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TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá 
pod) 8 § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa 
§25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 odsek 2 
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách") medzi: 

Poskytovateľom 
názov: 
sídlo: 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 

IČO: 
konajúci: 

30416094 
PaedDr. Árpád Érsek, minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

ako Riadiaci orgán pre OPIi 

v zastúpení 
názov: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a 

informatizáciu 

a 

sídlo: 
IČO: 
konajúci: 

Štefániková 15, 811 05 Bratislava 
50349287 
Mgr. Patrik Krauspe, vedúci úradu podpredsedu vlády SR pre investície 
a informatizáciu 

ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIi 

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu 
sprostredkovateľským orgánom, účinnej odo dňa 29.10.2016 v znení dodatku č. 1, účinný od 
03.05.2018. 

(ďalej len „Poskytovate)"') 

Prijimateľom 
názov: 
sídlo: 

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 
Kýčerského 5, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 
45736359 IČO: 

konajúci: Ing. Albín Kotian, člen Správnej rady DEUS 
Ľubomír Lärincz, člen Správnej rady DEUS 
Ing. Radovan Majerský, PhD., člen Správnej rady DEUS 
Ing. Milan Muška, člen Správnej rady DEUS 

(ďalej len „Prijímate)"') 

(Poskytovate!' a P · ·' 1' ' v 1 · z I v • ' d' 1 · 1 v • k Z 1 ' 
tra 

nJ1mate sa pre uce y teJto m uvy oznacuJu a eJ spo ocne aJ a o „ m uvne 
ny' alebo jednotlivo „Zmluvná strana") 



p:REA.MD.ULA 

) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 
(A rlspevku ( ďalej ako „NFP"), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol 

� žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 
:zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len ako 
, zákon O príspevku z ESIF") tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti. 

(B) zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia 
0 schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP311070P371 zo dňa 14.8.2018, v súlade 
5 právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu 
uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom 
súkromnoprávnym. 

t. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú 
uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné 
podmienky (ďalej ako „VZP"). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú 
Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy. 

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien 
a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych 
predpisov uvedených v záhlaví označenia zmluvy, na základe vydaného rozhodnutia o schválení 
žiadosti o poskytnutie NFP podľa § 19 odseku 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa 
uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva" s malým začiatočným písmenom „z", myslí sa tým táto 
zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy 
sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP", čo výlučne pre tento prípad 
zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere 
zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP. 

1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odseku 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak: 
(a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom 

nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú 
taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych 
definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP; 

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

( c) slová uvedené: 
(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak; 
(ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod; 
(iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak; 

(d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo 
Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia európskych štrukturálnych a 
investičných fondov na programové obdobie 2014 - 2020 ( ďalej ako „Systém riadenia 
EŠIF"), odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení; 
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1.4 

2. 

2.1 

(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú 
význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. 

v nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné 
podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne 
procesy pri poskytovaní NFP, monitor0vanie a kontrola pri jeho čerpan1, riešenie Nezrovnalostí, 
ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi 
Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. 
Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných 
zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. 
v prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má 
prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve. 

PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností 
medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa 
Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: 

Názov projektu Migrácia IS obcí do vládneho cloudu - plošné 
rozšírenie IS DCOM - 2. etapa 

Kód projektu v ITMS2014+ 

Miesto realizácie projektu 

Výzva - kód Výzvy 

Použitý systém financovania 

(ďalej ako „Projekt"). 

311071P371 

podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, predmet 
podporyNFP 

OPII-2018/7 /8-NP 

predfinancovanie, refundácia 

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to 
poskytnutím NFP v rámci: 

Operačný program: 

Spolufinancovaný fondom: 
Prioritná os: 

Investičná priorita: 

Špecifický cieľ: 

· chéma pomoci: 

na dosiahnutie cieľa Projektu: 

Integrovaná infraštruktúra 

Európsky fond regionálneho rozvoja 

7 Informačná spoločnosť 

2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej 
správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, 
elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva 

7.8 Racionalizácia prevádzky informačných systémov 
pomocou eGovemment cloudu 

neuplatňuje sa 
(schéma štátnej pomoci/pomoci de minimis/schéma pomoci) 

cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov 
Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory 
Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia 
Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie 
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2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie 
hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby 
Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými 
v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí 

NFP 

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

Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v 
Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej 
Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky 
Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu 
zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít 
Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 
odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je 
Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie 
jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý 
udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas 
s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby. 

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

NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho 
rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené: 

a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 30 Nariadenia 
966/2012, 

b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne, 
c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s vereJnym1 

prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy. 

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia 
podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu 
a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom 
ľočas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou 
Ziadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), 
teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa 
písm. a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 1 O VZP. 

Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo
právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní 
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2.8 

2.9 

EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom 
z verejných zdrojov. 

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí 
NFP akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plnenie 
adresovať voči SO, uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, 
s výnimkou prípadu, ak z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude 
vyplývať iná inštrukcia. 

Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty suv1siace s predloženým Projektom výlučne 
oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, 
monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské 
služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce 
sa poskytovania informácií povinnými osobami. 

2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku 
uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu 
poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 
17 až 19 zák. č. 9 1 /2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení 
niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej 
vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od 
zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je 
povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 1 O VZP. 

2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra paitnerov 
verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak 
Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bolo mu 
počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatené NFP alebo jeho časť, ide podstatné 
porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP 
alebo jeho časť v súlade s článkom 1 O VZP. 

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP 
3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom: 

a) maximálna výška celkových oprávnených výdavkov pre Projekt generujúce príjem na 
Realizáciu aktivít Projektu predstavuje ............ EUR (slovom ............... eur), - neuplatňuje 
sa. 

b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 31 283 1 9 1 ,4 1  
EUR (slovom: tridsaťjeden miliónov dvestoosemdesiattritisícstodeväťdesiatjeden eur 
a štyridsaťjeden centov), 

c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 29 897 658,86 EUR 
(slovom: dvadsaťdeväť miliónov osemstodeväťdesiatsedemtisícšesťstopäťdesiatosem 
eur a osemdesiatšesť centov), čo predstavuje 95,571 % z Celkových oprávnených 
výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3 . 1 .  písmeno b) tohto článku zmluvy, 

d) Prijímateľ vyhlasuje, že: 

(i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 4,429 % z celkových 
oprávnených výdavkov znížených o zdroj financovania pro-rata % (slovom: 
štyri celých štyristodvadsaťdeväť percent), čo predstavuie sumu 1 385 532,55 
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EUR (slovom: jeden mi Lión tristoosemdesiatpäťt isícpäťstotridsaťdva e ur 
a päťdesiatpäť centov) Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu 
aktivít Projektu podľa odseku 3 . 1 .  písmeno b) tohto článku zmluvy a 

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

3 .  2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3 .1 . písmeno b) tohto článku zmluvy nesmie byť 
prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane 
Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže . byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01 % 
z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno b) tohto článku. Prijímateľ súčasne 
berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne 
uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, 
tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia 
výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, 
efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok 
uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa 
článku 14 VZP. 

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu 
za splnenia podmienok stanovených: 

3.4. 

3.5 , 

3.6. 

a) Zmluvou o poskytnutí NFP, 
b) právnymi predpismi SR, 
c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi 

Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ; 
d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich 

základe, ak boli Zverejnené, 
e) schváleným operačným programom Integrovaná infraštruktúra, príslušnou schémou pomoci 

ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre 
vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené, 

f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa 
vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli 
tieto dokumenty Zverejnené. 

Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu 
aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP 
a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) ods. 3 .3 
tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP. 

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

Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom 
vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných 
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3.7. 

3 .8 .  

3.9. 

rostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje 
�ežim upravený v Zmluve o poskytnu0 NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch 
EÚ (najmä v zákone o príspevku z ESIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o 
finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti 
Zmluvy O poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 
3.3 tohto článku. 

Ustanovením odseku 3. 1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného 
oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle 
článku 143 všeobecného nariadenia. 

v nadväznosti na ustanovenia písmeno . . . ...... bod . . .. . . . . . . . . .  schémy pomoci si je Prijímateľ 
vedomý, že dohodnuté NFP mu bude poskytnuté iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba 
pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť 
medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu. - neuplatňuje sa. 

Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami 
poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí 

NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít 
alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku 
ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný 
vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo 
výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych 
aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia 
povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom IO  VZP. Povinnosti Prijímateľa 
uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté. 

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE 

4.1. 

4.2. 

4.3 

Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre 
svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať 
ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1 . zmluvy. Zmluvné strany sa 
zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové 
adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy 
spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma 
komunikácie sa bude uskutočňovať najmä v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného 
doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej podobe podľa 
odseku 4.2 tohto článku. 

Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej 
podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy ( e
mail), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS201 4+ alebo prostredníctvom Ústredného 
portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba 
0 využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická 
komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej 
komunikácii v listinnej podobe. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických 
podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS201 4+ ako 
preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce 
sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné. 
Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so 
Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom e-mailu a zárove11 môže určiť aj 
podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný 
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4 .4 

uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2. 1 .  zmluvy. Zmluvné 
strany si zárove11 dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej 
podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je 
možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným 
spôsobom. 

Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnost'") zasielaný druhej 
Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, 
s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12  
odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak  dôjde do 
dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to 
aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za de11 doručenia písomnosti sa považuje 
deň, kedy došlo k: 

a. uplynutiu úložnej ( odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou 
Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c., 

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

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

4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP 
zasielaný Prij ímateľovi v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za 
doručený dňom jeho prevzatia Prij ímateľom. Ak došlo k odmietnutiu prevzatia alebo 
k nemožnosti doručenia takéhoto návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly, 
tieto sa považujú pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručené uplynutím troch 
kalendárnych dní od neúspešného doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy 

z kontroly Prijímateľovi v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v § 20 odsek 
6 Zákona o finančnej kontrole a audite, v dôsledku čoho sa Zmluvné strany výslovne dohodli, 
že ak je návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly doručovaný doporučenou 
zásielkou s doručenkou, úložná ( odberná) lehota je 3 kalendárne dni. 

4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prij ímateľovi prostredníctvom 
ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenú momentom zverejnenia nezrovnalosti vo 
verejnej časti ITMS20 1 4+. 

4.7 Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú 
momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri 
slúžiacom na prij ímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda 
momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom 
doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické 
potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné 
strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za 
doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana 
nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie 
doručovania prostredníctvom mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú: 

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

c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia ( e-mailové konto), ktoré bude 
spÍňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia 
doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je 
objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento 
technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku 
čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená 
za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4 .7. 

4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej 
komunikácie Zmluvných strán. 

4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. 

S. OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

5.1  Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít 
Projektu. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 
kalendárnych mesiacov počas Realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s 
príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie 
hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity 

5 .2 .  Zmluvné strany sa dohodli, že  Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy 
o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným 
Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností: 

a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, 
ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí 
zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná 
využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, 
ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech 
Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek l VZP. Ponúknuté 
zabezpečenie, ktoré spÍňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky 
analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, 
môže Poskytovateľ odmietnuť. Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť 
ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet 
zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak 
existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej 
výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi. 
neuplatňuje sa. 

b) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov služieb a stavebných prác 
podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch 
V prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o 
VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným 
zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ 
a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ. 

c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti 
s RealizáC'iou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj 
poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech 
Poskytovatel a, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak 
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5.3 

5 .4 

Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v mom Právnom dokumente, že poistenie sa 
nevyžaduje. - neuplatňuje sa. 

v zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu 
na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti 
alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala 
plynúť po prvý raz. 

Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo 
Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ 
právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak. 

6. ZMENA ZMLUVY 
6. J Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, 

ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie 
cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo 
môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu 
Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 Zmluvy. 

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, 
Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre 
preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky 
Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu. 

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to 
s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, 
že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § Sa zákona č. 
21 1 /2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako 
„zákon 211/2000"), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa 
realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP: 

a) Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie 
a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, 

Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému 
riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného 
dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov 
SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do 
rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať 
a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy. 

b) Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením všeobecného 
nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov 
SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní 
ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka 
výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol 
aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve 
0 poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, 
spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom 
registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti 
zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b ). 

c) F _ormálna zmena spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán ( obchodné 
meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného 
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na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade 
vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 
VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny 
účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne 
záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu 
Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej 
Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy 
0 poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, 
z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie 
Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne. 

d) V prípade menei významných zmien Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, 
alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa 
zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom 
dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať 
0 zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ 
a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. 

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena d) ako 
menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej 
významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených 
dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje 
odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie 
Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene 
Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa 
nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného 
príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie 
Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ 
oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej 
postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných 
prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou 
oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza 
k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny. 

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom 
písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj 
menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy 
o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia 
týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie 
takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje. 

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä: 

(i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu maximálne o 
3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, 

(ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá 
yPlyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na 
dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, 
zmena technických správ, zmena štúdií a podobne), 

(iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto 
skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia 
Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok 
zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu, 
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(iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak 
ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie 
cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy. 

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% 
alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená 
v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku 
zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť 
Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu 
povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa. 

e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto 
odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „yýznamneišie zmeny") a tieto je 
možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme 
písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy 
o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy 
o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal 
Poskytovateľ. 

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený 
podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny ( odsek 6. 1 O tohto článku - ex
post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej 
významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou 
sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy 
o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce 
sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e ), pričom pri schválení takejto zmeny sa 
dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv 

na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. 

f) Podstatnú zmenu Proiektu tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ 
oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik 
Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je 
vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo 
jeho časť v súlade s článkom 1 0  VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého 
došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. 

6.3 V prípade významnejšej zmeny podľa odseku 6.2 písmena e) tohto článku, na ktorý sa 
nevzťahuje postup uvedený v odseku 6. 1 O tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu 
Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej 
sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má 
prostrednictvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu 
najmä v zmene: 

a) miesta realizácie Projektu, 

b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom 
Projektu, 

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

d) týkajúcej sa omeškania so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, o viac ako 3 mesiace 
od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, 
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e) týkajúcej sa začatia VO na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od 
účinnosti Zmluvy, 

t) týkajúcu sa predÍženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim 
z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, 

g) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít 
Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu 
a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku 
úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky 
neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP, 

h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich 
s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP, 

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

j) používaného systému financovania, 

k) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy, 

l) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy, 

m) spôsobu spolufinancovania Projektu. 

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu 
Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, 
táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. 

�-S V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmena a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu 
Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené 
vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom 
Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z 
výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície 
Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. 

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny 
v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom 
navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných 
ukazovateľov bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov 
Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že: 

a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní 
požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov 
z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP 
a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt 
Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ 
objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu 
Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty 
v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50 % oproti 
jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné 
akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného 
ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu 
hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza 
k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu 
s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP. 
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b) zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac 
ako 50 % oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje 
nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 
6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. 

c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich 
plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa 
Projektu bez príznaku o viac ako 20 % oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej 
žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu 
z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené 
v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo 
zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne 
účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 1 O odsek l 
VZP a Prij ímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne 
legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu 
rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti 
Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku). 

d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k 
zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice 
a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane 
výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, 
v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle 
článku 1 O odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity 
Projektu. 

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného 
ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného 
ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov 
Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide. 

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno g) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu 
najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP 
poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny 
ciel , alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol 
Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po 
uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu 
môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj 
z hJ adiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol 
realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti 
Prnjektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má 
určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne 
vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za 
Pedstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade 
môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej 
častí definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. 

6•8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred 
Qplynutí.111 doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného 
\I Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku: 
a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí 

NFP, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP 
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b) neporušil uvedenú povinnosť, teda požiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí 
NFP a Poskytovateľ túto zmenu schválil, Prijímateľ je povinný začať s Realizáciou hlavných 
aktivít Projektu v novom termíne, pričom: 

(i) Poskytovateľ je oprávnený schváliť Začatie realizácie hlavných aktivít 
Projektu aj s iným dátumom, než aký vyplýva zo žiadosti Prijímateľa. 

(ii) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní 
na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu, ak by doba medzi uplynutím 
doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu 
uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pred schválením zmeny 
a novým termínom Začatia realizácie aktivít Projektu po schválení zmeny 
trvala kratšie ako 20 dní. Poskytnutá dodatočná lehota začína plynúť prvým 
dňom v mesiaci nasledujúcim po mesiaci uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy o 
poskytnutí NFP v zmysle schválenej zmeny. 

(iii) Ak nie je splnená podmienka podľa bodu (ii), Poskytovateľ nie je povinný 
poskytnúť dodatočnú lehotu. 

Ak Poskytovateľovi nie je doručené prostredníctvom ITMS2014+ Hlásenie o realizácie 
aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných 
aktivít Projektu v novom termíne podľa schválenej žiadosti o zmenu, pri súčasnom zohľadnení 
dodatočnej lehoty, ak sa aplikuje podľa bodu (ii) vyššie, takéto opomenutie Prijímateľa 
predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. 

