a informácie
poslcymúľ. pričom zo sU11ny Poskytovateľa nesmie isť o šikanó.zny výkon präva.

1 1.

O zmene podmienok pre projekty generujúce prijem (podľa článku 6 1 a 65 odsek 8
všeobecného nariadenia) je
Prijímateľ povinný
informovaľ
Poskytovateľa
v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v ro7.sahu podľa
požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijimatcľ
povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o FP.
Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného
nariadenia Prijímateľ predlcladá llktualizovanú Finančnú analýZu spolu s ä.slcdnou
monitorovacou správou s príznakom „posledná". Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa
čhinku 6 1 odsek 6 všeobecného nariadenia. pri lctorých nie je možné dopredu objclctivnc
odhadnúť prijem Prijímateľ predkladá Finančnú analýZu s kalkuláciou Čistých príjmov
spolu s treťou Následnou monitorovacou spnlvou. Pri ProjcktOCh generujúcich príjmy
podľa člänku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia. ktoré vytvärajú Čisté príjmy počas
Rcali7.ácic Projektu. ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo ni7.šic ako 1 OOO
OOO EUR, avšak vyHie ako 1 00 OOO EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy
v monitorovacej správe s príznakom „zävcrečná" a rovnako ich aj vysporiadať to
najneskôr pred schválenim záverečnej žiadosti o platbu. a Projekty generujúce prijmy,
ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 OOO EUR, sa nevzťahuje
povinnosľ monitorovania Čistých príjmov.

1 2.

Prijímateľje povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnuti slwjcb alebo
vykonaní s1.avcbných pnie, kioré boLi dodané/poskytnut� alebo vykonané po uhradcni
Preddavkovej platby Prij imatel'om Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktiuy a
pripadne ďaJšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preulc1lzamu
dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je poviMý informov•ť Poskytovateľa o dodaní
tovarov, poslcymuti služieb alebo vykonaní siavebných prác Bczodlcladne po ich dodaní,
poskytnutí alebo vykonani, nie však ncskĎr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú iislcdnú monitorovaciu správu najmä v
pripadoch, ak:
a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia
Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia.
b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z czrovnnlosti, najmä však
v prípade úbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci
s Projektom,
c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s
článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú
zistcni.1. ktoré by mohli zaklad.1ť Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o
poskytnutí NFP s finanč:ným dopadom.
6.

1.

8.

Prijímateľ je povinný predložiť Poslcytovatel'ovi informácie o monitorovaných údajoch na
úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný
Bezodkladne prostredníctvom ITMS20 1 4+ informovať Poskytovateľa o začali a ulcončcni
rea.lizácic ka�dcj hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Be-.rodlcladne
prostredníctvom ITMS20 14+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia
RcaHZlicie hlavných aktivít Projektu a k.alendámom dní ukončenia alctivh Projektu. a
žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom
Po kytovateľom predložiť aj iné informácie. dokumentáciu súvisiacu s charakterom
a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Alc.úvitami
Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projck1u, s vedením účtovníctva, a 10 aj mimo
poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania
monitorovacích správ Projektu alebo po kytovania inform:icii o monitorovaných údajoch
na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
Prijimatcľ je povinný Bezodkladne pi omnc informovaľ Po kytovateľa o začali a ulconécni
akéhokoľvek udncho, exekučného alebo spr.ívncho konania voči Prijímateľovi, o vzniku
a 7.ániku okolnosti vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých >.istcniach oprávnených osôb na
výkon kontroly alebo auditu, pripadne iných konrrolných orgánov, ako aj o iných
skutočnostiach, ktoré maju alebo môžu mať vplyv na rcali7.áciu aktivít Projektu a/alebo na
povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení
o?.dravného režimu a zavedcnl nútenej správy.
Prijimatcl' je :r.odpovcdný 7.a presnosť, správnosť, pravdivosť a uplnosť všetkých informácii
poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie spr-.ívy Projektu podliehajú výkonu
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1

C1iinok s
1.

2.

FORMOVA IE A KOMU IKÁCIA

Prijímateľ je poviMý počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP informovať
verejnosť o prispevku, ktorý na ziiklade Zmluvy o poskytnutí 1 FP ziska, resp. ziska! formou
NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikilcie uvedených v tomto
člónlcu VZP, ostamých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Pr.ívnych dolcum.entov.
Prijímateľ

sa

zaväzuje, že všetlcy opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané

na verejnosť budu ob ahovať nasledujúce inform:icic:

a.

odka7. na Európsku úniu a mak Európskej únie v súlade s pofodovanými grafickými
�tandardmi;
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b. odkaz na pri lušny fond lllcbo fondy, letor)' pol uti nancuj e Projelct s použitím
nasledujúcich označeni EFR.R - Európsky fond regioolilnebo rozvoja. ESF Európsky soc1álny fond, ENR.F - Európsky námomy a rybársky fond a KF Kohézny fond; lllc je Projekt linancovany z viac alco jedného íondu, odkaz podľa
predchádzajúcej vety môže prij ímateľ nahradiť odkazom na EŠIF - európske
trulcturálne a investičné fondy, pričom odkaz na prislusny fond sa vykoná formou
nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporcny z ... „. '', pričom sa dopi ni
konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje ímancovanie Projektu;

osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zamcrarul boli informovani o tom, že Projekt
je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.

9.

tohto článku VZP nepoužijú. Pri talcýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero. šnúrka
na mobil, USB kľúč)je prijimateľ NFP povinný umicslniť iba znaJc Európskej únie s odkazom
na EÚ (povinnosť uviesľ odkaz na prislu!ný EŠIF sa neuplatňuje). pričom minimálrul veľkosť
znaku EÚ je S

Ak má Prijímateľ

znadené webové sídlo. je povinny počas Rcalizácíe

znak EÚ.

alctivít Projektu

uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vr.itane popisu cieľov a v)'slcdkov
Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom ídle Prijímateľa musi byť primeraný

v)''ke poskytovaného NFP a musf 7.dôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4.

V prip de projektov spolufinancovanýeh z EFR.R lllcbo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť
počas Realizäcie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu,
ktorý spína tieto podmienky:
Celková v)'�Jca NFP na Projekt presahuje 500 OOO EUR a
Projekt spočíva vo financovaní in�truktúry alebo stavebných činností.

IO. Prijlmateľ sa zaväzuje uv:idzaľ vo všetkých dokumentoch a písomných v)'stupoch Projektu,
ktoré
týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejno ť alebo účastnikov,
vrátane prezenčných listin alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných
alctivilách Projektu informacic uvedené v odseku 2. p ismena a) až c) tohto článku VZP,
s výnimkou podpornej dokumentácie súvi siacej s Projclaom, kde sa Prijímateľ zaväzuje
uvádzať informácie uvedené v odseku 2 pismeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné
doklady (napr. faktúry. výplatné pásky, dodacie listy a pod. ) nie je potrebné označovať
v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
1 1 . Poskytovateľ je oprávnený určiť b li 7.š ic technické podmienky na splnenie povinných

v oblasti info nnovan ia a komunilcácie v Manuáli pre informovanie
a komunikáciu.

Dočasný pútač musi byť dostatočne veľký a musí byť umic.�tnený na mieste ľahko

pouadavick

vidi1cľnom vcrcjno)1'ou.

S.

Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP snilou
tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v pripade

Projektu spfňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond.

1 2. Ak Poskytovateľ neurči

v oblasti

z lctorého je NFP

Projektu. Povinno ť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa V7.ťahujc na prípady,
ak Projekt, Ja.or)' spfňa tieto podm ienky:

OOO EUR a

infraštruktúry alebo stavebných činností.

Slll la tabuľa alebo stály pútač musi byť dostatočne vcľlcý a musi byľ umiestnený na mieste
6.

obsiahnutý

v Manuáli

pre

informovanie

a

VLA TN iCTVO A POUŽITIE VÝ TUPOV

Prijimateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udr2ateľnosti Projektu:
a)

budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktor)'mi sa Projcla realizuje, splllať vo Výzve
stanovené podmienky poskytnutia prispevlcu z hľadiska vlastnickych, resp. iných
uživacich práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam,

v ktor)'ch alebo v súvislosti s ktor)'mi sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako
„Nehnutcľno ·ti rut rcalizaciu Projektu"). To znamená, že Prijímate!' musi mať Je

Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači

Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, letor)' je ako akceptovateľný

informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP. v pripadc dočasného pútača, stálej tabu.Je
alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby

defino vaný v rámci podmienok poskytnutia prispevku vo Výzve. a to vrátane podmienok
vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb v iažuc: ich sa k Nehnuteľnosti na
realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k ehnutcľnostiam na realizáciu

resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
V pripadc Projektov, ktoré nespÍňajú podmienky uvedené v odseku 4 a S tohto článku VZP,

je Prijimateľ povinný zai tiľ informovahie verejnosti počas Realiúcic aktivit Projektu o tom.
7.c Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimtilncj

veľkosti

AJ) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou. ako sú vstupné priestory budovy.

Plagát obsahuje infonnácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, klor)' je

súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 20 1 4 - 2020.
8.

a komunikácie

ľahko viditeľnom verejnosťou.

informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25'1. dočasného pútača,

7.

ČJ:inok 6
1.

Projekt počiva v nadobudnuti dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní

inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický �tanclatd pre opatrenia

informovania

komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR é. 1 6 na programové
obdobie 20 1 4 - 2020.

poskytovaný, a to najneskôr do troch mesi:i.cov po Ulcončeni realizácie hlavnyeh aktivit

Celková v)'ška NFP na Projekt presahuje 500

mm oa v)'šku. Vo výnimočných prípadoch pri ve.ľmi drobných predmetoch, na

ktoré a z tcchnickj'ch objektivnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ. je povolené použiť len

c. logo prislušného OP.
3.

V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a pismcno c)

Ak je Projekl spolufinancovany z ESF a v primeraných pripadoch aj pri spolufinancovani
Projektu z EFRR alebo

KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť. aby cieľová skupina alebo
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zrejmé, že Prijimatcľ je opr.ivnený Nehnuteľnosti na realizáciu
a plnohodnotne užívať počas Real izácie Projektu a počas
Udr'ateľností Projektu. Móle pritom dôjsť aj leu kombinácii rôznych právnych titulov,
ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a lctoré sa môlu navzájom meniť pri dodrfani
všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti
Projektu musi byť
Projektu nerušene

projektu;
b) Predmet Projektu, jeho častí a iné vct:i, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral
alebo zhodnotil v nímci Projektu z
nadobudnutý z

7. 70

FP alebo zjcho časti (ďalej len „Majetok

FP"):
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(i)

bude použivať výlučne pri výkone vlas1nej

účel, pri padne v rovnakom rozsahu ich previesť či

činnosti, v súvislosti s Projektom, na

v celosti

ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou pripadov, lccdy pre zabezpečenie a udržanie
cieľa Projektu je vhodn� prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého

z

osobe podľa Schválonej žiadosti o FP alebo v súlade
dodržaní pravidiel týkajúcich sa �tätnej pomoci, ak sú relevantné,
(ii)

FP tretej

s Výzvou,

bezpodmienečne.

pri

ak 10 jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majct.ku
pri dodŕ.tanÍ pr!slušnébo präv neho predpisu aplikovateľného na Prij imateľa podľa
jeho §talutárneho postavenia (napr. Zäkona o účtovníctve) , ak osobitné prävne
predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i)

nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov
a podmi enok ob,;tanivania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok
nadobudnutý z FP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový
a nepouživaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje lllký majetok, ktorý
Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastni l , mal u seba ako detentor, pripadne
mal k nemu iný právny vzťah a näslcdne bo opäť priamo alebo nepriamo
nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,

(iv)

ak to urči Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuteľné veci, ktorč tvoria
Majetok nadobudnutý z
FP, pôsobom urtcným Po kytovatcľom tak, aby
nemohli byt' zam enené s i nou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu
a Udržateľnosti Projekru; uveden:I podmienka sa nedotýka povinnosti
vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle čl:inlcu 2 odsek 8 a článku

V zm luve

3.

Ak Prijima.teľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného
vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka exisrujúceho
diela alebo iného existujúceho pr.iva duševného vla.nnictva (vrátane
priemyselného vlastoictva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa
požiadaviek Prij ímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka
aj iným osob:im, Prijímateľ ako nadobúdateľ musi byt' oprávnený v rozsahu,
v akom to nevylučujú vkobccno -záviizné právne predpisy kogentnej
povahy, použiť dielo alebo vykonáV'.iľ práva z priemyse lného vlastníctva talc,
aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí FP,
cieľ Projektu a 7.abezpcčiľ Udľ'�ateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho,
aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku
z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastnietva alebo z dôvodu
používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených
v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všctlcy možnosti, ktoré
mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky
podľa bodu

bude nadobúdať, ak ide o nehmotny mnjetok, ktorý je predmetom duševného
vlastníctva (autorského práva, prav súvisiacich s autorským právom a präva
priemyse lného vlastníctva, vrátane präva 1. paten tu. práva na och.ranu designu,
práva na ochranu úžitkového V'lOru, právn ku lcnow-how) (ďalej vo všeobecnosti
aj ako „majetok, ktorý je predmetom duševného vl:utnieh'm"), na základe
písomnej zmluvy, vrí
. tanc rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať
splnení • nasledovných podmienok:
l.

Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného
vlastníctva na 1.ákladc zmluvy, ktorej účelom/predmetom j e aj vytvorenie
alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného präva duševného vlastníctva
(vrätane priemyselného vlastnictva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ
musí byt' oprävncný v rozsahu, v akom to nevylučujú všcobccnc-1.iväzné
pr.ívnc prodpisy kogentnej povahy, použiť dlclo alebo vykonávať pr.lva
z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne,
miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, ttvalej, bez osobitného súhlasu
dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu),
ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímaicľa pri
poW.ivaní diela alebo pri vyk.onávani iného präva duševného vlastníctva
(vr.ítanc priemyselného vlastníctva), letore by vyžadovali dodatočný alebo
osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo
dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa pníva na vykonävanie iného práva
du evnébo vlastnlctva (vrátane priemyselného vlastnlctva), v dôsledku čoho
bude Prijímateľ oprävncný všetky práva duševného vlastníctva ncru'cnc a
neobmedzene ap likovať, uží vať, požívať, širit'. rozmnožovaf, prcpracovať1
spmeovaľ, adaptoval', ďalej vyvíjať a chŕdllíť a nakladať s nimi na ľubovoľný
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I , pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok

vzťahujúcich sa

na dodávaný majetok. ktorý je predmetom duševného

vlastníctva.

5 VZP,
(v)

podľa bodu 1 . budú zahrnuté ustanovenia o zverej není autorov,
výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prij ímateľa.

2.

vyššie,
(iii)

poskytnúť čiastočne alebo
ll'Ctcj osobe, pričo m takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a

2.

Majeto k nadobudnutý z NFP

ncmô7.c byť bez predchäc17.ajúccho písomného súhlasu

Poskytovateľa počas Realizácie P rojektu a počas Udňatcľnosti Projektu:
a)

prevedený na tretiu osobu.

b) prenajatý ll'Clcj osobe alebo prcncchaný do iného druhu užívania tretej osoby ,
v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i)
tohto článku alebo s výnimkou vyplyvajúcou z Výzvy,
c)

zaťažený akýmkoľvek pr:ivom tretej osoby (vrlitane záložného práva),
okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu
Zmluvy o poskytnutí NF!' alebo dosiahnutie a udržanie cieľ Projektu podľa
čhinlru 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore: so záväzkami, ktoré pre
P oskytovateľa
vyplývajú
zo
zmluvných
vzťahov
s Financujúcou
bankou/Financujúcou inštitúciou;

d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou
bankou/Financujúcou inJtitúciou.
3.