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny 
podľa odseku 6.3 písmeno f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté 
ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu 
Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP): 

a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predÍžiť nad rámec maximálnej doby, 
ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri 
definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie 
presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít 
projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu 
predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prij ímateľa. 

b) Ak Prij ímateľ nepožiada o predÍženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej 
uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít 
Projektu do schválenia žiadosti o predÍženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú 
neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je 
dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej predÍženie, t.j. jej plynutie sa neprerušuje počas 
obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných 
aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu. 

c) Poskytovateľ neschváli predÍženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak 
z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímateľ 
v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia 
takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej 
doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii 
Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná 
na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie 
Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 2 odsek 2.4 zmluvy a článku 9 odsek 4 písmeno b) 
bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písmena c) sú najmä znalecký 
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posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo 
stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore. 

1 0 v nadväznosti na odsek 6.2 písmeno e) predposledná veta tohto článku, v prípade 
6� vý

znamnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ J?Ovinný 

ožiadat o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Ziadosti 
: platbu ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. 
Tým. nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole 
8 audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť 
vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole 
podla zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dô�ledku porušenia 
povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Ziadosti o platbu 
v zmysle tohto článku, budú všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny zamietnuté. 
Prijimatel je oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých v aplikovateľných 
podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Ziadosť o zmenu 
Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6. 1 0, sa vzťahuje na nasledovné 
prípady významnejších zmien: 

a) Akejkoľvek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak 
ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie 
cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa 
odseku 6.2 písmeno d) bod (iii.) tohto článku, ktorá má vplyv na rozpočet Projektu. Súčasťou 
žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa 
žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje: 

(i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena 
v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien 
dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením 
§ 18 zákona o VO alebo § 1 Oa zákona č. 25/2006 Z. z., 

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

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

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod 
skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom 
predstavujú významnejšiu zmenu. 

6· 1 1 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa významnejšej zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 
6- 1  O tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré 
stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho 
Posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu 
vrhoviet', avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak 
žtadosť o zmenu spÍňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky 
vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ 
?8 !:lVojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie 
Je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii 
zrneny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. 
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0 výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. 
V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu 

dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu 
schválenej významnejšej zmeny. 

2 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú: 
6. 1 

a.) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto 
článku, v deň, kedy zmena skutočne vznikla, 

b' pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) 
tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde 
k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom 
prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) 
alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.12, 

) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny 
podľa odseku 6.3 tohto článku) v deň predloženia žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa 
Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší deň vyplývajúci zo schválenia 
žiadosti o zmenu, 

d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny 
podľa odseku 6.10 tohto článku) v deň, kedy významnejšia zmena nastala. 

6. 1 3  Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné 
dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne 
číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade 
so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi. 

6. 14 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené 
v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu 
aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na 
základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže 
obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne 
dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve 
0 poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve 
o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi. 

6. 1  S Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3 .1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 
6 dotknutá. 

6. 1 6  Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF Systéme 
finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva 
a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia. 

6, 1 7  Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy 
0 poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny ktorá je obsiahnutá v predmetnom 
dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok. 

7• ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

7. 1 Zml.uva o poskytnutí NFP je uzatvorená a nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu 
Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak 
Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom 
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1.2. 

pripade pre nadobudnutie úči1mosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie 
zmluvy o poskytnut í  NFP Poskytovatefom .  Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie 
zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí 
NFP infi rmuje Prij ímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 
7. 1 a rovnako vzťahujú aj na uzavretie ka7.,débo dodatku k Zmluve o poskytnutíNFP. 

Zmluva o poskytnut í  NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením 
poslednej Následnej m011i torovacej správy ktorú je Prijímateľ povinný predložiť 
Po kytovateľovi v súlade s ustanoven ím článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Prijímateľa 
nevzťahuje povinnosť predkladanfa Ná ledných monitorovacích správ, končí platnosť 
a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou: 

a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo 
po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom 
a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu 
k 31. decembru 2028; 

b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad 
porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), 
s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou 
a účinnosťou predmetných článkov; 

c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť 
článku 1 O a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena 
c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty: 

(i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 1 O rokov od schválenia 
poslednej Následnej monitorovacej správy a 

(ii) platnosť a účinnosť článku 1 O VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej 
pomoci končí uplynutím 1 O rokov od schválenia poslednej Následnej 
monitorovacej správy. 

Platnost a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách 
a) až c) tohto odseku sa predÍži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve 
o poskytnutí NFP, t. j . len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak 
nastanú skutočnosti uvedené v článku 1 40 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto 
skutočností. 

7.3 .  Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá 
zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť 
fyzická alebo právnická osoba. 

7.4 Prij ímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho 
Oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli 
k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje 
za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho 
lasť v súlade s článkom 10 VZP. 
Prijimatel vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané 
PQ kyt0vatel ovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri 
Uzaworeni Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia 
Pr

ij�matel a sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je 
PoVmný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 1 O VZP. 
Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho 
rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ nespôsobí to neplatnosť celej 
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Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné 
strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné 
zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia 
tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení 
Zmluvy o poskytnutí NFP. 

?.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom 
a Prij ímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 
Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali volbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného 
zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí 

NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy 
0 poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, 
vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia 
využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 
odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. 
V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov 
podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú 
všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad 
alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa 
právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu 
uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o 
správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v 
mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí 
NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom 
by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov. 

7 .8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v S rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy 
o poskytnutí NFP dostane Prij ímateľ 1 rovnopis a 4 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený 
počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku 
k Zmluve o poskytnutí NFP. 

7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a 
právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, 
jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak 
súhlasu ju podpísali. 

� 

PrUoha č. 1 
Príloha č. 2 
Priloha č. 3 
Príloha č. 4 
Príloha č. s 

Všeobecné zmluvné podmienky 
Predmet podpory NFP 
Rozpočet Projektu 
Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO 
Zmluva o partnerstve 
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za Poskytovateľa v zastúpení. v Bratislave, dňa : O 3. 10. 2018 

P0dpis: 
Mgr. Patrik Krauspe, vedúci Úradu po�pŕedsedu vlády Slovenskej republiky pre investície 
8 informatizáciu 

za Prijímateľa v Bratislave, dňa: - 8 - 10 - 2018 

Podpis: 
Ing. Albín Kotian, člen Správnej rady DEUS 
Ľubomfr Lôrincz, člen Správnej rady DEUS 
Ing. Radovan Majerský, PhD., člen Správnej rady DEUS 
Ing. Milan Muška, člen Správnej rady DEUS 

o:s . DataGmtrum elektronizácie , :mne} samosprávy Slovenska :>-cerskeho s, 81 1 os Bratislava IČO :45 736 359 
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Príloha č. l Zmluvy o poskytnutí NFP 

Článok 1 

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ 
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1 .  Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP"), ktoré sú súčasťou Zmluvy 
o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na 
strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí 
NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve 
o poskytnutí NFP. 

2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou 
o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú 
uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. 
Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria 
najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy: 

a) právne akty EÚ: 

(i) všeobecné nariadenie, 
(ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF; 
(iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo 

delegované nariadenia; 

b) právne predpisy SR: 

(i) Zákon o príspevku z EŠIF, 
(ii) Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, 
(iii) Zákon o finančnej kontrole a audite, 
(iv) Obchodný zákonník, 
(v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „Občiansky zákonník"), 
(vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a 

minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon 
o štátnej pomoci"), 

(vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 
štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon"). 

(viii) zákon č .  343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO"), 
zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

(ix) zákon o účtovníctve. 

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1 . 1  zmluvy záväzné pre 
celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 
odseky 1.2 až 1 .4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov 
podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach 
Zmluvy o poskytnutí NFP. 
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Aktivita - súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými 
finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa 
členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. 
musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená 
vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť 
s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, 
a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má 
definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú 
skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak 
z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa 
osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez 
prívlastku „hlavná" alebo „podporná", zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity; 

Bezodkladne - najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej 
pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP 
stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá 
uvedené v definícii Lehoty; 

Celkové oprávnené výdavky - výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva 
z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú 
vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené 
v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových 
oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, 
z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z 
prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná 
terminológia „výdavky", a to aj pre „náklady" v zmysle zákona č. 431 /2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov ( ďalej aj „zákon o účtovníctve"); 

Centrálny koordinačný orgán alebo CKO - v podmienkach Slovenskej republiky plní 
úlohy centrálneho koordinačného orgánu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a 
informatizáciu, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona 
o príspevku z EŠIF a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia 
poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci 
Partnerskej dohody; 

Certifikácia - potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov 
vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov; 

Certifikačný orgán - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt 
verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní 
úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do 
systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich 
predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie 
finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou 
komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. 
V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo 
financií SR; 

Deň - dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne 
uvedené že ide o kalendárny deň; 
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Dokumentácia - akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené 
na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového 
súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom; 

Dodávateľ - subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie 
prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe 
výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané 
v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; 

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy 
o Európskej Únii; 

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo EŠIF - spoločné označenie pre 
Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky 
poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond 

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK - je úrad, ktorého cieľom je 
chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším 
nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, 
prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní; 

Financujúca inštitúcia - leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky 
Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených 
výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a 
spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými 
spoločnosťami; 

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako 
tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne 
v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu 
označuje ako „ukončená operácia") - nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých 
Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných 
podmienok: 

a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojím Dodávateľom 
a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných 
právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP 
a 

b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP. 

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár, v ITMS201 4+, prostredníctvom 
ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu 
a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu; 

Implementačné nariadenia - nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie 
nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a 
podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného 
nariadenia; 

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ - informačný systém, ktorý zahŕňa 
štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú 
potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania 
príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi 

Strana 3 z 55 



v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych 
štrukturálnych a investičných fondov a s in)1mi  vnútroštátnymi informačným i systémami 
vrátane J SUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhran ia; 

Komisia alebo EK- znamená Európsku Komis iu ;  

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností 
podľa zákona o príspevku z EŠlF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona 
0 finančnej kontro le, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide 
0 povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná: 

Lehota - ak n ie  je v Zmluve o poskytnutí N FP uvedené inak. za dni  sa považujú Pracovné 
dni .  Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny der'í., v ktorom došlo ku skutočnosti 
určujúcej začiatok lehoty. Lehoty u rčené podľa dní  začínaj ú  plynúť prvým pracovným 
dľí.om nas ledujúc im po kalendárnom dni .  v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej 
začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždr'\ov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím 
toho ka lendárneho dňa, ktor)'1 sa svoj ím označen ím zhoduje s d11om, keď došlo k 
skutočnosti určujúcej zač iatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mes iaci n ie je. lehota sa 
končí posledným d11om mesiaca. Ak  kon iec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo 
na de11 pracovného pokoja v zmysle zákona č. 24 1 /\ 993 Z. z. o štátnych sviatkoch ,  d11och 
pracovného pokoja a pamätných d11och v znen í neskorš ích predpisov, je posledným d11om 
lehoty nasledujúci pracovný de11 .  Lehota je pre Prij ímateľa zachovaná, ak sa pos ledný deľí. 
lehoty podan ie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštov(1 
prepravu ,  ak n ie je v Zm luve o poskytnutí N FP uvedené inak. V prípade elektronického 
predkladania dokumentác ie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa 
za moment, od ktorého začína p lynllt' lehota, považuje de1'í e lektronického doručenia 
dokumentu, ak n i e  je dohodnuté v konkrétnom prípade inak: 

Merateľné ukazovatele Projektu - záväzná kvantifikác ia výstupov a cieľov, ktoré majú  
byť dosiahnuté Rea l izáciou h lavných aktivít Projektu, i c h  s ledovanie na úrovn i Projektu 
je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a s l edovania jeho výkonnosti a ktorými  sa 
zabezpečí dosahovan ie c ieľov na úrovn i OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh 
merateľn)'1ch ukazovateľov, z ktorých Prij ímateľ zahrnie do Žiadosti o N FP všetky alebo 
niektoré merateľné ukazovate le, za ktorých plnen ie a vyhodnotenie následne Prijímateľ 
zodpovedá v rámci  Real izácie h lavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich 
p lnenie, resp. udržan ie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Meratei'né ukazovatele 
Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovn i Projektu. priradzujú sa 
k h lavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné 
ukazovatele Projektu sú uvedené v Prí lohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, 
v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o N FP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí 
NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu  vo všeobecnosti, bez označen ia .,s 
príznakom" alebo „bez príznaku·', zahfňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu 
s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku: 

Merateľný ukazovateľ P rojektu s príznakom - Merateľný ukazovateľ Projektu. 
ktorého dosiah nutie je objektívne ovplyvniteľné externým i faktormi a ktorých 
dosahovanie nie je plne v kompetenc i i  Prij ímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty 
Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej m iery odchýlky 
pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s fi nančnou sankciou vo 
vzťahu k Prijímateľovi pri splnen í podm ienok podľa článku 6 odsek 6.6 zm luvy: 

Strana 4 z 55 



Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku - Merateľný ukazovateľ Projektu, 
ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom 
akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej 
zodpovednosti vyplýva z článku 1 O VZP; 

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP - znamená podnik vymedzený v prílohe 
č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií 
pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej 
schéme pomoci nie je uvedené inak; 

Monitorovací výbor - orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade 
s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky 
ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. 
Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho 
orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska 
územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode 
s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe; 

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o 
Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1 084/2006; 

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o 
Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa 
Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006; 

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým 
sa mení nariadenie (ES) č. 1 082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce 
(EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto 
zoskupení; 

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom 
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde 
a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom 
fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006; 

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o 
Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081 /2006; 

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. 
mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 
2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791 /2007 a nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo 
nariadenia k jednotlivým EŠIF - zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP 
nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508; 

Nariadenie 966/2012 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 
č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na 
všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1 605/2002; 
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Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá 
prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, 
podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou 
právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole 
a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva 
z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových 
oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade 
s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených 
oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade 
s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy 
0 poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byt' rovná alebo nižšia ako 
výška maximálnej výšky NFP. 

Neoprávnené výdavky - výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide 
najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikl i  mimo 
obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na 
spolufinancovanie z prostriedkov OP Integrovaná infraštruktúra, nesúvisia s činnosťami 
nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými 
podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s 
podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi 
aktmi EÚ. 

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva 
týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá 
do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo 
opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom 
čoho je alebo by mohol byt' negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením 
všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok 
definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č .  
1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom 
nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti; 

Obchodný zákonník - zákon č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších 
predpisov; 

Občiansky zákonník - zákon č. 40/1 964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších 
predpisov; 

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od 
vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak 
nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky 
odvrátila  alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. 
Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá 
prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje 
prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá 
udalosť je  OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady 
a judikatúra k tomuto ustanoveniu. 

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spÍňať všetky nasledovné 
podmienky: 

(i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti 
zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným 
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rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy 
povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť 
plnenia má trvalý, nie dočasný charakter, 

(ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle 
Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť, 

(iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to 
bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie 
okolnosti vis maior, 

(iv) neodvrátiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že 
Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo 
odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá, 

(v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná 
strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že 
k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce 
zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných 
právnych aktov EÚ sú alebo majú byt' každému známe. 

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ 
sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR 
a právnych aktov EÚ; 

Opakovaný - výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát; 

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom 
v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spÍňajú 
pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 1 4  VZP; s ohľadom na definíciu 
Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byt' rovná alebo 
nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako 
výška Schválených oprávnených výdavkov. 

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt 
verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. 
V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, 
okrem orgánu auditu určeného vládou SR; 

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly E ŠIF vrátane finančného riadenia -
je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými 
uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov: 

a) Komisia, 

b) vláda SR, 

c) CKO, 

d) Certifikačný orgán, 

e) Monitorovací výbor, 

t) Orgán auditu a spolupracujúce orgány, 

g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

h) Gestori horizontálnych princípov, 

i) Riadiaci orgán, 
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j) Sprostredkovateľský orgán; 

Platba - finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti; 

Podozrenie z podvodu - nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho 
konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä 
podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy 
0 Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie 
z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. 
trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného 
na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov 
Európskej únie 

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, 
ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, 
článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byt' predmetom výkladu 
alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, 
Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným 
subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený. 

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo 
investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu 
do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia 
stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, 
dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností: 

a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnej činnosti mimo oprávnené miesto 
realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku 
spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu, 

b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo 
tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide 
o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci, 

c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo 
podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt 
schválený. 

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 1 O rokov od Finančného ukončenia 
Projektu dôjde k presunu výrobnej činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, 
okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, 
obdobie 1 O rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci. 

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou 
Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena 
Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných 
pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť 
v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách. 

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle 
zákona č. 241 /1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných 
dňoch v znení neskorších predpisov; 

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich 
zmena alebo tiež Právny dokument - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo 
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akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru 
(postup) jeho vydania alebo schválenia, v ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom 
zapojeným do riadenia, auditu a kontroly ESIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý 
bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami 
k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený; 

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú 
primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, 
pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada 
s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, 
smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých 
vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ; 

Právne predpisy SR - všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky; 

Prebiehajúce skúmanie - prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku 
s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými, resp. zmluvami 
vykonávané riadiacim orgánom, ce11ifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými 
vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, 
Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, 
oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), 
overovania ( certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce 
skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti 
alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom 
správy alebo návrhom zistení. 