Prijímateľ je povinný alcúlcoľvek dispozíciu s

Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až
po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovaieľa aj v prípadoch, na ktoré sa
vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 n 2 tohto čl:ínlcu, alebo vo vzťahu Ie talcým
úkonom, o kiorých sa Prijímateľ domnieva, ie sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto
článku. V pr!padc, že úkon pri dispozíc ii s Majetkom nadobudnutým :t FP povinne
podl ieha Verejnému obstarávaniu.je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstar.ivani
v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Prävnych dokumentoch, pričom
Poskytovateľ overí súlnd tohto obstarávania so zälconom o VO a pravidl mi uvedenými
v Práv nych dokumentoch ešte pred vydaním pisomného súhlasu. Poskytovateľ môže udelil'
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suhl· s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (í) a (ii) a v odseku 2
písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budu �ahovaľ na určini časť Majctlcu
nadobudnutého z FP Jen v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudil vzt'ahovať vôbec.
Takýto suhlas mô�.c byť udelený vjlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je vjsledkom
invcsúcii nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov
uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve ncmMe spli\ať podmienky
uvcdcnč v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odsclcu 2 písmená a) a b) tohto článku 6
VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého
z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad
o tzv. vyvolané invcstic:ie). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovatcl'a,
pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecne odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie
suhlasu. inak Poskytovateľ žiadosť o suhlas zamietne.
4.

Porušenie poviMosli Prijímateľa podľa od eku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku.
2 plsmcná a) až d) tohto článku môže v zävislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku
nadobudnutého z NFP, leu ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú
zmenu Projektu, s ohľadom na jej definlciu uvcdcnu v článku 1 odsek 3 VZP.

S.

Pri dodr.lani podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie
na vedomie, �,c scudzenie. prenajom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku
nadobudnutého z NFP za iných ako uhovjch podmienok môže zakladať štátnu pomoc
v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, prislutných právnych predpisov SR
a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ poviMý vrátiť alebo vymôcť
vráU1J1ic takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s tlrolani vo vjškc, v lehotách a spôsobom
vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijimatcľ je
povinný vnitiľ NFP alebo jeho časť dotknuni konaním alebo opomenutím Prijímateľa
uvedeným v prvej vete tohto odseku v sulade s článku 1 0 VZP.

6.

Prijímateľ sa zaväzuje posl.'ytnuť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ vietlcu
dokumentáciu vytvorenú pri alebo v ruvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto
záruveň udeľuje Poskytowteľovi a príslušným orgiínom SR a EÚ pr.ivo na použitie údajov
z tejto dokumcnmcic na učely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnuti NFP pri zohľadnenl
autorských a priemyselných práv Prijimateľa.

7.

Poruknic povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie
právneho úkonu v suvislosti s Majetkom nadobudnutým z FP bez predch:idzajúccho
písomného súhla.�u Poskytovateľa v 7.myslc odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za
podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo
jeho časť v sú lade s .:lánkom 1 O VZP.
Zmluvné stmny sa dohodli a súhlasia. že Majetok nadobudnutý z NFP podl i eha vjkonu

záväzných právnych predpisov SR len v p.ripadc, ak je
osobou oprávnenou 7. výkonu ro7.hodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládneho auditu
alebo Financujúca banka.
rozhodnutia podľa všeobecne

Cl:ínok 7
1.

PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVI

preukazuje splnenie podmienok pre udelenie suhlasu. Poskytovateľ je naslednc opr-.ivnený
vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o po kytnutle doplňujúcich
informácií a vysvetlení potrebných k preslcíunaniu splnenia podmienok pre udelenie
súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadov:l.né dokumenty,
informácie alebo vysvetlenio v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na
Bcwdkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijimatcľ neposkytne
Poskytovateľovi dolcurnenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa prcdchádzajuccj
vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so 7.ITlcnou v osobe Prijímateľa neudelí.
V prípade, ak Poskytovateľ neudcli so zmenou v osobe Prijímateľa >'lihlas, je zo Zmluvy
o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu
zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §53 1 a nasl. Občianskeho monníka. bez ohľadu no
akékoľvek záväzky Prijimatcľa voči uctím o obám, to neplatí, ak by uvedený stav bol
v ro>.pore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dójdc k prevodu práv
a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu
Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje 7.ll podswné porušenie
Zmluvy o poskytnutl NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť FP alebo jeho časť v súlade
s článkom 10 VZP.
2.

3.
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Postúpenie pohľadávky Prijimateľa

na

vyplatenie

FP na treúu osobu sa vylučuje,

bez

ohľadu na právny titul, pr.ivnu formu alebo spôsob postúpenia.

4.

Prevod správy pohfad:ivky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnuli NFP
v zmysle pr.ivnych predpisov SR nie je nijako obmedzený .

5.

V prípade, ak na z:iklade právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv
a povinnosti zo Zmluvy o poskytnuú NFP alebo iných zmlúv U7.avrctých mcd7i
Poskytovateľom a Prijímateľom na 7.áldade Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä 7mluvy
o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný o.rg-.in zastupujúc i Slovensk.:. republiku,
tento orgán automaticky vstupuje do všetkýc h práv a povinnosú Poskytovateľa ro Zmluvy
o poskytnuti FP. ktorých vjkon mu umožňuju príslušné právne predpisy SR upravuJuCe
jeho pô obnosť a právomoc.

6.

Podrobnosti spojené s vykonaním jcdnotlivjch úkonov pri prevode alebo prechode pr.iv
a povinnosti sú upravené v Systéme finančného riadenia.

O TÍ

Prijímateľ j e oprávnený previesť práva a povi Mosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP na iný
subjekt iba s prcdcb:ídzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa po tupom podľa článku
6 >.mluvy týkajuccho sa vý>namncj�cj zmeny, "" súčasného splnenia podmienok uvedených
v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v prislušnej kapitole Systému
finančného riadenia. Prijimateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv
n poviMostí zo Zmluvy o poskytnuú 1 FP prcdloži Poskytovateľovi doklady. ktorými

Zmena vlastn íc kej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcii alebo prevod obchodného
podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú 7.mcnu
Projektu v prípade, ak täto zmena ncma vplyv na podmienky poskytnutia príspevku u.rčcné
vo Výzve a zároveň mto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu
v zmysle článku 2.2 zmluvy . V nadväznosti na článok 6 odsek 6. 1 zmluvy je Prijímateľ
poviMý oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej šuukturc Prijímateľa be�dkladnc
po tom, ako sa o tejto zmene do7.Vcdcl, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený
po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek
Dolcurnentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvctlcnl
potrebných k preskUmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijimateľa došlo
k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dolcumentáciu.
informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určcnym Poskytovateľom
tomuto poskytnuť. eposkymutie Dokumentácie. vysvetlenl a infonnacií vyžiadaných
podľa prcdchádzajuccj vety v sUIJlovcnej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy
o poskytnutí FP, za ktoré je Poskytovateľ oprävncný uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú
pokutu podľa článku 1 3 odsek 5 písmeno a) VZP.
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Cl�nok 8

1.

REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

postupu, Prijimatcľ je opr.ívncný pozastaviť Realizáciu hlavných alctivit Projektu po
márnom uplynuli 30 kalendárnych dni, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať

konať. V pripade loP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete potita odo dňa

Prijímateľ je povinný aealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnuti NFP

a ukončiť Rcaliz:iciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri

splatnosti loP uvedenej v člänlcu 1 32 všeobecného nariadenia. Uvedené ncplati, ak

zamýšľanej zmene tcnninu Ukončenia realizácie hlavných a.ktivit Projektu postupovať

bolo ome'kllnic Poskytovateľa zavinené Prijimatcľom. V pripade, že Poskytovateľ

v súlade s člänlcom 6 od eky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy . Pri Ukončení realizácie hlavných

vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa do:r.vcdcl o vykonani tohto úkonu

aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie

alebo postupu je Prijímateľ povinný pokrdovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu

hlavných alctivit Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z dcfinicie Ukončenia

alebo

realizácie hlavných alctivit Projektu.
2.

b)

ak1ivit Projclctu (fonnulär v ITMS2014+), ktoré je Prijima!Cľ povinný zaevidovať do

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v pripadoch uvedených

ystému 1TMS20 14+ do 20 dni od zač:ltia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až

1 odsek 3 VZP.
Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných alctivit Projektu v čase predcMdzajúcom
účinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatcľ skutočne začal s Realizáciou hlavných

v pismcnc b) vy�šic prcdW o

(v) delinic1e Začatia rc:ilt2ácte hlavných aktivit Projektu uvedenej v článku

alctivh Projclctu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí

FP. je povinný zaevidovať

formulár Hl:iscnia o rcalizacii aktivit Projektu prostredníctvom fonnuhira v ITMS20 14+ do

20 dni odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP.
V pripadc,

ale

Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie

aktivit Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivh Projektu sa považuje
deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny tenninu Začatia realizácie hlavných alctivil Projektu

bez ohľadu

na to, kedy s Realiziciou

hlavných aktivh Projektu Prijimateľ skutočne začal. Ak k zmene 1enninu Začatia realizácie

hlavných aktivit Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety

nedoilo, za takýto deň sa považuje dcil uvedený v prilohe č. 2 Zmluvy o poslcytnuti NFP

ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných alctivit Projcktu,(prvý deň kalendárneho
mesiaca) a to

bez

oprávnenosti podľa právnych aktov

5.

po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto (;lanku VZP, pisomne oznámi
Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivlt Projektu spolu s uvedením
podľa odseku 3 a/alebo skutočnosti podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom
oznámcni uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočnosti podľa odseku

4, dátum vzniku OVZ alebo skuto1'nosti podľa odseku 4, k čomu priloží prislušnu
dokurnent:iciu preukazujucu vznik OVZ alebo skutočnosti podľo odseku 4. Doručcnim
tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných
aktivít Projektu, o.k boli splnené podmienky podľa odseku
a)

dôvodov

pozastavenia

podľa

odseku

3

tohto

čhinku,

Prijimateľ

vznik písomne alcccprujc. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivh

Projektu L dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijimatcr uvedie, či sa

pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka v$ctkých hlavných aktivít

äis

Projektu alebo iba niektorých hlavných alctivlt Projektu: v pripade, že sa pozas1avcn1e

Re3lizácic hlavných aktivlt Projektu týk:i len nieklorých hlavných akt.ivit Projektu,

trvania OVZ sa nez:ipočílllva do doby Realizicie hlavných

Prijlmatcľ v ozná.mení uvedie názov jednotlivých hlavných alctivít, lctorých sa

aktivít Projektu. pričom v�ak Realizácia hlavných aktivít Projektu mu i byť ukončená
najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov
do 3 1 . deccmbr01 2023. Poskytovatd' na

Zllkl adc oznámenia

pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte

EÚ, t.j.

FP (Predmet podpory NFP) pri využili režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods.
6.2 pism. d) zmluvy. Postup podľa tohto od ek 3 sa bude analogicky aplikovať aj v pripadc,
ale Poskytovateľ pozai.1avi poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 pismcno c) v spojení
s odsekom. 1 1 písmeno b) tohto článku VZP).

o poskytnulí

30

kalendárnych dni, a to po dobu omťkania Poskytovateľa;

v pripade, ak táto Zmluva o poskytnuti
predpisy SR alebo právne akty

FP alebo Pnivne dokumenty a/alebo Právne

má sa za to, že

pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivit Projektu, na základe čoho z hľadiska

oprávnenosti výdavkov n
b)

tiivajú účinky uvedené v odseku 1 O prvá veta tohto článku;

v pripade pozasmvcni:i Re:ili2fu:ie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 pismeno
a) tohto článku. došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené
v Zmluve o poskytnutl NFP a Prijirruu c ľ si v oznämcnl uplatnil ako deň pozastavenia

Poskytovateľ dostane do omcikania:
NFP najej lá.klade alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený

FP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastaveni Realizácie

hlavných aktivít Projektu nie sú špcctftkované žiadne blavn� akuvity,

Prijím:iteľ je opr.ivncný poz:isuvit' Realizáciu hlavných aktivit Projektu aj v pripade, ak sa
s vykonanim úkonu alebo poslupu, ktorý reali7.ujc podľa tejto Zmluvy o poskytnutí

č. 2 Zmluvy

Projektu ako tvori pn1ohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP • v Prlluhc

Prijímateľa o pominuli OVZ

zabezpcei úpravu harmonogramu Projektu uvcden�ho v Prilohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí

ubjekt o viac ako

v pripade

Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorši vznik OVZ a Poskytovateľ rento skoršl

Prijímateľ je upr.ivncný pozastaviť Rcalizaciu hlavných aktivit Projektu, ak Realizácii

a)

3 o.lebo 4 tohto čl:inku VZP, to

však neplati v nasledovných pripadoch:

hlavných o.ktivit Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ"), a to

4.

EÚ. t.j. do 3 1 . decembra 2023.

Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo

ohfädu na to, kedy s Rcalizäc1ou hlavných aktivit Projektu Prijimatcľ

po dobu trvania OVZ.

písmene a) a

omclkania Poskytovateľa, pričom v�ak Realizácia

hlavných aktivit Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia

kuročne začal.

3.

čas

dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto čl:inku VZP. V pripade vzniku OVZ

realizácie hlavných aktivit Projektu prostrednictvom :aicvidovania Hlásenia o realizácii

podľa článku 6 ods. 6.2 pism. d) bod (i) zmluvy,

výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po
dobu omeškania Poskytovateľa.

Deň Začatia rcali7.ácic hlavných aklivit Projektu uvedie Prijimatcľ v Hlásení o rcali:cicii

tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynuli lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
c)

v prípade pozastavenia Rcali7.:icic hlavných aktivh Projektu podľa odseku

4 pi meno

a) tohto člänku v pripadoch nesúvisiacich so ŽoP do' Io k uplynutiu lehôt Stanovených
Zmluvou

o poskytnutí

NFP

alebo

PrJvnymi

dokumentmi

na

vykonanie

EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo
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zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil alco deň
pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynuli týchto lehôt;
d)

v pripadc pozastavenia Rcali7.iicic hlavných aktivil Projektu podľa odseku 4 písmeno
b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnuti NFP alebo
Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu
a Prijímateľ si v ozn:imcni uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po
uplynutí týchto lebôl (prvý deň omeikllnia Po kytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne ozmimi Prijímateľovi, že vznik OVZ
z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie
hlavných :ilctivít Projektu nedošlo.

6.

i)

FP Prijima1cľom, a 10 až do

Poskytovateľ môže po"3Slaviľ poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým
súvisiacich, v prípade v?.11 iku czrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstníncniu
nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, PoskytOwtcľ je oprávncny
v súlade so všeobecným nariadením, Systémom ftnančného riadenia a na 10 nadväzujúcimi
Pr.ivnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnuti FP pre podstlllné poruknic
Zmluvy o po kytnuti NFP alebo vykonnľ ftnančnú opravu časti NFP.