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech 
Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb 
alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha 
alebo preddavok" a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj 
pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra"; 

Predmet Projektu - hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie 
hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej 
nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte 
boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú 
vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero 
Predmetov Projektu; 

Preklenovací úver - penazne prostriedky poskytované Financujúcou bankou 
Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého 
ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej 
prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver; 

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom 
súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho 
námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie. 

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim 
dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci 
jednotlivé fázy implementácie projektov; 

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po 
Finančné ukončenie Projektu; 
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Realizácia aktivít Projektu - realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít 
projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve 
0 poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít 
Projektu bez ohľadu na časový faktor; 

Realizácia hlavných aktivít Projektu - zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie 
Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity 
Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od akceptácie VO, 
do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných 
aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na 
predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho nesmie byt' dlhšia ako 38 mesiacov, pričom 
za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 
všeobecného nariadenia, t.j. 31.1 2.2023; 

Riadiaci orgán alebo RO - orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený 
Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá 
za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia 
podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. 
V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠJF určuje jednotlivé Riadiace 
orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci 
orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. V súlade 
s uznesením vlády č. 171 zo dňa 1 6.4.2014 je Riadiacim orgánom pre Operačný program 
Integrovaná infraštruktúra Ministerstvo dopravy a výstavby SR; 

Riadne - uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, 
právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy 
a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou 
projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF 
a Právnymi dokumentmi; 

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy 
pomoci" - záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci 
jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci; 

Schválená žiadosť o NFP - žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená 
Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 1 9  odsek 8 zákona o príspevku 
z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa; 

Schválené oprávnené výdavky - skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané 
Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených 
Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených 
oprávnených výdavkov môže byt' rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov. 

Skupina výdavkov - výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení 
Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. 
Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených 
výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 
201 4 - 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov; 

Správa o zistenej nezrovnalosti - dokument, na základe ktorého je zdokumentované 
podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja 
nezrovnalosti v ITMS201 4+; 

Sprostredkovateľský orgán alebo SO - ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej 
správy, samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne 
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a materiálne predpoklady na plnenie určitých úloh RO podľa článku 1 23 odsek 6 
všeobecného nariadenia a v súlade s § 8 zákona o príspevku z EŠIF, v súlade s poverením 
podľa písomnej zmluvy uzavretej s RO. Pozícia Sprostredkovateľského orgánu pre 
prioritnú os 7 Informačná spoločnosť ?peračný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej 
aj ako „OP") je v pôsobnosti Uradu podpredsedu vlády SR pre investície a 
informatizáciu, ktorý vykonáva úlohy v mene a na účet RO. V prípade. ak poskytm1t · 
príspevok zahŕňa po,skytnutie pomoci, SO koná ako yk(mávateľ pom i po kytovanej 
prostredníctvom ESIF. Rozsah a defin >van ie  ú loh O je predm lom zmlnv 
0 vykonávaní časti úloh Riadiaceho orgánu . pro lľeclkovatcl' k ·  m orgánom a v nej 
obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany RO na SO oprávňujúceho SO na 
konanie voči tretím osobám. S účinnosťou od 0 1 .06.201 6  úlohy Sprostredkovateľského 
orgánu pre prioritnú os 7 Informačná spoločnosť Operačný program Integrovaná 
infraštruktúra plní Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v súlade so 
zákonom č. 171/2016 Z. z. ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii 
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a 
ktorým sa menia a dopÍňajú niektoré zákony; 

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, 
postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky 
zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna 
Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na 
interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1 .3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené 
platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 
1 .2 odsek 3, písmená a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie; 

Systém finančného riadenia št ruktunUn. ch fondov, Kohézneho fondu a Európskeho 
námorného a r bárskebo fond u  na programové obdobie 2014 - 2020 alebo Systém 
fi nančného riadenia - d<.) ument ,daný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje 
úlu-n pra id iel. postupo a činno L i  financovania NFP. Systém finančného riadenia 

zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných 
prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu 
a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; 
pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia 
uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR; 

Štátna pomoc alebo pomoc - akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho 
rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 
odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením sút'aže tým, 
že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo 
ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom 
v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. 
P vinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo 
z prá nych a kto E ' oh ľadom šiátn j pom o i ,  zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez 
ohľadu na to č i  ich Zmluva o p  s ytnut í NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu 
Projektu Prij ímateľa, zah hfajúc m f) • kytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa 
Prij ímateľ po ažu,ie pod ľa právn_ ch predp isov Slovenskej republiky za verejnoprávny 
ubjekt a lebo ubjekt úkron1ného práva; 

častoíci projekt u - ob priamo zúčastľí ujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného 
z E F ( napr. frekventanti vzdelávacích I rogramov, účastníci sociálnych programov), 
pričom plál i , ze na každého účastníka Pr � 1 tu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi 
projektu nie ú č len v ia projektového t ímu ( riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, 
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sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, 
ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie 
publikácií používatelia týchto publikácií); 

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 1 O ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o 
účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP") sa vyžaduje 
splnenie náležitostí definovaných v § 1 O ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, 
pričom za dos!atočné splne�ie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie 
Prijímateľa v ZoP v časti Cestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. l a) Systému 
finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia 
požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je 
rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania 
pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania 
ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad 
(tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková 
platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi; 

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie 
(zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom 
Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti 
Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného 
nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý 
bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu 
Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP 5 
rokov; 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu - predstavuje ukončenie tzv. fyzickej 
realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú 
v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky: 

a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu, 

b) Predmet Projektu bol riadne ukončený/dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho 
prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri 
Predmete projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky 
preukazuje najmä: 

(i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú 
alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; 
právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať 
Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr 
do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo 

(ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným 
dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, 
dokumentácia, iná hnuteľná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom 
z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí 
vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu 
projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), 
alebo 

(iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do 
dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú 
alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; 
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Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť 
stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným 
rozhodnutím, alebo 

(iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým 
a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný 
Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo 
aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP; 

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný, splnenie podmienky Prijímateľ 
preukazuje predložením čestného vyhlásenia Prijímateľa s uvedením dňa, ku ktorému 
došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom prílohou čestného 
vyhlásenia je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu 
v deň uvedený v čestnom vyhlásení. 

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia 
realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr 
ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byt' súčasne splnená aj pre skôr 
ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia 
jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 
k Zmluve o poskytnutí NFP. 

Včas - konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, 
v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, 
v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie 
pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych 
dokumentoch; 

Verejné obstarávanie alebo VO - postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných 
prác v zmysle Zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 
17.04.2016 v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza 
pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov 
a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania, zahŕňa aj iné druhy 
obstarávania nespadajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny 
prípad pripúšťa; 

Verejnoprávny subjekt - každý subjekt, ktorý sa riadi vereJnym právom v zmysle 
článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. 
februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom 
znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1 302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení 
alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej 
spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších 
predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje 
podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt 
súkromného práva; 

Vládny audit - súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich a uisťovacích 
a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných 
procesov vykonávaná podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 
a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných 
audítorských štandardov; 
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Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania - výdavky, ktorých 
fonna je stanovená v článku 67 ods. l písm. b) až d) a v článku 68 ods. 1 všeobecného 
nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa 
neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku; 

Výzva na predkladanie žiadostí alebo Výzva - východiskový metodický a odborný 
podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa 
vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné 
strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie 
aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2 v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie 
výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej 
pomoci v zmysle § 28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF; 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k 
začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom: 

(i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo 

(ii) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa na dodanie tovaru, alebo 
nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom na dodanie tovaru, ak 
príslušná zmluva, predmetom ktorej je dodanie tovaru, nepredpokladá vystavenie 
objednávky alebo 

(iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo 

(iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo 

(v) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) 
až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivity uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí 

NFP, 

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami (i) až (v) nastane ako prvá. 

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu 
vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo 
vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky. 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik 
Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným 
Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu 
v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov 
na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 1 4  odsek 1 písmeno b) VZP; 

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO - nastane vo vzťahu 
ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov: 

a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex-ante kontroly, ak je takáto 
kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo 

b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex-ante kontrola 
sa za začatie Verejného obstarávania považuje: 

(i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo 

(ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na 
predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo 

(iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhoviska; 
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Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/201 5 Z. z. o finančnej kontrole 
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO - zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

Zákon č. 25/2006 Z. z. - zákon č. 25/2006 Z .z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016); 

zverejnenie - je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnemu dokumentu, ktorým je 
Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle 
Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo 
akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym 
dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, 
oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu 
Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument 
nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú 
stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade 
povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. 
Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia 
a implementačných nariadení týkajúce sa infonnovania a publicity týmto zostávajú 
nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí 
NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia 
v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam; 

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a 
povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. 
prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroje pro rata v príslušnom 
pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom 
elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ; 

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo Žo V - doklad, ktorý pozostáva z 
formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si 
Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť 
vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP. 