8.

Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania FP, ak budú splnené
podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto ozn:imenia
Prijímateľovi nastávajú účinky po?<\Stavcnia poskytovania NFP.

9.

Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich
podľa odseku 6 písm. a). b). e) alebo g) lebo podľa odseku 7 tohto čl:inku a v ozn:ímeni
o pozasiavenI poskytovania FP neuvedie konlcrétnc Alctivity. ktorých sa pozastavenie
poskytovania
FP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k au1oma1ickému
pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade
nedostáva do om�kania s plnením svojich povinnosti podľa Zmluvy o poskytnuti FP
a Prijímateľovi nevznikli žiadne pravo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, lctoré nie je
osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímnttľ si je
vedomý a súhlas! s tým, že v prípade, ak vynakladá poča.s obdobia pozastavenia Projektu
výdavky, ktoré by inak boli opr.ivncnc, lie10 výdavky nebudú pov8"°vané za oprávnené.
pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivit Projc:ktu (čllinok 14 odsek 1 písmeno
a) VZP), resp. nevmikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných
aktivit Projektu. Keďh: Rcali2äcia hlavnych aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto
odseku pozastavenä, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a 10 aj
bez ohľadu na lliviizky. ktoré mô�u v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknuľ najmi
v suvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodáva1cľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení
o pozastaveni poskytovania FP podľa odsekov 6 plsm. a). b), e) alebo g) a 7 tohto článku
uviedol konkréme Aktivity. ktorých sa týka pozastavenie poskytovania FP, dôsledky
uvedené v tomto odseku 9
1ykaju len v o:r.námcni uvedených Aktivít a nimi
generovaných vydavkov. Poskytovateľ je povinny, ak ho o to Prijimntcľ požiada.
poskytnúť mu vilclku požadovanú nevyhnutnú súčin.nos!' v sú.lade so Zmluvou po kytnuti
NFP na 10, aby Prijimatcľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Rcalizäcii aktivít
Projektu.

I O.

Výdavky realizované Prijimnlcľom počas obdobia pozastavenia Renfo:ácie hlavných ak11vlt
Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na
podporné Alctivity vecne siivisiacc s Rcalizácíou hlavných aktivít Projektu v 1ej časti, ktorá
bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom. ktoré sú podľa
prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahmutc pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola
pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijimateľa podľa odseku 5 1oh10 článku VZP.
Z hľadisk-• posúdenia oprávnenosti jcdnotlivcho v)'davku sa uplatni výnimka stanovená
v odseku 6 pismeno c) vyssie.

b) v prlpadc podswtncho porušenia Zmluvy o posk"ytnuti NFP Prijímateľom, ak
Poskytova1eľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnull NFP, a 10 až do doby odstránenia tohto
poru�nia zo strany Prijímateľa,
c)

v prípade, ak poskytnutiu FP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a 10 až do doby zániku
tejto okolnosti; toto písmeno c) neuplatni na prípady. kedy je predmetom ZoP výdnvok
vzfahujúci a na aktivitu alebo jej časť vykonanú v r.imci Realizácie aktivil Projektu pred
tým, ako došlo k účinkom po7.astavcnia Projektu podľa odseku S tohto článku. a Io aj
v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodáv-•tcľovi doillo až v čase po vzniku
účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku S tohto článku,

d) až do doby. kým vznikne riadne zabezpečenie závä7.kov voči Poskytovateľovi SÍlvisiacich
s Realizáciou alctivit Projektu v zmysle článku 1 3 odsek 1 VZP,
c) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvísiaci s Rcalizäciou aktivít Projektu
alebo s konaním o /.iadosti o FP, ktoré viedlo k u7.avn:tiu Zmluvy o poskytnutí NFP na
Realizáciu aktivit Projektu alebo v pripadc vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi,
osobám konajúcim v mene Prijlmatcľa alebo iným osobám v priamej ruvislosti s
Projektom.

1) v prípade, ak v-milene Nezrovnalosť alebo podo1.renic z czrovnalosú na úrovni
konkrétnej Vyzvy. v r.imei ktorej Prijímateľ podal žiadosť o
poruilcnie pr.ivnej povinnosti Prijimateľom,

FP. bez ohľadu na

g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany
subjektov podľa čl!l.nku 1 2 odsek 1 VZP a zistenia audi1u/kontroly prcdbe'mc obsahujú
>:istenia, ktoré vy7.aduju dočasne po>.astavcnie poskytovania NFP, bC7. ohľadu na
prcukazanic porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
h) v prípade, ak do�lo k začatiu konania týkajúceho :;a poskytnutia pomoci nezlučiteľnej
s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 1 08 Zmluvy
o fungovaní EÚ, nujmii konania týkajliceho sa neozruimenej alebo protiprávnej pomoci
podľa článlcu 4 odsek 4 ariadenia Rady (EÚ) č. 201511 589, ktorým sa ustanovujú
podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európkej únie. alebo
v prípade, ak Komisia prijala rozbodnuúc, ktorým prilcázala členskému štátu pozastaviť
akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti
pomoci so spoločným trhom.
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FP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome

7.

Poskytovateľ je oprávnený pozastavil' poskytovanie NFP:
a) v pripade nepodstatného poruknia Zmluvy o poskytnutí
doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

v prípade, ak poskytnuuu
kalendárnych rokov.

11.

Ak Prijimateľ má za 10, že:
a)

odstr:ínil zistené porušenia Zmluvy o poskytnuti FP, lctoré sú v zmysle odseku
6 1ob10 článku prekážkou pre po ky1ovanie NFP zo strany Poskytovateľa,
s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa 1010 ustanovenie
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odseku 1 1 nevzťahuje. za podmienky, ak súčasne ncdoslo k porušeniu povinnosti
Prijímateľa, alebo
k 1.ániku OVZ, ktoré sú v nnyslc odseku 6 tohto článku preká:f.kou pre
poskytovanie NFP zo strm1y Poskytovateľa. alebo

b)

došlo

c)

odstránil Nezrovnalosť v 7.mysle odseku 7 tohto člinku,

12.

V prípade zäniku OVZ podľa odse ku 6. tohto člänku VZP sa Poskytovateľ 7.aväzujc
Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prij ímateľovi .

13.

V každom momente pozastavenia Realizácie hlavnych aktivít Projektu z dôvodov
c xisrcnci e preill.lcy, ktor:i m:!. povahu OVZ. je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či
trvá táto prekážka, a to posrupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí FP, v Právnych
predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu
kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prij ímateľ povinný na požiadanie
Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinnosti vyplývajúcich pre neho
z Pnivnych predpisov SR. Výzvy alebo zmluvných záviizlcov týkajúcich sa pl nenia podľa
tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
Účinky OVZ sú obmedzcnč iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou ú tieto účinky
spojen� (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ,jc
Prijimateľ povinný jednoznačne preukäzať a oznámiť Poskytovateľovi.

Čl:iook 9

UK01 ČENIE ZML VY
sa

a)

Porušenie Zmluvy o poskytnuti FP je podstatné, ale strana poru."ujúca Zmluvu
FP vedela v čase uuvretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase
bolo rozumné prcdvidať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP. lctorý
vyplynul z jej obsahu alebo z okol nostl, za ktorých bola Zmluva o poskytlluti NFP
uuvrcti. že druha Zmluvná strana nebude maf záujem na plnení povinnosti pri takom
poruScni Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak u.�tanovuje Zmluva
o poskytnutí NFP.
o poskytnutí

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstr:incoi zistených
po rukni Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP
Prijímateľovi nebráni iný vykonany právny úkon alebo akákoľvek povinnosť
Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Pr.\vnyeh predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ
akbo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalosti a zároveň podľa overenia
Poskytovateľa tvrdenia Prij ímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí
FP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie FP Prijímateľovi.
V pripadc obnovenia poskytovania FP z dôvodov uvedených v tomto odseku. písmená a)
a c} vyUic, sa do doby Realizácie hlavných aktivrt Projektu nc1.apočitava doba, počas ktorej
Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlav nych alctívit Projektu
ne·mic presiahnu!' 3 1 . 1 2.2023.

14.

ustanovenia Obchodného z-.ikonnika o odstúpen í od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie
je v Zmluve o poskytnutl NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa
nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany a o obitne dohodli, že:

b) Na účely Zmluvy o po kytnutí NFP a za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP
zo strany Prijímateľa považuje najmä:
i)

vznik takých okolnosti na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené
dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde
o OVZ,

ii) v1..n ik Podstatnej 1.meny Projektu, a to v nnyslc podmienok uvedených v Zmluve
o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1 , v článku 2 odseky 3 l1Ž 5
a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych
dokumentov. letore bol i vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov
zapojených do ria.cien.ia, auditu a kontroly EŠIF vnitanc finančného riadenia, ak boli
Zverejnené,
iii} nesplnenie alebo porušenie podmienok

poskytnutia príspevku, ktoré ú uvedené vo
Výr.ve; 1.a podstatné porušenie ?.mluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka
poskytnutia príspevku zostáva z objekt í vneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom,
ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o FP,

iv) porušenie oznamov�cej povinnosti Prijimarcľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy,
ak udalosť alebo skutočnosť. ktorú Prijímateľ nco1.námil, je v nnyslc ustanovcni tejto
Zmluvy považovanä za podstatné poru>cnic zmluvy alebo ak nie je považovaná za
podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dop d na Realizáciu aktivlt
Projektu a/alebo Udrateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo
cieľ Projektu. že ju (ich) nemožno napraviť,
v)

poskytnutie nepravdivých alebo zavádzaj úcich informácii Poskytovateľovi
v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas úči nnosti Zmluvy o po kytnuti NFP
ako aj v čase od podania 2:iadosti o FP Poskytovateľovi, ktorých spoločnym
základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromy cľnc alebo v súvi !osti
s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by
v súlade so Zmluvou o poskytnutí
FP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol
opr:ivncny vykonať, alebo by bo musel vykonať inak, alebo na základe takto
poskytnutých informácii Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom. ktorý
by inak nevykonal ; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo
zavád7.ajúcich informácii pre účely určenia výšky NFP pri P roj ektoch generujúcich
prijem;

1.

strany
mimoriadne.

2.

Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnuú NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o
poskytnutí NFP a zároveň plnením 1,áväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje
schválenie poslednej Následnej monitorowccj spr.ívy Poskytuvateľom, pričom závii.zky sa
pov:iZujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.

3.

Mimoriadne ukončenie 2111luvného vzt'ahu zo Zmluvy o poslcytnuti NFP nastáva dohodou
Zmluvných str.in, odstúpenim od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy
o poskytnuti FP zo strany Prijímateľa.

4.

Od Zmluvy o poskytnut í NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch
podstatného poruSenia Zmluvy o poskytnuti FP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného
porušenia Zmluvy o pos kyt11uti NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré
ustanovuje Zmluva o poskytnutí FP alebo Pravne predpisy SR a prävnc akty EÚ. Zmluvné
str.iny sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnut i NFP platia všeobecné

vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od
termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnwi NFP vyjadrujúccho začiatok
prvej hlavnej Aktivity, alebo od novcho t ermínu po akceptovaní menej významnej
zmeny podľa člänk\I 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,
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Zmluvné

dohodli, že Zmluvu o poskytnutí

FP je možné uk ončil' riadne alebo

vii) ncuplaliiujc sa,

xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti

porušenie zäväzkov týkajúcich sa vecnej

viii)

s Projclclom,

a/alebo časovej str:inky Realizácie

sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo

realizácie, a/alebo cieľ Projektu alch<> na dosiahnutie účelu Zmluvy o poslcylnutí

o.k ho nie je

moiné podradiť pod dôvody uvcden.é v článku

sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené konlrOlné orgány;

8

VZP, porušenie povinností pri poulilí NFP v zmysle článku 2 odsek 2.� zmluvy,

xiii)

nedodŕanie skutočnosti, podmienok alebo zäväzkov týkajúcich sa Projelclu. lcloré

8 odsek 6 písmeno h) VZP,

také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo

xiv)

FP,

Verejného obstanlvania alebo iného postupu obstar.ivania zu strany Orgánov

v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí

zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli

s Udržateľnosľou

Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41

všeobecného nariadenia a Poslcylovateľ

alebo § 4 1 a zá.lcona

v zmysle
na

46

zákona o prispcvlcu

existenciu

kolúzie

alebo

z EŠIF

medzi

akejkoľvek

xvii)

inom postupe ob tarávania. ktoril identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolny

správy

Slovenskej

č.

xviii)

o zmene 3 doplnení zákona

republiky

v znení

článok S odsek

ak

ohľadu na

Prijímateľ >-Vojím 7.llvincním nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa

o poskytnutí NFP.
c)

od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 4S dní od ukončenia zmluvy

s

Dodllvateľom

spravy

z predchádzajúceho

z kontroly/spr:ivy

v prípade,

od

Poslcylova1eľa

vzťahujúcej

priručkc pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej

kontrolu VO a

obstarávania. Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO
alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo

Vestníku verejného obstarávania, an i nepožiada o predlženie tejto lehoty s riadnym

odôvodnením;

sa podľa Zmluvy

V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí 1 FP je Zmluvná strana oprávnená

od Zmluvy o poskytnuti NFP odstúpiť bez zbytočni!ho odkladu po tom, ako sa o tomto
porušcni dozvedela. Prijimatcľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie
a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP
predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, pripadne povinnosť realizovať
i.né osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijimatcľ súhlas! s tým, že oa

rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí
NFP pojem
vykomivané
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klOré

FP považujú za podstatné poru enia. sú nepodstatným poruienim Zmluvy

o poskytnutí NFP.
e)

nesúlade predložených dokumentov so z:ilconom o VO alebo pravidlami uvedenými

v Jednotnej

Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych
o poskytnutí

k bczprostrodne predchádzajúcemu VO. klom obsahuje oznámenie Poskytovateľa

xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo

pisomny súhlas Poskytovateľa

súhlas nebol udelený, alebo ale došlu k vykonaniu takého úkonu 1.0 str.my

predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov,

sa

v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZJ>;

ale

Prijlmateľa bez žladosli o takýlo súhlas.
d)

VO alebo do 4S dní od doručenia čiastkovej

z koniroly

Podstatným poruSenim Zmluvy o poskytnuli NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany
Prijímateľa. na ktorý je potrebný prcdchád7.ajúei

účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP lll ebo v prcdlžencj lehote po akceptovaní menej

dní

S.S zmluvy.

označené nko podstatné porušenie povinnosti n1ebo pocbtatné porušenie Zmluvy

čl:i.nlcu 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia
významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 4S

poskytnutiu služieb alebo vykonaniu Stavebných

xix) lca.ldé porušenie povinností Prijímateľa. lcloré je v Zmluve o poskytnutí NFP

výslc:duk prcdchad7.ajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu
k Projektu zo strany Poslcylovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

o.k nedošlo Ie dodaniu tovarov,

stanovených 7.mluvou mcd7.i Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadvä7.nost1 na

neskorších

o poskytnuti NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie prislu'ného Stätncho

bez

uvedených v článku 2 ods. 2 . 1 0

pnie, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách

predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsľ kedykoľvek počas wania Zmluvy
orgánu alebo v nadviiznosti na vykonanú kontrolu Prijimatcľa,

5. 1

zmluvy ;

Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných
orgánov St:ítnej

ezrovnalosľ v zmysle
ezrovnalosľ sa považuje

porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1 . článku 10 odsek 1 ,

článku 1 2 odsek 3 týchto VZP. naplnenie dôvodo

alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo

Ii.stredných

za

zmluvy,

U.Spešným uch:idzačom a Prijimateľom pri vykonanom Verejnom obstar.ivani alebo

1 3 61200 1 Z. L o ochrane hospodárskej súťažc

považované

Stanovi, že takáto

xvi) opakované nepredloženie 2:iadosli o platbu v lehote podľa článku S odsek

dohody

obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzaCom a osmnými uchádzačmi alebo

auditu. bez ohľadu na 10, či Prutimonopolný úrod rozhodol o porušení zákona

FP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo

ktoré je

xv) neuplatí\uje sa

Prijímateľom

fonny

Projelclu,

za Podsllltné porušenie Zmluvy o poskytnuti NFP,

konfliktu 1.áujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe
a Poslcylovateľom.

iných osôb, za konanie

alebo opomenutie ktorých Prijimatcľ 7-odpovcdá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP.

o prispcvku z EŠIF; poru�cnie 2ávä7.kov sa vzfähuje najmä na porušenie zákazu

x)

porušenie povinnosti Prijímateľom podľa lllinku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je

konštatované v rozhodnuli Komi·ie vydanom v nadväzn.osli DJ1 článok 108 Zmluvy

strany Poslcylovatcľa podľa článku

v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch klorč boli vydané pre vykonanie

obstarávania

bez

o fungovaní EÚ bez ohľadu na to. či došlo k poza.�tnvcniu poslcylovania NFP LO

boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP.
ix) poruSenio záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov. služieb a prác v rámci Projektu
spôsobom a 1.:1 podmienok uvedených vo Vyzve. v Zmluve o poskytnutí

leu konílilclu 1.äujmov alebo

k zaujatosti. pripadne ak takčlo ovplyvňovanie alebo porušovanie konštatujú aj

FP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizäcíe aklivil Projektu z dôvodov
na strane Prijimateľa,

a 10 napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadostí o

FP. s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená

aktivít Projektu, ktorč majú podstata)' ncgativny vplyv na Projekt, spôsob jeho

,,be:: :by1oč11élio odkladu"
úkony

1..ahŕňa dobu, po ktoril sú v priamej nadvä7.nosti

Poskytovateľom

podľa

predchádzajúcej

vety.

V prípade
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nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnuti NFP je Zmluvná strana oprávnená
odstúpil',

ale

�trana. letora je v omcškani, ncsplni svoju povinnosť ani v dodatočnej

a)

primeranej lehote, ktori jej na to bola poskytnuul v pisomnom vyzvaní. Aj v prlpadc
podsl3tného porušenia Zmluvy o poskytnuti

40 EUR podľa � 33 odsek 2 zálcona o prlspevku z EŠlF sa uplatni na úhrnnú sumu

Odstúpenie od Zmluvy o poskytnuti

platieb alebo 7. pos.lcytnutýeh prcdfinancovaní.
b)

FP j� účinné dňom doručenia písomného

oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFJ> druhej Zmluvnej strane. Na

c)

FP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden

na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu
predfinancovani,
d)

a podporne Občianskeho zákonníka.

znamcmi

považuje talcé porušenie podmienok po kytnutia

FP

povinnosť vrátenia

podľa svojho obsahu.
Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledlcu

ziadosti Poslcytovatcľa vrátiť

usta.novenie druhej vety

FP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatni

na úhrnnú sumu
e)

tovarov a stavebných prác, ale takéto obstarávanie nespadá pod zatcon o VO; suma
neprevyšujúca 40 EUR podľa

Prijímateľ je oprivnený Zmluvu o pos.lcytnuti · FP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný

výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť

VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede
je jeden mesiac

odo dňa,

na poskytnutý

f)

najmä

g)

a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí

FP

zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú
7.ániku Zmluvy o poskytnutí

1.

došlo Ie zániku Zmluvy o pos.lcytnuú NFP v zmysle

suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EšlF sa
uplatni na poskytnutý
h)

FP alebo jeho l"Wlť,

vrátiť čistý prijem z Projektu v pripudc,

ale

bol počas Realizácie Projektu alebo

v období troch rokov od Finančného ukončcn.ia Projektu vytvorený prijem podľa

ani v dôsledku

článku 6 1 v�cobecnl:ho na.riadenia; vrátiť iný čistý prijem z Projektu v prípade,

FP pri odstúpení od 7.mluvy v 7.mysle odsek 4 pismcno h) tohto

ale bol počas Realizácie alclivit

článku.

C':hinok 1 0

ale

článlcu 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ulcoočcnia Zmluvy o pos.lcytnut.i NFP;

Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému
FP

FP alebo jeho i:asť,

vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva
o pos.lcytnuti NFP a.lebo

kedy je výpoveď doručcna Poskytovateľovi. Počas plynutia

vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne alco pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí

vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa §
ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatni na poskytnutý

výpovednej doby Zmluvné strany vykonajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzajomných
práv o povinnosti,

33 ods. 2 7.ákona o prlspcvku z EŠlF sa uplatni

FP alebo jeho časť.

33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠJF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33

už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 1 O

mô.žc Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovednn doba

vrátiť NFP alebo jeho časť, ale Prijímateľ porulil pravidlá a postupy verejného
obstarávania alebo pravidlá a po tupy vzťahujúce sa na obstarávanie sl�jeb,

NFP alebo jeho časť.

FP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podanirn

33 odsek 2 zákona o príspevku z ESIF sa uplatni

ezrovnalosti.

obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo maľ vplyv na vý ledok verejného

ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o pos.lcytnuti FP označujúcom podstatné
porušenie Zmluvy o pos.lcytnuti NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť

rcali7.ovať Projekt tak, ako sa na Rcali>.áciu alctivit Projektu zaviu.al v Zmluve o pos.lcytnuri

FP

až 8 tohto článku

3 1 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma

neprevy�ujúca 40 EUR podľa

aj vtedy,

5.

FP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ L3kýto

VZP. bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o pos.lcytnuti NFP aplikovať

FP Prijímateľom.
FP je Prijímateľ povinný na základe

ei:rovnalosť sa

FP, s ktorým sa spája

alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3

porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľ:i, Zmluvné strany súhlasia,
V pripadc odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí

ohľadu na

czrovnalosľ a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 3 1 odsek

podľa článku 1 3 odsek 5 VZP; vzhľadom Ie slcutočnosti, že za

NFP, pr-.ivo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poslcytnutí NFP,
ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí

(bez

1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pr.ividlách alebo o zmluvnú pokutu

o poskytnutí NFP. a to najmä pravo a povinnosť pofadovaľ vrátenie poskytnutej čiastky

j)

FP alebo jeho čast', ak v súvislosti s Projektom bolo porušené

konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie

FP zostávajú zachované tie pnlva

a povinnosti Pos.lcytovatcľa, kton: podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy

že nejde o porušenie Zmluvy o pos.lcytnuti

vrátiť

usumovenie Pr:ivneho predpisu SR alebo právneho alctu EÚ

V prípade odstúpenia od Zmluvy o poslcytnud

31

celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo

o poskytnud NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajliccj very neuplatni a Zmluvné

i)

porušenie poviMosti znamená porušenie finančnej discipliny podľa

1 písmena a), b). c) zákona o rozpočtových pravidlách: suma
neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatni

rok. V pripadc objektivnej nemožnosti plnenia (nezvr.imý zanik predmetu Zmluvy

h)

vrátiť NFP alebo jeho časť, ale porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí

odsek

g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej trany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená

strany sú oprávnené postupovať podľa prlslušných ustanovení Obchodného zálconnika

vr.itiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyrujúea 40 EUR podľa § 33

odsek 2 1.álcona o pri pcvku 7. EŠlF sa v tomto prípade ncuplotňujc,
NFP

doručovanie sa vzťahuje článok 4 7.mluvy.
od Zmluvy o poskytnutí

FP alebo jeho Člllti z poskytnutých zálohových

celkovôho nevyčerpaného

poskytnutie L3kcjto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie

povinnosti {§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

FP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy

o poskytnutí NFP, alebo ale nezúčtoval celú sumu poskytnutčho prcdfinancovania
alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznilcol lcunový zisk; suma neprevyšujúca

FP je Zmluvná strana oprävnenä poskytnúť

dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani

f)

vrátiť

Projektu vytvorený prijem podľa článku 65 odsek

8 všeobecného na.riadenia; swrui neprevy�ujuca

40 EUR podľa § 33 odsek 2

7.áJcona o prispcvlcu 7. EŠlF sa v tomto prípade neuplatňuje,

VYSPORIADANIE FI A C': NÝ CH VZŤ AHOV

i)

odviesť

výnos

z prostriedkov

NFP

podľa

7 odsek

1

písmeno

m)

zálcona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na zálclade úročenia poskytnutého

Prijímateľ sa zaväzuje:
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j)

k)

2.

3.

FP {ďalej len „výnos''); uvedené piati len v prípade poskytnutia NFP systčmom
zálohovej platby a/alebo predftnancovania; suma ncprcvy�ujúca 40 EUR podľa §
33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto pripndc neuplatňuje,
ak to urči Poskytovateľ, vrátiť NFP ruebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ
nedosiahol hodnotu Merateľného uknzovateľa Projektu uvedenej v Schválenej
;Jadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to
úmerne so znfäcntm hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k rým
hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znit.ovaného Merateľného
uk11U>vateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, letoru má Prijímateľ vnítiť podľa
tohto ustanovenia, Zverejni Poslcytovateľ na svojom webovom sidlc. Suma
ncprevy�ujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákorul o príspevku z EŠIF sa uplatni
no poskytnutý FP alebo jeho ča.<ť,
vr.ilit' preplatok V7.niknutý na 1.ákladc zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr
spolu s predložením doplňujúc1cb údajov k preukázaniu dodania predmetu
plnenia.

V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku
VZP sa Prijimatcf zavhujc odviesť výnos do 3 1 . januára roku nasledujúceho po roku,
v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné
obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť fotý
prijem do 3 1 . janwira roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná
1.ávicrka alebo ak sa no Prijim:ucľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky
audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej zä.vicrky
audltorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa
zav'
J.zujc oznámiť aj cez verejnú časť ITMS20 14+ Poskytovateľovi príslušnú sumu
výnosu alebo čistého prijmu najneskär do 16. janulÍt:l roku nasledujúceho po roku.
v ktorom vznikol výnos. resp. v ktorom bola zostavená účtovná z:lvierka, resp. v ktorom
bola účtovná závierka overená aoditorom a požiadať Poslcytovateľa o informáciu
k podrobnostiam vrátenia čistého prijmu. alebo odvodu výnosu {nllpr. č. účtu, variabilný
ymbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii
úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom
ITMS20 14+ a j c dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vr.iii čistý prijem
alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až
7 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý prijem alebo výnos Riadne a Včas
nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať roVrulko ako v prípade
povinnosti vr.i.tcnia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 pism. a) až g) a písm.
j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa
odsekov 3 až 7 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.

4.

oznámi poMenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnuti
FP, za ktorých bolo NFP poskytnutý pri slušnému spr.ivncmu orgánu (ak ide
o poruknic finančnej disciplíny) alebo
b. oznámi poruknic pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnuti
NFP, za ktorých bolo FP poskytnutý Úr.u!u pre verejné obstarávanie (ale ide o
porušenie pravidiel a postupov verejného obs1ar.ivania) alebo
c. postupuje podľa 41 odsek 2 až4 alebo 4 1 a odsck 2 zákona o príspevku z EŠlF
alebo
d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatni
pohľadávku na vr.itcnic časti NFP uvedenej v :2:oV na prisluAnom orgáne (napr.
na súde).

a.

S.

Prijímateľ realizuje vr.itcnic NFP ruebo jeho časti formou platby na účet: Prijímateľ. ktorý
je štä.rnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby
na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných
prostriedkov.

6.

Pri realizácii vr.itenia FP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijimatcľ povinný
uviesť variabilný ymbol, ktorý je automaticky generovaný systémom 1TMS2014+ a je
dostupný vo verejnej časti ITMS201 4�.

7.

Vratenie FP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prij imateľ, ktorý je
štä.tnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom 1TMS20 14+.

8.

Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a
pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy
o poskytnuti NFP je možné vzlljomnc započitať podľa podmienok § 42 zálcona o prispcvku
z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovate fa,
Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v :2:0V už doručenej Prijímateľov podľa odsekov
3 až 7 tohto čl:inlcu VZP do 15 dni od doručenia ozná.menia Poskytovateľa, že s vykonanim
vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV,
podľa toho, lctor.i okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP
sa použijú primerane.

9.

Ak Prijímateľ 7.Ísti C7.l'Ovnalosľ súvisiacu s Projektom, ?.avä7.ujc sa

Ak nieje N F P alebo JCho časť vrätcný z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto člá.nku VZP
iniciatívne zo strany Prijímateľa. sumu vnitcnia FP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ
v Ž-OV, letoru �Ie Prijimateľovi aj elektronicky prosrrednictvom ITMS201 4+.
K záväzn mu uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP a.lebo jeho časti na základe
2.oV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS20 1 4+. Prij imateľ
je o zverejnení žoV vo verejnej časti ITMS20 14+ informovaný automaticky generovanou
notifikačnou elektronickou správou w systému 1TMS20 1 4+ na e-mailovú adresu
kontaktnej osoby. Puskytovaieľ v :2:oV uvedie výšku NFP, letoru má Prijlnuuel' vrátiť a
zároveil urči čista účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vr.itenie vykonať.•
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Prijímateľ sa zaväzuje vr.i.tiť NFP alebo jeho časť uvedený v :2:oV do 60 dni odo dňa
doručenia ŽOV Pr1jimatcľovi vo verejnej časti ITMS20 1 4+. Deň doručenia vo verejnej časti
ITMS20 14+ je totožný s dňom prechodu :2:oV do stavu „Odoslaný dlžníkovi" v systéme
ITMS20 14+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia :2:oV vo verejnej časti ITMS20 14+
začirul plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania
Preddavkovej platby je Prijimatcľ povinný vrátiť najneskôr spolu s prcdlo'l.cnim
Doplňujúcich údajov k prculcizaniu dodania predmetu plnenia.. Ak Prijímateľ tieto
povinnosť ncsplni, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splä.tkach alebo dohody o odklade
plnenia, Poskytovateľ:

a.

bezodkladne túto Nezrovnalosť oznä.miť Po kytov:ucľovi,
b. prcdlo7jť Poskytovateľovi prisl�né dokumenty týkajúce sa tejto Ncnovnalo ti
a
c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku
VZP; ustanovenia týkajúce sa :2:oV sa nepoužij ú.
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1 O.

Uvedene povinnosti má Prijimatcľ do 3 1 .08.2027. Táto doba sa prcdlži ak nastanú

Projektu pri .aipisoch v nicn, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie úpisov

skutočnosti uvedené v článku 140 v�bccného nariadenia, a to o čas trvania týchto

a spôsob oceňovania majct.ku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia Zlilcona č.

skutočnosti.

43 1 12002 Z. z. o účtovnictve v weni neskorfäh predpisov o účtovných zápisoch,
účtovnej dokwnentácii a spôsobe oceňovania.

V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijimateľa, Prijímateľ pred

Záwamy v účtovníctve musia

3.

reali1.ovanim úhrady orn:imi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostrednlctvom verejnej

dosiahnutého pri

časti 1TMS20 14+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Naslcdnc pri
systémom ITMS20 1 4-r, lctorý je dostupný vo verejnej časti ITMS201 4+.
Ak Prijímateľ nevriiti

4.

Prijímateľ ucnovava a uclmu'\uje účtovnú dokumentliciu podľa odseku

1 , evidenciu podľa

o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.

neuvedie sPnÍvny autonl3licky ITMS20 1 4+ generovaný variabilný symbol, prislu'ný

S.

považujú za nevysporiadané.

V súvislosti

plnenim povinnosti Po kytovatcľa podľa článku 72 veobccného

nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijimatcľom spôsob monitorovania čistých príjmov

Proti akejkoľvek pohľadiivkc na vrátenie

z projektu podfa článku 61

F P ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam

Po kytovatcľa voči Prijímateľovi vzniknutých

Zmluvné slrally sa osobitne dohodli, že n a vrátenie

FP alebo jeho

častí

z Projektu uvedených v

6.

podľa odseku 4

56

ods.

má sídlo alebo miesto podnikania.

neuplatňuje sa.

7.

mimoriadnej situácie, núdzovčho stavu alebo výnimo()ného stavu vyhlasenébo v súvislosti

skutočnosti týkajúcich sa čistého príjmu

povinný viesť účtovnictvo týkajúce sa poskytovania prispcvku podľa právneho poriadku
štátu, na úzcmi ktorého

1 Zákona o prisPcvku z EŠIF, inak

piati 60-dňová lehota splatno>'ti na vn!.tcnic NFP alebo jeho častí. Krizovou situáciou je čas

a preukázarUa

áslednýeh monitorovacich správach.

Ak má Prij ímateľ sidlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky. je

tohto článku VZP sa uplatni 1 20-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60�ovej lehoty
pripadne na obdobie krizovej situácie podľa

všeobecného nariadenia a vedenia :r.äzruunov u Prijímateľa, a

to na účely zdokladovania

z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijimateľ

nie je oprávnený jednostranne 7.apočítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
13.

údaje na účely monitorovania pokroku

odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 43 112002 Z. 2.

FP alebo jeho časť na spr.ivnc účty alebo pri uskutočnení úhr.uly

úväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné va'ahy voči Poskytovateľovi sa

12

zabezpečiť

Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb

a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo slrany pr!slu�ných orgánov.

realizácii úhrady Prijimateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný

11.

Realizácii

s ochorením COVID- 1 9 a obdobie šiestich mesiacov nasledujúcich po ich odvolanl.
Zatiatok plynutia 1 20-dhovej lehoty je totožný s dňom spristupnenia ŽoV v ITMS 201 4+.
t. j. začialOk plynutia lehoty sa nemcni.

Článok
1.

12

KONTROLA/ A DIT

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a. Poskytovateľ a ním poverené osoby.

Článok
1.

II

•

ČTOVNÍCJVO A UCHOV VANlE . ČTOVNEJ DOKUME TÁClE

b. Útvar vnútoméno auditu Riadi:i.ccho orgánu alebo Sprostredkovateľského org:inu
a nimi poverené osoby,

PriJímateľ, ktorý je óčtovnou jednotkou podľa zákona č . 43 112002 Z . z . o účtovníctve

v >.není ncsltoršíc:h predpisov sa '-8.väzujc účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu

a)

na

analytických účtocn v

členení

podľa jednotlivých

projektov

c. Najvyšší kontrolný

d.

alebo

v anlllytíckcj evidencii vedenej v technickej formc1 v člcncni podľa jednotlivých
projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých
v účtovných knihách podľa § 1 5

zákona č. 43 1 12002 Z. z

í. Orglin 7.abczpcčujúcí ochranu finančných záujmov EÚ,

o účtovníctve

g. Osoby prizvané orgánmi uvedcným.i v písmenách a) až

v zncni neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v
účtovných zäpisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovnlctva.
2.

Prijímateľ, ktorý nieje účtovnou jednotkou podľa zákona č. 43 112002 Z. z. o účtovníctve
v znení ncskoriích predpisov, vedie evidenciu majetku, zäväzkov, príjmov a výdavkov
(pojmy dcfinov:i.né v § 2 odsek 4 zákona č. 43 1 12002

Z. z.

o účtovníctve v mení

neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných kninácn podľa § 1 5 odsek l

z.ikona č, 43 1 12002 Z. z. o účtovnictve v :mení ncskoršlch predpisov (ide o účtovné knihy
použlvané v sústave jednoduchého účtovnictva) so slovným a číselným označením

'Pujcm t..'Chniclcá fonnajc definovaný v § 31
znení ncskoriich prcdpí>ov.

od . 2

písmeno b) WOftll č. 43112002 z. z

poverené n:1 výkon kontroly/auditu,

e. Splnomocncni Zlistupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvord auditorov,

projektov, ak účtuje v sústave podvojnél\o účtovníctva,
b)

úrad SR a nim poverené osoby,

Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby

f) v súlade s príslušnými

právnymi predpismi SR a pn!.vnymi aktmi EÚ.
2.

Kontrolou Projektu sa rozumie súllrn činností Poskytovateľa a nim prizvaných osôb, ktorými
sa overuje plnenie podmienok poskytnutia FP v súlade so Zmluvou o poskytnuti NFP, súlad
nárokovaných

finančných

prostríedkov/dcklarovaných

výdavkov

a

ostatných

údajov

predložených zo stn111y Prij ímateľa a súvisiacej dokumentácie s pnivnymi predpismi SR
" právnymi alctmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efelctivnost.1, účinnosti a účelnosti
poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie do iahnutébo pokroku Realizácie alctivit
Projektu. vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovatcľov Projektu a ďalšie
povinnosti stanovené Prijimatcľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Proj letu je

o učtovníctvc v

vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou
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administratívnej

finančnej

kontroly povinnej osoby a finančnej

kontroly na mieste.

týkajuccj

V prlpade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly

o zisteniach

opr.i.vncných

osôb

na

výkon

tam uvcdcna informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolnosti konkrétneho

prlpadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním spr.lvy v zmysle predchádzajúcej vety.

pričom Prijímateľje oprávnený podať v lehote určenej oprnvnenou osobou písomné n:imielky

Prijímateľ je zäroveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou

k 1jsteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného 1.o:r.namu

písomný '.oznam prija1ých opatrení, ak oprávnená osoba vp.adovala jeho prepracovanie a

opatrcni prijatých na ruipruvu zistcnych nedostatkov a na odstránenie pričín ich vzniku (ďalej

predloženie.
Právo Poskytovateľa

9.

Prijímateľovi

čiaslkovú

náležitostí uvedene v

·

správu

z kontroly/správu

z kontroly,

ktorá

obsahuje

alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie

kontroly/auditu Projektu nie je obmedzene žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí

(za predpokladu. že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ

NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedenyeh v odseku

všetky

1

tohlo článku sa

bez ohľadu na
sú Poskytovateľ

vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditll tých istých skutočnosti,

22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú

druh vykonanej kontroly/auditu. pričom pri vykonávaní kontroly/auditu

skončcnč dňom 1J1Slanin správy Prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej spr vy je skončcna tá časť
kontroly/auditu, ktorej sa čiastková správa rýka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený

alebo osoby uvedené v odseku

1 tohto čliinlcu vi=né iba platnými právnymi predpismi
a toulo Zmluvou o poskytnutí NFP, nie v�ak závcnni predch:idzajúeich kon1rol/audi1ov. Tým

z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit je skončená/skončcny vyhotovením

nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa naprlldad povinnosti plniť prijaté opatrenia)

zäznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijimateľovi nezasiela, ak

vyplývajúce z tychto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vnitiť NFP

medzičasom zanikol.

alebo jeho časť. ak lllto povinnosť vyplynie z výsledku vykunancj kontroly/auditu

Prijímateľ sa zaväzuj�. že umožni výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na

kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí

výkon kontroly/auditu v zmysle prlslušnych právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ.

prcdchädzajúcej kontroly/auditu.

najmä zäkona o prlspcvkll

z

EŠ!F, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy

o poskytnuti NFP.
Prijima1eľ je počas výkonu kontroly/auditu povinny najmä preukázať oprávnenosť
vynaložených výdavkov a dodŕo1anie podmienok poskytnutia
o puskytnutí

s.

infonnovanía

Posk}'lovatel' Pnjímatcľovi ruivrb čiastkovej správy z kontroly/ nivrh správy z kontroly,

len „prijaté opatrenia") a k lehote na splnenie príjatych opatrcni, uvedenym v návrhu

4.

povinného

povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí

čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok

3.

sa

kontroly/auditu, prípadne iných konrroinych orgánov) piati v nezmenenom rozsahu, pričom

FP v zmysle Zmluvy

FP a prislušných prävnych predpisov.

IO.

FP, nie je dotknutá výsledkom

Prijímateľ berie na vedomie. že Poskytovateľ pri získavani inľonnácií o Projekte využ.iva aj
osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR. vrá1anc nastroja ARACli E.

o to najmä zn účelom plnenia svojej povinnosti ocbrony firumčnycb záujmov. Prijímateľ

súhlasí s tým. aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súča.�ťou

systčmu ARACHNE a vyu7Jvali sa pri jeho ľungovaní. Prijímatci' sa 7.árovcň 1.avii7.ujc

Prijímateľ je povinný zabezpečiť prltomnosť osôb zodpovednych za Realizáciu aktivít

poskytnúť Poskytovateľovi akékorvck doplňujúce infonnácic, lctorč bude Poskytovateľ

Projektll, vytvoriť primcran� podmienky na riadne a včasné vykonanie konlroly/audítu,

požadovať v súvislosti s prdmovanim ínľonnlicii získanych v rámci systému A RACHNE.

zdržať sa konania, ktorc by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu
a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.

6.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa
kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o puskytnutl NFP
odsek

až do

uplynutia lehôt podľa článku

7

7.2 zmluvy. Uvcdenä doba sa predlZi v prlpadc, ak nastanú sku1očnosti uvedené
140 všeobecného nariadenia. a 10 o čas trvania týchto skutočnosti. Posk}'lovatcľ je

v článku

oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo V".a'ahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu fonnou
admínistrdtívnej finančnej kontroly pred jej uhradcnim/zúčtovaním v prípadoch stanovcnyeh
O:lánkom

7.

132 odsek 2 všeobecného nariadenia.

Osoby opr.i.vnenč na výkon kon1roly/audi1u majú práva a povinnosti upravené najmä
v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri ponclcnl
povinnosti zo strany Prijimateľo.

8.

Článok 1 3

1.

POH ĽADÁVKY,
ZABEZPEČENIE
A 7..MLUV t POKUTY

POi TE IE

MAJETKU

Ak Poskytovateľ vo V)"&Vc lllcbo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP urči, že
Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávkll zo Zmluvy u poskytnutí
Prijímateľ

FP,

a znväzuje 13kéto znbczpcčeníe poskytnúť vo forme, spôsobom a za

podmienok stanovených vo Výzve, v Pr:ivnych dokumentoch a v Zmluve o poslcytnuti

NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložnčho práva

alebo iným vhodným zabczpcčovacim prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s §

25

odsek 9 Zákona o príspevku z ESlF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa.
Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné znbezpečovaeíe prostriedky

Prijima1eľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistcnych kontrolou/auditom

slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajucich zo Zmluvy o poskytnuti

v zmysle čiastkovej správy z kon1roly/spr:lvy z kontroly/audiru v lehote stanovenej

v�etky nasledovné podmienky:

oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať
osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je

a)

kontroly/správe z kontroly/auditu a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na
výkon kontroly/auditu predlo:liť dolcumenlác1u preukazujúcu splnenie prijatých opatrení.
Plnenie informačnej povinnosti Prijimatcľa podľa článkll 4 odsek 7 prvä veta VZP (v častí
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zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe pl".ivneho itkonu, ktorý pre
vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonníka alebo

v konkrétnom pripadc osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomny 1.o:r.nam prijatých
opatrcnl prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z

NFP platia

Občiansky zálconnilc,
b)

za lcumulativncbo splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku

1

zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo
majetkové hodnoty vo vla.•tnictvc Prijímateľa :ilebo tretej osoby,
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c) k hnuteľným alebo nehnuteľným veciam, klon: tvoria záloh, musi byť vlastnickc
pr.ivo lipine majctkovo-pr�vnc vysporiadané; to znamená, h: je známy vlastnlk,
resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastniclc:ych podielov k veci,
ktor.ije predmetom zálohu. je III,
d) zriadeniu záložného práva môže dójsľ aj postupne, a to v prípade postupného
vypl:ica.nia schvälenčho NFP,
e) hodnota zálohu musi byť rovná alebo vyHia ako stičct už vyplateného NFP a tej
časti NFP, letoru Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽOP. V pripade
spolufinancovania Pro1ektu zo trany Financujúccj banlc:y, hodnota zälohu musí
zahmaľ aj výSku pohľ:>dávky banky na iný ako Prekleňovací uver. 1.j. ktor:i sa
automaticky neznižuje v prípade úhrady FP alebo jeho Casti o tuto uhradcnti
sumu v zmysle pravidiel vyplývajucieh zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom
postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To
znamená, zo v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou
z podmienok vyplatenia časti FP preulc:ázaníe zriadenia záložného práva
z:ibezpcčujúeebo aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorä bola obsiahnut:i
v konkrétnej žor ľrijimatcľa (viď čl:inok S odsek S.2 písmeno a) zmluvy) v
zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
f)

z·lohom

h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik 7.áložnčho pri. va podľa písm.
a) až g) tohto odsclc:u, sa pre zriadenie a v-míle záložného práva v Projekte,
ktorého aspoll časť Celkových oprávnenych výdavkov a/alebo aspoň časť
Neoprávnených výdavkov je finnncov:iná prostrcdnictvom úveru poskytnutého
Financujúcou b:inkou a Prijimatcľ poskytuje na zabezpečenie svojich z:iv:izkov
1.0 Zmluvy o poskytnutí
Fľ_a 7.0 Zmluvy o úvere rovnalcý 7.áloh pre
Poslc:ylovatcľa aj pre Financujitcu banku. uplatnia aj všcllcy nasledovné
podmienky:
(i)

Financujúca banka zriadi Zliložné právo ako prednostný záložný
veriteľ. V takom prípade Poslc:ylovatcľ zriadi z:lložné pr:ivo ako
záložný veriteľ druhý v poradí. Finnncujúca banka si môže
aiadiť záložne prJvo aj v ďal�om poradi, za účelom
zabezpečenia inych pohľadávok Financujúccj banky, alco sú
pohľadävky zo Zmluvy o úvere.