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA 

1 .  Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol 
Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri 
Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou. 

2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť 
Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak 
Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak 
spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával 
sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za 
akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek 
tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou 
Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ. 

3 .  Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia 
Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej 
povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ 
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4. 

je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom IO  VZP a v súlade s článkom 
71 odsek l všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého 
došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. 

y dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti 
0 NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ 
a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona 
0 príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná 
len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení 
podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byt' 
schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 3 zmluvy pre 
významnejšiu zmenu iba v prípade, ak: 

a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako 
boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spÍňať 
všetky podmienky poskytnutia príspevku, a 

b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok 
poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom 
v postavení žiadateľa, a 

c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na ciel' Projektu podľa článku 2 odsek 
2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, 
pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a 

d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byt' novým Prijímateľom, 
osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovate!', vstúpi do Zmluvy 
o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného 
právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byt' novým Prijímateľom, 
univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa. 

Ak Prijímate!' poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy 
o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 
l O VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je 
úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku 
Podstatnej zmeny Projektu. 

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku 
obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak 
k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené 
aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej 
zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak 
dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné 
porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímate!' je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť 
v súlade s článkom 1 O VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo 
výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku 
vzniku Podstatnej zmeny Projektu. 

6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť 
na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana 
za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná 
ju písomne vyzvať na nápravu. 

7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu 
s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak. 
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8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a komunikácie 
pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa. 

Čhí-1ok 3 OBSTARÁ VANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM 

l .  Prijímateľ má  právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných 
prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy 
nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, 
vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, 
účinnosti a účelnosti. 

2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude prijímateľ 
postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 1 7.4.201 6) alebo zákona 
č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia 
zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke. 

3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a 
stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto 
zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. 
v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa 
ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú 
zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa 
pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu 
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri 
zadávaní zákaziek podľa § 1 1 7 zákona o VO (§9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) 
postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 
Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je 
povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 15000 € podľa pravidiel 
upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 1 4  (v prípade postupu podľa 
zákona č. 25/2006 Z. z., podľa MP CKO č. 14, verzia 2). 

4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z obstarávania tovarov, 
služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí 
inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z 
obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné 
na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto 
dokumentácie v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa 
predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak 
Poskytovateľ neurčí inak. Dokumentáciu Prijímateľ predkladá písomne alebo 
v elektronickej podobe, pričom časť dokumentácie predkladá aj cez ITMS201 4+. 
Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 201 4+ je 
definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 64 zákona o VO (§ 
49a zákona č. 25/2006 Z. z.), v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená 
povinnosť platí pre všetkých prijímateľov (pozn. uvedená povinnosť platí pre všetkých 
prijímateľov a nevzťahuje sa na informácie podľa § 64 odsek 1 písmeno d) a písmeno e) 
zákona o VO). V prípade ponúk jednotlivých uchádzačov sa cez ITMS 201 4+ predkladá 
iba ponuka uchádzača, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný. SO je povinný s ohľadom na 
podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 
2014+ aj v prípade zákaziek realizovaných s využitím elektronického trhoviska a zákaziek 
s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí SO. Prijímateľ 
súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom 
identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. 
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Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie, vrátane 
dokumentácie predkladanej elektronicky, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácie je 
úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, 
stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na 
základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné 
závery sú uvedené v odseku 1 5  tohto článku VZP. Pri dopÍňaní dokumentácie na výkon 
finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku 
rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, 
Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve 
Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku 
napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti 
Prijímateľom. 

5.  Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác 
a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov 
upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii .  Výkonom kontroly obstarávania 
služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je 
dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, 
obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za 
vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto 
Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom 
finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť 
Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný 
postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prij ímateľ berie na 
vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo 
Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie novej kontroly/vládneho 
auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú 
vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu byt' odlišné od zistení 
predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery novej kontroly/auditu/overovania, a to 
napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, 
rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo 
komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej 
kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej 
výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov 
stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri 
obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. 
Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán 
podľa článku 1 2  VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu 
z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo 
pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a 
postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo 
vyplývajúcich z legislatívy EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) 
aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení 
Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku 
takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa 
zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom IO  VZP, pri 
uplatnení postupu podľa § 4 1  alebo 4 1  a zákona o príspevku z EŠIF alebo aj v prípade, ak 
nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 alebo 4 1 a  zákona o príspevku z EŠIF. Vznik 
uvedeného záväzku Prijímateľa je podmienený tým, že Prijímateľ bol 
v kontrole/audite/overovaní podľa predchádzajúcej vety 
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kontrolovanou/auditovanou/povinnou osobou, mal právo podať námietky alebo uplatniť 
inú obranu voči všetkým zásadným skutočnostiam uvedeným v návrhu výstupného 
dokumentu z kontroly/auditu/overovania (najmä voči zisteným nedostatkom, navrhnutým 
odporúčaniam/opatreniam) a voči lehotám na odstránenie nedostatku. 

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a 
stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a 
stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania 
Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon 
o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 1 2  
v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné 
termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, 
Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade 
postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického 
pokynu CKO č .12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú prijímateľ 
povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej príručke pre prijímateľa, 
ktorú vydáva RO/SO. 

7 .  Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 
Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako: 

a) Prvú ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO, 
b) Druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, 
c) Štandardnú alebo následnú ex-post kontrolu, 
d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom. 

8 .  Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 
25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako: 

a) Štandardnú ex-post kontrolu, 
b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom. 

9. V prípade druhej ex-ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne 
upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 1 69 odsek 2 zákona o VO. 
Prijímateľ je povinný doručiť poskytovateľovi kópiu právoplatného rozhodnutia ÚVO. V 
prípade, že prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie 
poskytovateľovi spolu s kópiou právoplatného rozhodnutia ÚVO, resp. Rady ÚVO aj 
písomné vyhotovenie odvolania. Ak prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom 
pred riadnym ukončením tejto kontroly, resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na 
túto kontrolu, uvedenú skutočnosť bude môcť poskytovateľ vyhodnotiť ako podstatné 
porušenie zmluvy o NFP. 

1 0. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, 
stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme 
riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie 
chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo infonnácií sa lehota na 
výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, 
až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon 
finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim 
po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí 
alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie 
lehoty na výkon finančnej kontroly VO. 
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1 1 . 

12 .  

13 .  

14 .  

Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly 
predÍžiť. Poskytovateľ o predÍžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom 
dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. 

Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných 
úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej 
kontroly podľa odseku 1 O v spojení s odsekom 1 1 , pričom od tohto momentu lehota na jej 
výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje 
Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP. 

Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze 
otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak 
Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako 
nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť 
Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 
5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené 
s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk. 

Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov: 

a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy 
s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom, 

b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác 
do financovania v plnej výške, 

c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov, 
d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác 

do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu 
obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác , 

e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a 
stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante 
finančná oprava), 

f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a 
stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany 
Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 
alebo 41 a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť 
NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 1 O VZP, 

g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania s lužieb, tovarov a 
stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany 
Poskytovateľa Prijímateľovi ( ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti 
o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa 
zákona o VO. 

1 5 .  V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy 
z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) 
v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných 
prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predÍženiu 
lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani 
vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly 
Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného 
úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného 
obstarávania), môže byt' považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP 
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a uvedené má rovnako vplyv aj na oprávnenosť Poskytovateľa určiť ex-ante finančnú 
opravu. 

1 6. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie 
zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly 
uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať 
maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže 
byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich 
z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej 
správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené 
do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa 
vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu 
k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 1 3  písmeno 
b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo 
strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh 
obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP. 

1 7. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej 
ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3 .3. 7 .2.1. Prvá ex ante kontrola 
po podpise zmluvy o NFP, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. 
Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany 
Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom 
určené. 

1 8. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom 
Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho 
s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 
odsek 7 .2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť 
im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového 
vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od 
zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi 
Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly 
Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, 
služieb, stavebných prác alebo iných postupov. 

1 9. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemozu byť 
Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany RO/SO, 
resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava. 

20. Ak Prijímateľ realizuje verejné obstarávanie postupom zadávania zákazky s využitím 
elektronického trhoviska podľa § 109 a § 1 1  O zákona o VO, tak Zmluva medzi 
Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Prijímateľ berie na vedomie, že postup 
zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej 
kontroly zo strany Poskytovateľa. 

2 1 .  Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu 
finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený 
o pozitívnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia 
ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť 
o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, 
tovarov alebo stavebných prác. 
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22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol 
dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je 
Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF 
alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených 
v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k 
určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel 
a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu 
konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania. 

23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej 
hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je 
v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou 
starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej 
hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade 
opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním 
týchto skutočností zo strany Poskytovateľa. 

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje: 

a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo 
b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov 

SR a z právnych aktov EÚ a/alebo 
c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych 

dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk 
a zistení 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, 

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s 
úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ 
nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo 
uplatní zodpovedajúcu výšku ex-ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že 
opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady. V prípade návrhu na 
uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných 
prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa 
oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k 
identifikovaniu obdobných nedostatkov. 

25 .  V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje: 

a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo 

b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a 
z právnych aktov EÚ a/alebo 

c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z 
Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného 
orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre 
Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky 
vyplývajúce z vykonaného VO z financovania, 

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou 
oprávnených 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 nepripustí výdavky vzniknuté na základe 
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takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie povinný preplatiť žiadosť o platbu v 
rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje 
prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného 
pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle 
Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré 
má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania 
a v súlade s Prílohou č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante 
finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených 
Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byt' pripustené k 
financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante 
finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku 
tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom 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 došlo k 
identifikovaniu obdobných nedostatkov. 

26. V prípade uplatnenia ex ante finančných opráv za porušenie pravidiel a postupov VO je 
prijímateľ povinný deklarovať 100 % hodnoty výdavku, ktorá bude až na úrovni 
riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu znížená o zodpovedajúcu výšku 
finančnej opravy. 

27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky 
finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje 
Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 
(Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania). 

28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúcu v tom, že žiadateľ 
je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti 
o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky 
poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať 
dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené 
nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného 
obstarávania. 

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU 
A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ 

1 .  Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne 
predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na 
monitorovanie Projektu vo fonnáte určenom Poskytovateľom, a to 

a) Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu, 

b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu , 

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

d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas 
Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ. 

2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej 
platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplňujúce 
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monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu relevantnú 
Žiadosť o platbu spÍňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov 
od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené 
podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná"), 
Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít 
Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších 
informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom 
(Mimoriadna monitorovacia správa projektu), a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej 
lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie 
v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ 
požiada. 

3 .  Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi 
monitorovaciu správu Projektu ( s príznakom „výročná") za obdobie kalendárneho roka 
od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+ 1. Prvým rokom, ktorý 
je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná"), je 
nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak 
Zmluva o poskytnutí NFP 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 k Začatiu realizácie 
hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, 
od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.1 2. roku n. 

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu v termíne podľa 
tejto Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu 
(s príznakom „ záverečná"). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s 
príznakom „záverečná") je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, 
v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím 
účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 
momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie 
hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred 
účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi 
monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná") za toto obdobie do 30 dní od 
nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. 

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy 
Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie 
správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov 
odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu 
správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé 
monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. 
kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej 
monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia 
Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až 
do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu. 

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v 
prípadoch, 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, 
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b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však 
v prípade súbežne 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 
zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o 
poskytnutí NFP s finančným dopadom. 

6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na 
úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný 
Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí 
a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný 
Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni 
ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít 
Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom 
termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu 
s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, 
s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, 
s administratívnymi kapacitami a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích 
údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo 
poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety 
tohto odseku. 

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí 
a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči 
Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých 
zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných 
orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu 
aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. 

8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých 
informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú 
výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov 
k Žiadosti o platbu musí byt' vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne 
formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona 
o finančnej kontrole a audite. 

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

1 O. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viazuce sa 
k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až d) tohto článku 
a Prij ímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie 
poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózny výkon práva. 

11. Prijímateľ je povinný v Aplikačnom systéme programového riadenia a v 
Metainformačnom systéme verejnej správy aktualizovať projektové údaje, vždy v 
momente zistenia nových skutočností. 
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Čiánok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA 

1 . Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať 
verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal 
formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených 
v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych 
dokumentov. 

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané 
na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie: 

a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými 
grafickými štandardmi; 

b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím 
nasledujúcich označení EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF -
Európsky sociálny fond, ENRF - Európsky námorný a rybársky fond a KF -
Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa 
predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF - európske 
štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou 
nasledujúceho vyhlásenia: ,,Tento projekt je podporený z .... . .  ", pričom sa doplní 
konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu; 

c. logo príslušného OP. 

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu 
uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov 
a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí 
byt' primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu 
z Európskej únie. 

4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný 
zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste 
realizácie Projektu, ktorý spÍňa tieto podmienky: 

Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 OOO EUR a 

Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností. 

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byt' umiestnený na mieste ľahko 
viditeľnom verejnosťou. 

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou 
tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade 
Projektu spÍňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP 
poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít 
Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, 
ak Projekt, ktorý spÍňa tieto podmienky: 

Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 OOO EUR a 

Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní 
infraštruktúry alebo stavebných činností. 

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byt' dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste 
ľahko viditeľnom verejnosťou. 
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Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači 
informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej 
tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný 
zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% 
dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača. 

7. V prípade Projektov, ktoré nespÍňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, 
je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu 
o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu 
(minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné 
priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a 
komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 201 4  -
2020. 

8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní 
Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo 
osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt 
je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov. 

9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) 
tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, 
šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie 
s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom 
minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi 
drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na 
EÚ, je povolené použiť len znak EÚ. 

1 O. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch 
Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo 
účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na 
realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2 písmená a) až c) tohto 
článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa 
Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno 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. 

11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných 
požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie 
a komunikáciu. 

12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia 
v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a 
komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 201 4  -
2020. 

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV 

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu: 

a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spÍňať vo Výzve 
stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných 
užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, 
v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako 
„Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu"). To znamená, že Prijímateľ musí mať k 
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Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný 
definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane 
podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa 
k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa 
k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byt' zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený 
Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie 
Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych 
právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom 
meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu 
a Udržateľnosti projektu; 

b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré 
obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti ( ďalej len „Majetok 
nadobudnutý z NFP"): 

(i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na 
ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie 
a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku 
nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP 
alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak 
sú relevantné, 

(ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku 
pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa 
jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne 
predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) 
vyššie, 

(iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov 
a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok 
nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový 
a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý 
Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne 
mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo 
nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor, 

(iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuteľné veci, ktoré tvoria 
Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby 
nemohli byt' zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie 
Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností 
vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 
a článku 5 VZP, 

(v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného 
vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva 
priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, 
práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti 
aj ako „majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva"), na základe 
písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať 
splnenie nasledovných podmienok: 

1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného 
vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie 
alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného 
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vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako 
nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú 
všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo 
vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na 
základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez 
osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej 
licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia 
Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného 
vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali 
dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv 
k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na 
vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného 
vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva 
duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, 
šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvijať a 
chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu 
ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom 
takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne. 

2. V zmluve podľa bodu 1 .  budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, 
výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa. 

3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného 
vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho 
diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane 
priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa 
požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe 
ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený 
v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzné právne predpisy 
kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného 
vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy 
o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez 
obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa 
k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva 
alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania 
podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť 
všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy 
udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných 
licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je 
predmetom duševného vlastníctva. 

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byt' bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu: 

a) prevedený na tretiu osobu, 

b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , 
v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z odseku I písmeno b) bod 
(i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy, 

c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, (vrátane záložného práva), 
okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu 
Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa 
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článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre 
Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou 
bankou/Financujúcou inštitúciou; 

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

3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať 
až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré 
sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým 
úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto 
článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne 
podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto 
obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, 
pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami 
uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. 
Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno b) 
bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na 
určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho 
nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byt' udelený výlučne v prípade, ak ide 
o majetok, ktorý je výsledkom investícii nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných 
aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo 
Výzve nemôže spÍňať podmienky uvedené v odseku 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) 
a v odseku 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 investície). O súhlas podľa tohto 
odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné 
odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas 
zamietne. 

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa 
odseku 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu 
Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať 
Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP. 

5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň 
berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku 
nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú 
štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych 
predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť 
alebo vymôcť vrátanie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo 
výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR 
a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním 
alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článku 1 O 
VZP. 

6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku 
dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto 
zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie 
údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri 
zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa. 
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7_ Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo 
vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku 
VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je 
povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 1 O VZP. 

8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu 
rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je 
osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládneho auditu 
alebo Financujúca banka. 