(ii)

Prijímateľ sa zav5zuje, že bez udelenia predchádzajúceho
pl omného úhla u Po kytovateľa a Financujúcej banky
nezaťaží záloh 7riadcnlm d'allicho z'ložného práva v prospech
tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude poV'.ižov-.tť za
podstatné porušenie Zmluvy o poskytnuú FP a Prijímateľ je
povinný vriúť FP alebo jeho časť v súlade s článkom 1 O VZP.
Toto ustanovenie sa neVZt'ahuje na zriadenie záložného práva za
účelom zabc-q>ečcnia a zaplatenia iných pohľadávok
Financujúccj banlc:y, ale má táto s Poslc:ylovatcľom uzatvorenú
Zmluvu o spolupr ei a spoločnom postupe.

môÝ.U byľ:

(i)

veci vo výlučnom vlasmicl e Prijímateľa. pr:iva nlcbo iné
majetkove hodnoty patriace výlučne Prijimatcľovi, alebo

(ii)

veci v spoluvlaslnictve Prijímateľa 7.:1 podmienky, že záložoom
bude aj druhý spoluvlastnik/osl tni spoluvlastnici; tak, ze musl byť
dosiahnutý úhlas väiSiny so zriadením záložného práva na 7.liloh
počhaný podľa veľkosti podielov spoluvlastnil<ov veci, ktorä je
z:ilohom. alebo

(iii)

(iv)

(iii)

Zmluvné strany sa dohodli, že:

veci vo v!asmictvc uctcj osoby/osôb 7JI podmicn.ky, že so
zriadcnlm záložného präva na záloh sUhlasi vlastník alebo
spoluvlastnici vecí pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho
bodu ii) alebo

2. odstúpenie Fina.ncujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo

veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie
podmienok tam uvedených alebo

ktoré:

Z3

1.

3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávlc:y FinancujucCJ
banlc:y zo Zmluvy o uvcrc,

iné Poskylovateľom akceptované práva lebo majetkové hodnoty
nnalogicky z.a splnenia podmienok (ii) až (iv). alc nepatria výlučne
Prijímateľovi.

a)

g) alc sú z:ilohom hnutcľne veci, Prijima1eľ je povinný oznamoval' Poskytovateľovi
každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dni po vykona.ni
zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dni oznámiť Poskytovateľovi
ich sučasné miesto výskytu. ale o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá
že sa nachäd7.ajú v mieste Realizácie Projektu.

b)

(v)

h) Poslc:ylovatcf musl byt' záložným veriteľom prvým v poradí (Lj. alco prednostný
záložný veriteľ),
ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINA CUJÚCEJ BA KV
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porušenie Zmluvy o úvere 7,0 strany Prijímateľa, alebo

mä alebo môže mať ;;a následok speila2.cnic spoločného
Zlilohu Poskytovateľa a Finnncujúccj banky v rámci
výkonu ziložného práva alebo
spósobi neschopnosť Prijimatcľa preulc:mť zdroje
financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa
schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých
coprávncnýcb
výdavkov
v zmysle
Zmluvy
o poskytnutí NFP na 7.áklade výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu
Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa
Projc:lctu de!inovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je
zárovcfl aj podstatným poruSenim Zmluvy o poskytnuti FP
a Prijimateľ je poviMý vrútiť NFP alebo jeho časť v swade
s článkom I O VZP,
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(i )

v Zmluve o úvere alebo na
inom doklade vystavenom Finaneujúcou bankou, na klorý má
byť vyplatený NFP, musí byť totožné s čiselnY'm označením účru
uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zm luvy o po kytn uti
FP a v Žiado ti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez
prcdchádznjúeeho písomného súhlasu Financujúcej banky
nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účru.
Cí ·elné 0•11ačcnie účtu uvedeného

(v)

udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutim
akýchkoľvek údajov a infonnáeii týkajúcich sa Zmluvy
o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv UT.avrctých medzi
Prijímateľom • Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu
o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcicb
ochranu podľa osobitných predpisov, Fi nancujúecj bnnkc.

(vi)

V pripadc, ak Financujúea banka obdr21 výťažok z predaja
zálohu, bude a s výťažkom nakladať spôsobom stanovcnY"m v
§34 zákona o príspevku z EšlF.

poistenia.

Prij ímate ľ je povinný, s výnimkou maj etku, ktorého povaha to nedovo ľuje (napr.
na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky
a podobne) a pozemkov, ak ic h nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych
dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sn poistenie nevyžaduje:

sofiwarc, l icencie

a) riadne po istiť � ajetok nadobudnutý z FP,
b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečuj úc im záväzky Prij ímateľa podľa
Zmluvy o poskytnutí NF!', ak je tento odl i šný od majetku podľa písmena a) tohto
odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zml uvy o zriadení záložného práva,
e) zabc7.pcčiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích

osôb,
ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadiivku Poskytovate ľa podľa Zmluvy
o poskytnutí NFP.

Pre všc1ky vyime uveden� situácie a) až e) tohto odseku p lati a tieto prav idl á:

Ak v

rámci

(v)

Prijímateľ je povinný Bc-�odkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej
udalosti, rozsah dôsledkov po tstnej udalosti oa Projekt. jeho schop n.osť
úspešne Ukončiť realizáciu hlavných alcti vil Projekt u alebo sp lruľ
podmienky Udr7.atcľnosti Projektu a súčasne vyjadriť ro7.sah súčinnosti,
ktorú od Poskytovateľa požaduje, ale je možné nlisledky poiste nej udalosti
prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, kton! je
vinkulované v prospech Poskytovateľa.

(vi)

V pripade, ak je z:ilohom majetok tretej osoby, Prij í mateľ je povinný
zabe7.pečiť, aby tretia osoba dodrLiavala v�clky povinnosti uložen�
Prijimatcľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 1 3 VZP
a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči
Prij ím ateľovi . ale by po istcn$'m bol Prijímateľ.

Prijímateľ tY'mto

ch) Podrobncj�ie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu z:iložného pniva
budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného pniva alebo v prípade
iného druhu >.abczpcčcnia v pí somnej fonne, v nadväznosti na Zmluvu
o poskytnuti FP.
2.

včas počas ce lej doby trvania
doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti
Projeklu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť
novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa
poistnä ochrnna majetku nezmenšila a aby nova poistná zmluva spiňala
všetky náležitosti poi stnej zmluvy uvedené v tomto bode,
naimä je povinný platiť poistné riadne a

3. Prijí mateľ, ktorý je z:ilo7.com, je povinný oznám.iť poisťovateľovi najneskôr do výp laty
poi stného plneniu z poistnej zmluvy v nadvilznosti oa odsek 2 tohto článku vznik
zálo7.ného práva v zmysle 1 5 1 mc odsek 2 Občianskeho 7.ákonnika. V prípade, ak
Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zälohu, Prijímateľ je
povinný zabezpečiť, aby vlastník vec� klorý je záloúom alebo aj ostatní spoluvlastníci
vecí, splni l i oznamo vac iu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto člänku sn považuje
7.a podstatné porušenie Zmluvy o poskytnuli NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť
FP
alebojeho časť v súlade s čló.nkom I O VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí
a)

FP t)rm. že:

neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje olebo Informácie. na
je Prijímateľ povinný v zmy Ie článku 4 odseky 2 až 6,
č lánk u 7 odsek 2, článkov IO o 1 1 VZl'.
neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch. v klorých táto povinnosť
vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí FP podľa článku 6 odsek 6.1
zmluvy, z č lánku 8 odsek 1 3 a 14 VZP, z článku 1 3 odsek ! , písmeno g) VZP
a člänku 1 3 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve
o po kytn uli NFP alebo urtenej Poskytovateľom. ktorá lehota ncsmíe byť kratšia
ako lehota na 8C7.odkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
nepredlož! Po skytovateľov i Dokumentliciu, doklady alebo Iné písomnosti, hoci
mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, n.ajmii z článkov
uvedených v písmene b) 1oh10 odseku. v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve
o poskytnull FP alebo určenej Poskytovateľom. ktorá nesmie byť kra!Sia ako
lehota na Bezodkladné p lneni e podľa Zmluvy o poskytnutl NFP,
ktorejko ľvek povinno·ti spojenej s ínformovnnim a komunikáciou, na ktorú je
Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP.
klorých poskytnutie

b)

(i)

suma musi byľ najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny
zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z 1 FP; ak sa poisťuje záloh
a zälohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poisin:i suma musí byť
najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,

(ii)

Poistenie sa musi vzťahovať minimálne pre prípad poilkodenio, zničenia.
odcudzenia alebo stmty; Poskytcvateľ je oprávnený preskúmať poistenie
majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré 7.ahŕňajú
aj ruzširenie typu pois tných ri7Jk, pre kloré sa poistenie vyiaduje,

(iii)

Poistenie musi trvať počas Rcali7.ácic Projektu a poča.< Udr/.atcľnosti
Proj ek tu,

(iv)

Prijimateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť
svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené,

Zml uvné strany dojednal i za uvedené poru�cnia pov innosti Prijímateľom zmluvnú
pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voci Prij í mateľovi za
porušenie jednotlivej povi nno sti podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo vý�ke
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Poistni

c)

d)

-

-

s ohľadom

na konkrétny sy>'tém financovania v súlade s podmienkami upravenými
v Systéme finančného riadenia;

zmluvnej pokuty 100 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej
povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí FP, maximálne však do výšky NFP
uvedeného v článku 3 odsek 3. 1 pismeno c) zmluvy. Poskytovateľ je opnivncný uplatniť
zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto
porušenie povinnosti nebola uložená iná s:inkcia podľa Zmluvy o poslcytnutl NFP, ani
nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutl FP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa
vyzval na dodatočnč splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta
a Prijimatcľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poslcymutej dodatočnej lehote, ktorá
nesmie byť lcratšia ako lehott pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poslcymutl FP.
Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté
ustanoveniami o 7.mluvncj pokute.

6.

h) sú idcntilikovatcľné, prcukú.atcľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne
evidované u Prijlmateľa v súlade Prävnymi predpismi SR; výdavok je preuká7.aný
faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú
riadne evidované v účtovníctve Prijimalcfa v súlade s Právnymi predpismi SR a
Zmluvou o poslc:ytnuti NFP: preukázanie výdavkov falc:túrami alebo účtovnými
dokfadmi rovnocennej preukaznej hodnoty
ncvzľ3.huje na výdavky vykazované
zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky
musia byť uhradené Prijimatcľom a ich uhradenie musí byt' doloi.cné najneskôr pred
ich predložením Poskytovateľovi; podmicnh úhrady výdavlcov sa neuplatni, ak tato
skutočnosť vyplýva zo Systému linančného riadenia s ohľadom na konkrétny sys1ém
financovnnia; pre učely úbr:ldy Preddavkovej platby, sa m účtovný doklad pov3ŽUje aJ
doklad, na základe ktorčho je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijimatcfa
Dodávateľovi,

OPRÁV ENf: VÝDAVKY

Opnivncnými výdavkami s u všetky výdavky, ktoré s ú nevyhnutné na Rcali7.áciu aktivít
Projclc:tu tak, ako je uvedený v článlcu 2 zmluvy a ktoré spfňajú všetky nasledujúce
podmienky:
a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivit Projektu (od Začatia realizácie hlavných
aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných alctivit Projektu) na realizáciu
Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného
časového obdobia stanoveného vo Výzve. najslcór 1 . januarom 2014, resp. najskór od l .
septembra 20 1 3 v prípade projelc:tov realizovaných v rámci lniciatfvy pre zamestnanosť
mladých a boli uhr:ldcné najneskôr do 3 1 . decembra 2023.

i)

j)

b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byt' aj výdavky na podporné
Aktivity. ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred
Začatím realizácie hlavných alc:tivit Projektu, naj kôr od J . 1 .20 14 alebo po Ukončení
rcali7.ácic hlavných aktivh Projektu. najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od
Ukončenia realizácie hlavných alctivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti
o platbu, podľa 1oho, lc:torá skutočnosť nastane skôr;
c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpcktovani
postupov pri 1.lTienách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnuli NFP, sú
v súlade s obsahovou str.inkou Projelc:tu a príspicvaju Ie d<>siahnutiu plánovaných
cieľov Projelc:tu a sú s nimi v súlade.
d) spfňajú podmienky opr.óvnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného
Právneho dokumentu Poslc:ytovateľa. lc:torýrn sa určuju podmienky oprávnenosti
výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obsto.rávnnia bolo skonštatované, že je
mo.i:né výdavky pripustiť do linancovania;
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navzájom sa ča54vo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami
sú dodŕl.3llé pravidlá lcríÝ.ového financovania uvedené v kapitole
3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové fmancovanic),
1. verejných 7.drojov;

Majc1ok nadobudnutý 1. NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaloi.cné, musí byť
zalcúpený od trctich str.in za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho,
aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 ariadcnia
Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácii medzi podnikmi
(Nariadenie ES o fúziách) alebo naop;;k; obsUIJ".ivanie služieb, tovarov a stavebných
prác musi byt' vykonané v súl•de s ustanoveniami Zmluvy o po kytnuti
FP
(najmii člinlcu 3 VZP), Právnymi dokurnencmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi
aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vzťahujúcich sa
k obstar.óvaniu služieb, tovarov a siavcbných prác ncspadajúcich pod režim zälcona
o verejnom obstarávanf, vždy za ceny, ktoré splitajú kritérium hospodárnosti, účelnosti,
učinnosti a cfektivnosti vyplývajúce z Výzvy, z čllinku 33 Narilldenia 20 1 /1046 a z
§ J 9 Zákona o rozpočtových pravidlách;

Ie) sú vyoakJadané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním
v minulosti žiodnym spôsobom nedisponoval.

2.

Výdavky Prijímalel'a deklarované v ŽOP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta ( 1
eurocent).

3.

A k výdavok nespliia podmienky opr.ivnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto
Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z FP v rámci podanej .ŽoP a o ialc:to
vyčislcné copr.óvncné výdavky bude ponížená soma požadovaná na preplatenie v rámci
podanej ŽoP, ak vo zvyšnej C::asti bude 2:oP schválená. Ak nesplnenie podmienok
oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zisti osoba oprávnená na výkon
kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. J VZP, Prijimateľ je povinný vratiľ NFP alebo
jeho časť :iodpovedajúcu takto vyčf leným Neopnivnenýrn výdavkom v súl:lde s článkom
1 O VZP pri rešpektovani výšky intenzity vzťahujúcej sa na prispcvok v plnej výlik.c, bez

e) viažu sa na Aktivitu Projektu. lc:torá bola skutočne realizovaná.. a tieto výdavky boli
uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide. napr. o mzdové
výdavky) pred predloi.cním Žiadosti o platbu, najneskôr však do 3 1 . 1 2 .2023 a zároveň
boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovnicln
Prijímateľa v zmysle príslušných pr.óvnych predpisov SR a podmienok stanovených
v Zmluve o po kytnuti FP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi
Prijímateľa ncmusi byľ splnená v prípllde, ak ide o výdovky, na ktoré sa vzťahuje
výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky
vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ale sa tato podmienka nevyžaduje

boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR
a právnymi aktmi EÚ, vr.itanc pravidiel týbjúcich sa štálncj pomoci podľa čhlnku 107
Zmluvy o fungovani EÚ;

g) sú v súlade s pri.ncipmi hospodárnosti. efclc:tivnosti, účinnosti a účelnosti;

Sumu anluvnej pokuty, ktorú sa Prijimatcľ zaväzuje uhradiť Poslcytovatel'ovi uvedie
Poskytovateľ v ŽOV.

<'.:hinolc: 14

1.

f)
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ohľadu na skutočnosť, � pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené

týchto prostriedkov j e ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho

výdavky alebo Schválené opr.ivncné výdavky. \lšcobocné pravidlo týkajúce sa opätovnej
kontrolyfauditu uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov

7.riaďovatcľa, a 10 do 5 dni od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ

z Oprávnených výdavkov/Scbvälených oprávnených výdavkov na

Čl:i n ok 1 5
1.

ÚCT

Prijimateľ

PRIJÍMATEĽA - O OBITNÉ USTANOVENIA

2 Zmluvy o poskytnutí

štátnej pri pevkov•j organizácie, VÚC, subjtktov zo súkromneho sektora
vr:itan• mimovl:idnych organillicii a účty iného subjektu verejnej správy
s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto čl,nku VZP
znbCLJ>Cči

poskytnutie NFP Prijímateľovi bczhotovo tne na

C'.:l:inok 1 6
I,

účel vedený

2.

Účty obce

oprávnených

výdavkov,

a 10

ÚCTY

FP (Predmet podpory).

PRIJŤM TEĽA - POLO<'.: É USTANOVE lA

Prij ímateľ je povinný udržiavať účel Prijímateľa otvorený a nesmie

hu :zrušiť až do

finančnčho ukončenia Projektu. V pripadc otvorenia účtu pre prijem

FP v komerčnej

Ak ma Prijinuteľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je
možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Finaneujúccj banky

Poskytovatcľzabc'"peči poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na nim určený účet
vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa"), Prijimateľ realizuje úhradu Schválených
opr.ivnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostrednictvom svojho rozpočtu. C'.:islo
účtu Prijímateľa je uvedené v Prilohc č. 2 Zmluvy o poskytnutí

čty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej
Poskytovateľ zabezpečí poskytnudc

pô

obnosil

FP (Predmet podpory).

zmeny účtu Prijímateľa.

3.

výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijimatel'om pri dodrhmí podmienok existencie
identifikáciu týchto účtov.

4.

Schválených opnivncných výdavkov, a to

5.

osobitný účet

neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na

úhrady opnlvnených

na

Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekľ"). Prijlmatcľ je povinný

výnosy z prostriedkov na 1omto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 1 O

uvedené v Prllohc č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ

výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na

Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto
poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijfma1cľa

prostredníctvom svojho rozpočtu. C'.:islo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je

financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa. zriaďovateľ d:i

V pripade poskytnutia NFP systčmom reíundäcie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa
príjmom Prijímateľa.

piatich dni od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne
prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účel (ďalej len „účel Prijímateľa"),

pokyn Prijímateľovi na prcklasifilcovanie výdavkov (realizované

V prípade využitia systému refundácie môže Prijimaleľ realizovať úhrady Oprávnených
učtu Prijímateľa určeného na prijem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Posk)l1ova1cľovi

FP Prijímateľovi bczhot0vostne na nim určený

z ktorého Prijímateľ realizuje úhr.idu

dňa vykonania

podľa predchádzajúcej vety mu.si Prijímateľ doručiť Poslcytova1eľovi do

ÚC a obce

osobitný účel (ďalej len „osobitný účet"), ktorý je vedený v EUR . Pred použitím týchto
prostriedkov je ich Prijfmateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a 10 do

4.

Schválených

s realizáciou platieb na a z tohto účtu.

Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3.

úhradu

banke v zahraničf, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých n:ikladov spojených

v EUR (ďalej len „účet PriJimateľa"). C'.:íslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prilohc č. 2

2.

realizuje

prostredníctvom svojho rozpočtu. C'.:islo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č.

Účty

Poskytovateľ

následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého

eoprávnené výdavky.

týchto VZP.

6.

V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku
a poskytovania NFP systémom prcdfinancovanla alebo 7.álohovcj platby, vlastné zdroje

výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu mô.žu prechádzať cez lento osobitný účet na

Účty

záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt

Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady

príspevkovej orgunizácic v zriad'ovaccj pôsobnosti VÚC a obec
a) ak príspevkoYli organizácia ncžiad.a príspevok na Realizáciu aktivít
Projektu od zriaďovateľa
Posk)l1ova1eľ zabe?.peči poskytnutie

zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účel na

FP Prijlmatcľovi bc>.hotovostnc na nim

Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Posky1ova1eľovi

určený účet (ďalej Jen „účel Prijímateľa") vedený v EUR. Prijímateľ realizuje

výpis z

uhradu

prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.

Schválených

oprávnených

prostredníctvom svojho rozpočtu. C'.:islo

výdavkov

z účtu

Prijímateľa,

účtu Prijímateľa je uvedené v

a to

Prilohc č.

2 Zm luvy o poskytnu1f NFP (Predmet podpory).

b)

a prcdložíť

Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvTdcnie o prevode vlastných

7.

ak pri pevk.ová organizdda žiada príspevok na Reia.liticiu aktivít Projektu
od zriaďovateľa

iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijfmatcľa, okrem

V pripade vyuätia systému zálohovej platby môže Prijfmatcľ realizovať špecifické typy

výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade

s príslušnými

ustanoveniami

Systému finančného riadenia.

Poskytovateľ zabezpeč! poskytnutie NFP Prij ímateľovi bc1.hotovostne na ním
určený účet (ďalej Jen „účel Prijímateľa"), kt0rý je vedený v EUR.

Pred použitím
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Prijímateľom, >. ktorého realizuje špecifické typy v}'davkov. Zoznam špecifických typov

oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EšlF a Poskytovateľ.

výdavkov uvedie Po$kytovatcľ v Priručkc pre žiadateľa. resp. Priručkc pre Prijímateľa.
Opnivncny výdavok za podm.icnok definovaných v predchádzajúcom odseku v1.niká

8.

prevodom príslušnej časti NFP z účru Prijímateľa na iný učet otvorený Prijímateľom,

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou
aktivít Projektu najneskôr do S pracovných dni odo dňa pripísania prislu�nej platby na
ú�et Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša

definovaný v predchádzajúcom odseku 3 úhradou záväzku 3Jebo tihrodou špecifickeho typu

Prijímateľ.

výdavku.
Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa,

9.

úhrada Schválených opríivncnýeh výdavkov môže byľ rcaH�ovaná aj z učtov tohto subjektu
pri dodrtaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na prijem NFP. Zároveň
subjekt v zriad'ova1eľskcj pôsobnosti
oprávncm:

výdavky

prostredníctvom

Prijímateľa je povinný realizovať Schválené
rozpočtu.

Prijímateľ

je-

povinný

S. Po poskytnuti Wdcj platby systémom predfinancovania je Prijímateľ p<.>vinný celú jej
vý�ku zúctovar', a to do 1 O dní odo dňa pripísania týchto pnostriedkov na účet Prijímateľa.
6.

ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnu úhradu výdavkov dcklarovaných v Žiadosti
o platbu (zúčtovanie predfinancovania) - výpisom z učru alebo prchláscnim banky

Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje uhndu Schválených oprávnených

o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene

úroky .
Člá.nok 1 7a

vyka1.0vaných prostredníctvom paušálnej sad:<by. jednotkových cien alebo pauUlncj
PLATBY

sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie pred.financovania) Prijímateľ uvedie aj

Y TÉMOM PREDFINANCOVANJA

Systémom predfinancovani

výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému

sa NFP. resp. jeho čnsť (ďalej aj „platb3") poskytuje na

iiradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 22212004 Z.

Oprávnené výdavky Projektu na základe Prij ímateľom predložených neuhradených
Projektu, resp. na základe drobných hotovosinycll Uhrdd a

o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie

I alebo hotovostných alebo

isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bc-Lhotovostnu Uhr.idu. K jednej Žiadosti

bezhotovosrných uhrad správcovi dane. pričom vlastné zdroje Príjímatcľa môžu byť

o platbu (poskytnutie prcdlinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len

uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred pripísaním finančných pros1ricdkov na účre

jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie prcdfinancovania). Ak bolo prcdfinancovanic

Prijímateľa za poskytnuté prcdfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy rcalizllcíc
platieb systémom prcdfinancovania

z.

o dani z prid:mej hodnoty v znen.i neskorších predpisov. ktoré boli zahrnuté do Žiadosti

účtovných dokladov / en.�ti účtovných dokladov v lehote splatnosti zti.viizku Dodávateľov

poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokovaných finančných

sú upravene v prislušoej kapitole Systému

prostriedkov z predloženej

finančného riadenia. ktorý a Zmluvné strany zaväzuju dodržiavať.

2.

Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (ziičtovanie
predfinancovania), kloní predkladá spolu s výpisom z účtu porvrdzujúcom prijem NFP,

oznámiť

výdavkov za podmienky dodräinia pravidiel vzt'ahujucich sa na špecifické výdavky a

1.

z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení ncskoiiieh predpisov a pravidlami

Prijímateľ je povinný ozmimiť Poskytovateľovi idcntífikäeiu iného účtu otvoreného

Žiadosti

o platbu

(poskytnutie

predfinancovania), je

Prijímateľ poviMý ziiétovaľ každújednu poskytnutú platbu predfmaneovania samostatne
(t. j. predložiť samostamú Žiadosť o platbu - zúčtovanie predfinancovania).

Poskytovateľ 7.abczpcči poskytnutie platby výlučne na '.álc.ladc žladosti o platbu

ezúčtovaný

rozdiel poskytnutého pnedftnancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 1 O dní) od

(poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí reali7.ácic

uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti

aktivh Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP. Žiadosť o platbu

vrátenia nezúčtovaného rozdielu prcdfinancovania stanovuje prislušná kapitola Systému

(poskytnutie pnedfinancovania) musí byť v súlade s rozpočlom Projektu. Prijímateľ

finančného riadenia.

v r:\mci fonnulára Žiadosti o pbtbu (poskytnutie predfinancovllJlia) uvedie n:irokovanú
sumu Jinančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy
o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).

7.

3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie prcdfinancovania) predkladá Prijímateľ aj
nouhradcné účtovnč doklady I Č'"5ti účtovných dokladov (faktúra, pripadne doklad

alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek liadosti o platbu dôjde k vyplateniu
alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené

Systém riadenia EŠ I F a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov.

o skutočnosti. že dolIo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych

Prijímateľa aj hotovostné Uhrady, tieto výdavky zah.mic do Žiadosti o platbu (poskytnutie

alebo nep.ravých údajov dozvie Poskytovateľ. postupuje podľa článku 10 VZP.

prcdfinancovania) a prcdložl k nim prislušné ú.čtovné doklady, ktoré potvrdzuj ú
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lebo schválené

prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa

Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijim:lteľ. Al< sú súčasťou výdavkov

daňovému úradu v pripado pnenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č.

I dcklarovanč výdavky, ktoré 1.0dpovcdajú
14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za próvosť, .-právnosľ

pnosrricdky

a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých

relevantnú podpornú dokumeoticiu, resp. jej kópiu, ktorej minimálny rozsah stanovuje

hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže d o .Ziadosti o platbu

finančné

podmienkam uvedeným v článku

rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) prijaté od Dodávateľa Projektu a

(poskytnutie predfinancovania) zahrnuť aj hotovostnú alebo bezhotovosmu úhradu

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvád?.aľ výlučne
nánokované

s.

Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona
o finančnej kontrole a audite a čláoku 125 všcobcccébo narindcnia, pričom .Prijímateľ je
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povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť 21 zákona o linančncj kontrole a audite,
inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumen tm i Poskytovate ľa.

3. Pravidlá

pre výpočet max imál nej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia

nasledujúcej 7..áJohovcj

platby ú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného

riadenia.
9.

Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu
(poskytnutie predJinancov:mia) a Žiado ť o platbu (zúčtovanie prcdlinancovania) schváli

4.

Po poskytnutí zálohovej platby je Prij imatcľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú

v plnej vý�ke. schváli v znliencj výške, mmictne alebo pozastavi, pritom zo Žiadosti
o pl tbu (poskytnutie prcdlinancovaoia) môže časť náro kovanýc h výdnvkov, u ktorých

platbu priebežne zúčtov:ivať , pričom najneskôr do 1 2 mesiacov odo d.11:1 p.ripi saoia platby

JC

zälobovej platby.

na účte

potrebné pokračovať v kontrole, vyčlen i l', a to v lehotách určených Systémom

finančného riadeniu, resp. vo Výnimke zo Systčmu finančného riadenia štruktur.ilnych

fondov, Kohézneho fondu a Eunípskeho námorného a rybárskeho fondu na programové
obdobie 201 4-2020 zo dňa 08.04.2020 (ďalej ako „Výnimka")„ Prijlmateľovi vznikne
nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predli nancovania) a Žiadosti o platbu
(poskytnutie predlinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to
a2 v momente schválenia súhrnnej Žiado ti o platbu Certifikačným orgánom a len

Prij imateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 'Io sumy každej jednej poskytnutej

5. V rámci

formul:ira

Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijimateľ uvedie

dcldarovanč výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poslcytnuti NFP.
Spolu so Ziadosťou o platbu (zúčtovanie zalohovej platby) predkladá Prijim.atcľ aj
účtovné doklady preulcazujúce úhradu výdnvkov deklarovaných v Žiadosti o platbu
(zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny

rozsah stanovuje Systcm ri denia EŠlF

v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Po kytovateľa a Certifikačného

Poskytovateľ.

orgánu.

6.

času ulcončenia Prebiehajúceho skúman.ia. Ak sú výdavky,
týka Prebiehaj úce skúmanie zahrnuté do Ž iadosti o platbu (zúčtovanie

dotknutých výdavkov až do

ktorych sa

Prijímateľa sa
k

7.

Prebiehajúceho skúmania.

resp. jeho časti (ďalej aj „platba") systčmom
na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie z:ilohovej platby). Žiadosť
o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predk.Jada Prijimateľ v EUR. Podrobnosti
a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v
príslušnej kapito le Systému finančného riadenia, ktorý sa Zm luv né stnmy zaväzujú

1 . Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP,
zálohových p latieb

Prijimuteľ po Začali realizác ie aktivit Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy
NFP, prcdklad· Po kytovateľovi Žiadosť o platbu (po kytnutie zálohovej
platby) maximálne do výšky stanovenej vo Výnimke. V zmysle uvedenej Výnimky sa
maximálna výška 1.álohovej platby vypočita ako 40% z ce lkového NFP zníženého o už
pos kytnutú časť FP systémom refundácie. Pri výpočte sa nc7.ohľ dňujc počet mesiacov

9.

Ak

Po kytovnteľ

identifikoval

v predloženej

Ziadosti

o platbu

(zúčtovanie zálohovej platby)

coprávncnc výdnvky pred uplynutím príslušnej 12-mcsačncj lehoty na

Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovsť
prcdlo�cnim ďalšej líadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami
minimálne vo výške identifikovaných coprávncných výdavkov. Prijímateľ môže tento
zúčtovanie,

postup uplatniť do skončenia príslušnej 1 2-mcsačncj lehoty na zúčtovanie; podrobnosti

o poskytn utí

rcali7.áeie projektu..

Prijímateľ je opnivncný požiadať o ďaHiu zálohovú p latbu najskôr silčasnc s podanim
platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabczpeči poskytnutie
platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až pu schvMlcni
predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Ccnifikačným orgánom, ak
nie je dohodnuté inak.

8. Ak prcdchäc!L1júca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške,
Prijímateľ môže požiadať o d'alšiu z:ilohovú p latbu vo výške súčtu Certifi kačným
orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdiel u maximálnej výšky
zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej 1.álohovej platby. Súčet týchto
prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40"/o z celkového FP.

dodŕ.áavat'.

2.

najstaricj poskytnutej nezúčtovanej zálo hovej platbe.

Žiadosti o

(a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do ča u ukončenia

PLATBY Y TÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

vzťahuje osobimc ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom

každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zälohovej platby) je potrebné priradiť

predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schval'ovanie celej takejto Ziadosti o platbu

Článok 17b

poskytnutej 7..áloho vcj
účte

platby v lehote 1 2 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na

1 1 . Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú
predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie

Zálohovú platbu je možné 7.Účto vať prcdlo7.cnim viacerých Žiadosti o platbu (zúčtovanie
7..álohovcj platby). Povinnosť zúčtovať 1 00 % sumy kw.dcj jednej

1 O. Predlinancovanie sa poskytuje až do momentu dosi3bnutia maximálne 1 00 % cel kových
opr:ivncných výdllvkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie
prcdJinancovania) predloicná v rámci Rcalizá.cic aktivít Projektu plni funkciu Žiado ti
o platbu (s príznakom záverečná).

sú upravené v prislU>'nej kapitole Systčmu finanč ného riadenia.
IO.

Ak PrijÍlllcllt f nezúč tuje

100 % poskymutej zálohovej platby do 12 mes iacov odo di\a
pripísani a platby na účet Prij ímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho
odseku VZP, Prijimatcľ je puv inný najncskúr do IO dni po uplynuti 1 2-mcsačncj lehoty
vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom.
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1 1 . Ak Poskytovateľ v prcdložcneJ Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby)
identifikoval Neopr-�vnené výdavky až po uplynuli 1 2-mcsačncj lehoty na 7.ÚČtovanie,
Prijimateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného J'l)'.<dielu poskytnulcj zálohovej platby
v súlade s člänkom 1 O týchto VZP.
1 2. Prijím>lcľ je povinný vo všet.kých prcdkladaných Žiadostíoch o platbu uvadzať výlučne
výdavky, ktoré zodpovedajú podmienklllTI uvedeným v článku 14 VZP. PrijirMteľ
zodpovedá zo pravosť, správnosť a komplemosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.
Ak oa zálcladc ncpr-•vých alebo nespnivnyeh údajov dojdc k vyplateniu alebo schváleniu
platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schv-.ilené prostriedky bezodkladne,
od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; a.Ie sa o sku1očnos1i, že došlo k vyplateniu
alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie
Poskytovateľ. postupuje podľa článku IO VZP.

1 3. Poskytovateľ je po inný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 • § 8 Zákona
o ľmančncj kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je
povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť 2 1 úkona o finančnej konllOlc a audite,
inými relevanmými prävnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
14. Po vykonaní kontroly podľa prcdch 'd7Jljúccho odseku Poskytova1eľ Žiadosť o platbu
(poskytoutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schvali
v plnej výške. schv:i.li v znižcneJ výške. zamietne alebo pozastaví, pričom zo žiadosti
o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časľ n:irokovaných výdavkov, u ktorých je
potrcbnc pokračovať v kontrole, vyčleniť, a 10 v lehotách určených Systémom
finančného riadeni.., resp. vo Výnimke„ Prijímateľovi vznikne nárok na schvlilenic
Žiadosti o platbu (zúi:tovanie zálohovej platby) iba a.Ie podá túto Žiadosť o platbu úplnú
a správnu, a to až v momente cbvälenia súhrnnej Ži3dosti o platbu CenifikaCným
org:inom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľ
a Certifikačného orgánlL

1 8. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mc ačncj lehoty na wčtovanie
zálohovej pl4lby, ktorá sa Výnimkou. resp. Systémom fmančoébo riadenia prcdlžila oa
12 mesiacov, nepovažuje sa 10 7.a omclkanic Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje
poviMosti v tejto prcdlžcnej 1 2-mcsaéncj lehote. Prcdlž.c:ním lehoty na 1 2 mesiacov nie
je začiatok plynutia tejto lehoty doúcnutý.
Čhinok 17c
1.

Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP. resp.jeho časti (ďalej aj ,,platba") systémom
rcfundácie. pričom Prijímateľ je povinný uhr-•diľ výdavky z vlastných zdrojov a tie mu
budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným
výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú
upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, lclorý sa Zmluvnč many
zaväzujú dodr2iavať.

2.

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby ystémom refundácie výlučne na úklade
Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začaú reali7.ácíc aktivít Projektu
a po nadobudnutl účinnosti Zmluvy o poskytnutí FP.

3.

16. Ak liadosľ o platbu (ziJčtovanie zilohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú
predmetom Prcb1chajucebo skúmania, Poskytovateľ pozastav! schvaľovanie dotknutých

výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

v

r:imci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarovanč výdavky podľa
skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnud NFP. Prijimatcľ je povinný spolu so
Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady prcukazujúce úhradu výdavkov
deklarovaných v Žiadosti o platbu
relevantnú podpornú dokumentáciu ktorej
minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

4.

1 5 . zalobové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maxím:ílnc 100 %

alcluálncj výsky Opnivncných výdavkov Projclclu. Po p<lSkytnulí poslednej zálohovej
platby je Prijímateľ povinný zúčtovať c�lý zostatok FP postupom podľa odsekov 4 až
12 1oh10 článku VZP. Posledn:I. Žiadosť o platbu (Wčtovanie zálohovej platby)
predlo:Genä v rámci Realizácie aktivit Projektu plní funkciu Žiadosú o platbu (s
príznakom 7.ávcrcčná).

PLATBY Y TÉMOM REF NDÁCIE

Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne
deklarované výdavky, lclorč zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP.
Prijímateľ zodpovedá za pravo ľ, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti
o platbu. Ak na zäkladc nepravých alebo ncSPrávnych údajov uvedených v Žiadosti
o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatene pro lricdky
bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel. vrátiť; ak sa o skutočností, TJ: došlo
k vyplateniu platby na 7.áldade nesprávnych alebo nepravých údajov do;r.vie
Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

S. Poskytovateľ je povinný vykonať kontr0lu :Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona
o finančnej kontrole a audite a čl:ínku 1 25 všeobecného nariadenia. pričom Príjim:ncľ je
povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 2 1 zikona o finančnej kontrole a audite,
inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Po kytovatcľa.

6.

Po vykonani kontroly Poskytovateľ podľa prcdchádzajúccho odseku liadosť o platbu
schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť

17. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že Poskytovateľ môže poskytnuť ďalšiu zálohovú
platbu aj bez prcdchad7.ajúccho schválenia Žiadosti o platbu (7.Účtovanic zálohovej
platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia šlrulclurálnych fondov,
Kohémcbo fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie
2014 - 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený
na platnosť uvedenej Výnimky.

nárokovaných výdavkov. u lclorých je potrcbné pokračovať v konllOle. m6žc vyčlenil',
a 10 v lehotách určených Systémom finančného riadenia. resp. vo Výnimke. Prijímateľovi
V7.nikne nárok na vyplatenie platby iba ale podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až
v momente schválenia úhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. • 10 len
v rozsahu Scbv:i.lcných oprávncnýcb výdavko zo strany Poskytovateľa a Certifikačného
orgánu.
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7.

Ak 2.iadosť o platbu obsahuje výdavky. ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skWnania.
Poskytovateľ po7.llStavi schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia
Prebiehajúceho skúmania.

tl.ÁNOK 18 POLOt 'É U TANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINA COVANIA
A PRIJÍMATEĽOV
1.

Deň pripisania platby na účel Prijímateľa sa považuje za deň čerpania
časti.

FP,

7.

Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znižiť vý�ku 2.iadosti o platbu z technických
dôvodov na strane Poskytovateľa maximiilnc vo výške 0.0 1 % 7. maximálnej výšky NFP
uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie
čllinku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.

8.

Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatni na
úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nespr.ivne zúčtovaného NFP alebo jeho
časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytov:ueľ môže tieto čío.stkové sumy kumulovoť
a pri prekročení sumy 40 EUR vymähať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní
zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.

re·p. jeho

Ale

2.

nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky v ITMS2014+, je
Prijímateľ opr.ivncný predložiť prílohy k 2.iadosti o platbu aj v listiMcj forme (účtovné
doklady, výpisy z účtu, podpomii dokumentfu:ia vo forme rovnopisov originálov alebo
ich kôpíc).

3.

Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať.
Kombinacia všctlcých troch systémov financovania (systém zálohových platieb. systém
predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov. za
dodrhlllia podmienok definovaných vo Výnimke, v Systéme finančného riadenia a vo
Výzve.

4. V pripadc kombínacic dvoch alebo viacerých systcmov financovania v rámci jedného
Projektu sa na určenie práv a povinnosti zmluvných str.in súčasne použijú ustanovenia čl.
l 7a až l 7c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo v-&jomnej
kombín cií.

5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného
Projektu. jednotlivé 2:iadost1 o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden
uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových
pl:uieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom
refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v
rámci jednej 2.iadosti o platbu. V takom pripadc Prijlmateľ predkladá samostatne Žiadosť
o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne 2.iadosť o platbu (priebežná platba 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vnitanc prav
a povinnosti Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené
Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj
z článku 3 od•. 3.3 pism. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu
príslušných ustanovení Zmluvy o po kytnuti NFP. resp. prav a povinnosti Zmluvných
strán.
l O.

a účely tejto Zmluvy
aj:

a)

6.

za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať

úhroda účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, ie Dodávateľ postúpil
pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s
524 až § 530
Občian kcho zákonnib,

b)

úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku
Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s
1 5 1 a až § 1 S 1 me Občianskeho
zákoMíka,

c)

úhrada opriivnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi
v zmysle v�eobecne záväzných právnych predpisov SR.

d)

z

rcfundácia) a/alebo samoStatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri
využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímateľ oznámi
identifikované rozpočtové položky Projektu Poskytovateľovi tak, že je jcdno7.načnc
určené, ktoré konkrétne výdavky budú dcklarované ktorým systémom financovania. Pri
kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa prcdlcladá Žiadosť o platbu
(s pri7.nakom r.ivcrcčn:i) len 7.a jeden z využitých systémov.

sa

započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až §
358 až 364 Obchodného zákonníka.

581 Občianskeho ziikonníka, rosp.
c)

ak Prijimatcľ ncmô7.c splniť svoj 7.ávä7.ok veriteľovi, prcto7.c veriteľ je
nepritomný alebo je v omeškani alebo ak Prijímateľ m:i odôvodnené pochybnosti,
kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozna, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak
jeho predmet Prijímateľ uloží do nolli.rskej úschovy na účely splnenia záväzku.
Vynaložené potrebné miklady s tým spojené znáša veriteľ.

1 1 . V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s
§ 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie 2:iadosti
o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodiivatcľa na
postupníka.

Ak Projekt obsahuje aj výdavky eopn\vncné na financovanie nad rámec finančnej
medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrád2aľ Dodávateľom pomerne z každého
účtovného dokladu podľa pomeru slllooveného v článku 3 ods. 3 . 1 pism. c) zmluvy.
pričom vecne eopr:ivncné výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.

12. V prípade úhrady záviizku Prijímateľa zálo1.nému veriteľovi pri výkone záložného práva
na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s 1 5 l a až § 1 5 lme Občianskeho
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zákonníka Prijímateľ v r.imci dokumentácie Žiadosti o platbu predlo;i aj dokumenty
prcuku.ujiicc vznik 1.áloif,ného pniva

3.

Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho učru zriadeného v

cudzej mene oa Učct dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný
výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajuci dňu
uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepoéiraný výdavok na EUR zahrnie

1 3. V prípade iihrudy :civiizlcu Prijímateľa opnivncncj osobe na základe výkonu rozhodnutia

Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zučtovanic zálobovcj plotby

voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v r:imci dokumentácie

alebo žiadosť o platbu - refundácia).

Žiado ti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúcc výkon rozhodnutia (napr.
exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie),

4.

uvedený

predmetu z:iväzJcu medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle

na

účtovnom

doklade.

ásledne

pri

:Žiadosti

o

platbu

(zilčtovanic

predlinaneovania) uplatni postup podfä odsekov 2 a 3 tohto čl:inlcu VZP.

Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dolcumentácic Žiadosti o platbu predlož!
notársku zápisnicu a dolcumenty prcukazujucc vykonanie uloženia predmetu záväzku do

Ak Prijímateľ využiva systém prcdlinancovania. tak v predloženej :Žiadosti o platbu
(poslcytnutie predfinancovania) použije lcurz banlcy platný v deň zdaniteľného plnenia

1 4. V pr!pade úhrady z:iväzlcu Prijímateľa oprJvncnej osobe (veriteľovi) na ziiklade uloženia

5.

Ak Prijímateľ využiva sy tém

predfinancovania, je povinný priebeáte sledovať a

kumulatívne narátavať kladnú a 7.ápomú hodnotu v:>.niknutých kurzových ro1.diclov. Tento

notárskej úschovy.

záverečný lcumulativny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný
priložiť k 2iadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak

1 5. V pripade zapoéírania pohľadävok Dodävateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až
581 Občianskeho z:ikonnika, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka. Prijlm teľ
v rámci dokumcnlácic Žiadosti o platbu predlol'J doklady preukazujúcc 1.apočitanic
pohľadávok.

16. Usranovcnia tohto článku sa ncvzťahuju

zo záverei:ného lcumulativnehu
(s
Ak zo záverečného lcumulativneho

prehľadu vyplýva pre Prijlmatera kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu
príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie.

prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinoy túto

umu vrátiť

v suladc s článkom 1 0 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma
na Prijímateľa, ktorý by sa pri oplikácii

niektorčhu z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Pnívnymi predpismi SR

kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alcbu rovná 40 EUR sa vzájomne
nevysporiadava.

(napr. so zákonom o rozpočtových pr4vidhieh a pod.). Ustanovenia tohto <lánku sa
zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 od

.

3 VZP.

ČLÁ OK 1 9 UCHOVÁVANlE DOKUMENTOV
Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lebôt podľa článku
odsek

7.2 zmluvy

7

a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo sU'llny oprávnených osôb

v zmysle čl:inlcu 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto člllnku môže byť automatlclcy
predlžcn:i (1.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí

NFP, len

na základe oznámenia PoskytovaJeľa Prijímateľovi) v pripade, ak nastanú slcutoénosti uvedené
v článku 1 40 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinnosti
vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o

ČLÁNOK
1.

20

FP.

ME Y A KURZOVE ROZDIELY

Ak Prijímateľ uhrádza výdavlcy Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady
su prepläcané v EUR. Pripadne kurzovč rozdiely znáša Prijímateľ; 10 neplatí v prípade
postupu podľa od ckov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použiti výmenného kurzu pre poucby
prepočtu umy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cud7.cj mene je Prijímateľ povinny
postupovať v siiladc s § 24 zákona č. 43 1 12002 Z. z. o účtovníctve v zncni neskorších
predpisov.

2.

Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo vojho účtu zriadeného v EUR na
účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijimateľ kurz banky platný v

deň odpisania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného pripadu. Týmto
kor.rom prepočítaný výdavok nu EUR zahrnie Prijimatcľ do Žiadosti o platbu {zúčtovanie
predfinancovania, zúCtovaníc :ciluhovej platby alebo žiadosť o platbu - refundácia).
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