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ 

1 .  Prijímateľ j e  oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný 
subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa 
článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok 
uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole 
Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas 
s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi 
doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je 
následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať 
o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia 
podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi 
požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie 
byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak 
Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané 
podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe 
Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa 
súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom 
rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho 
zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prij ímateľa voči tretím osobám, to neplatí, 
ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde 
k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez 
predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa 
považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť 
NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 1 O VZP. 

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného 
podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu 
Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku 
určené vo Výzve a zároveň táto 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 povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa 
bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ 
je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od 
Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich 
informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej 
štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný 
požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom 
určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a 
informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje 
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porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči 
Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 1 3  odsek 5 písmeno a) VZP. 

3 .  Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez 
ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia. 

4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP 
v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený. 

5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv 
a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi 
Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy 
o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú 
republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa 
zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR 
upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc. 

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv 
a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia. 

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU 

1 .  Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí 
NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný 
pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať 
žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.3 a 6.9 zmluvy. Pri 
Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie 
podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok 
vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu .. 

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii 
aktivít Projektu (formulár v ITMS20 1 4+ ), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať 
Poskytovateľovi do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) 
definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku l odsek 3 VZP. 
Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom 
účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných 
aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať 
Poskytovateľovi Hlásenie o realizácii aktivít Projektu (prostredníctvom formulára 
v ITMS201 4+) do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. 

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie 
realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o realizácii aktivít 
Projektu, v ITMS2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, 
ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň 
Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu,(prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez 
ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. 

3 .  Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii 
hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ"), 
a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných 
aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byt' ukončená 
najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j . 
do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ 
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zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí 
NFP (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať 
aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ ( odsek 6 
písmeno c) v spojení s odsekom 11 písmeno b) tohto článku VZP). 

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak 
sa Poskytovateľ dostane do omeškania: 

a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí 
NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac 
ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva 
o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne 
akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je 
oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 
dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota 
uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 
všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené 
Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, 
dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný 
pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo 

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

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a 
v písmene b) vyššie predÍži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia 
hlavných aktivít Projektu musí byt' ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia 
oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. 

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel alebo 
po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi 
Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením 
dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ 
podľa odseku 3 a 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, 
ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu 
preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky 
pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa 
odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch: 

a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ 
Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší 
vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít 
Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa 
pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít 
Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie 
Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, 
Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa 
pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte 
Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v Prílohe č. 
2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení 
Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má 
sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho 
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z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 1 O prvá veta 
tohto článku; 

b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno 
a) tohto článku VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú 
stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň 
pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP; 

c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno 
a) v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písm. b) došlo k uplynutiu lehôt 
stanovených touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie 
zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň 
pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt. 

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

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:  

a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do 
doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, 

b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak 
Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia 
tohto porušenia zo strany Prijímateľa, 

c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku 
tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP 
výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít 
Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto 
článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až 
v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, 

d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi 
súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, 

e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu 
alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP 
na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, 
osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s 
Projektom, 

t) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni 
konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na 
porušenie právnej povinnosti Prijímateľom, 

g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany 
subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú 
zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na 
preukázanie porušenie právnej povinnosti Prijímateľom, 

h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej 
s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy 
o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci 
podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú 
podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 1 08 zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
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alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu 
pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie 
o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom. 

i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome 
kalendárnych rokov. 

7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým 
súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu 
nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom 
finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy 
o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať 
finančnú opravu časti NFP. 

8 .  Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené 
podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia 
Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP. 

9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým 
súvisiacich v zmysle odseku 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení 
poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania 
NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie 
aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania 
s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká 
žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté 
v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s 
tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by 
inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli 
počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 1 4  odsek 1 písmeno a) VZP), resp. 
nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít 
Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle pľvej vety tohto odseku 
pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez 
ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä 
v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení 
o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne 
Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto 
odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. 
Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú 
nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol 
schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu. 

1 O. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných 
aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce 
sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej 
časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré 
sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia 
nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku 
VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka 
stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie. 

1 1 . Ak Prijímateľ má za to, že: 

a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 
6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, 
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s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie 
odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu 
povinnosti Prijímateľa, alebo 

b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre 
poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo 

c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku, 

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených 
porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP 
Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť 
Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ 
alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia 
Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí 
NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. 
V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená 
a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje 
o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto 
dôvodu nevzniká žiadne právo. 

1 2. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6 tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje 
Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi. 

1 3 .  V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov 
existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či 
trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych 
predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa 
výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na 
požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností 
vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov 
týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných 
vzťahov s Dodávateľom. 

1 4. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky 
spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, 
je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi. 

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY 

l .  Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo 
mimoriadne. 

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o 
poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje 
schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa 
považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy. 

3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou 
Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy 
o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. 

4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch 
podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného 
porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré 
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ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné 
strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné 
ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak 
nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa 
nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že: 

a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu 
0 poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase 
bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý 
vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP 
uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom 
porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva 
o poskytnutí NFP. 

b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí 
NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä: 

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

ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve 
o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 
a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych 
dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov 
zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli 
Zverejnené, 

iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo 
Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka 
poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným 
spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP, 

iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, 
ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení 
tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je 
považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na 
Realizáciu aktivít Projektu, a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy 
o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť, 

v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi 
v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným 
základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti 
s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by 
v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol 
oprávnený vykonať, alebo by ho 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 
zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich 
príjem; 

vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 
mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 
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vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity a súčasne ak Prijímateľ nepožiada 
o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odseku 6.3 písmeno d) zmluvy 
v spojení s článku 6 odseku 6.8 písmeno a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu 
Zmluvy o poskytnutí NFP požiada, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu 
hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa 
článku 6 odsek 6.8 písmeno b) zmluvy, 

vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie 
hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; 
o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal 
o predÍženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia 
stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predÍženie v zmysle článku 
6 odsek 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, 
ak dôjde k neschváleniu predÍženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu 
uvedenému v článku 6 odsek 6.9 písmená. a) a c) zmluvy, 

viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Projektu, 
ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo 
cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä 
zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane 
Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, 
porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, 
nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré 
boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP, 

ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci 
Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí 
NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre 
vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany 
Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného 
riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 alebo 41a 
zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie 
zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom 
postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom 
a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody 
obmedzujúcej súťaž medzi úspešným víťazným uchádzačom a ostatnými 
uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom 
obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ 
alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci 
vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad 
rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže 
v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek 
počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie 
príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa 
bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov 
aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného 
oprávneného orgánu, 

x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa 
článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho 
VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO 
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alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od 
Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá 
obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 1 4  písmeno d) VZP; 

xi) ak Prijímateľ v lehote do 1 5  dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante 
kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku 
verejného obstarávania, ani nepožiada o predÍženie tejto lehoty s riadnym 
odôvodnením; 

xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti 
s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o 
NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená 
sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov 
alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú 
aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány; 

xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je 
konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 1 08 Zmluvy 
o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo 
strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP, 

xiv)také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie 
alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, 
v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu 
alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle 
všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje 
za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, 

xv) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného 
konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie; 
neuplatňuje sa 

xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5. 1  
zmluvy, 

xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1 ,  článku l O odsek 1 ,  
článku 1 2  odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 odsek 
2.1 O zmluvy; 

xviii) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP 
označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy 
o poskytnutí NFP. 

c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo 
strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa 
v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany 
Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas. 

d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych 
predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy 
o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením 
Zmluvy o poskytnutí NFP. 

e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana 
oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako 
sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne 
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postavenie a povinnosti Poskytovateľa, maze vykonaniu odstúpenia od Zmluvy 
o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne 
povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto 
Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri 
odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu" zahŕňa dobu, 
po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa 
predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je 
Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju 
povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá 
v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je 
Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na 
splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa 
nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného 
zákonníka). 

f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného 
oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na 
doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy. 

g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana 
oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul 
aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu 
Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní 
a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného 
zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka. 

h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva 
a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení 
Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie 
poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy 
o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia 
Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu. 

i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku 
porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany 
súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom. 

j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prij ímateľ povinný na základe 
žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa 
uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom 
podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímate!' je 
povinný vrátiť NFP alebo jeho časť. 

5 .  Prijímateľ je  oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je  schopný 
realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí 
NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním 
výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku I O  
VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede 
môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba 
je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas 
plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonajú úkony smerujúce k vysporiadaniu 
vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa 
k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy 
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0 poskytnutí NFP a Prij ímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva 
0 poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré 
nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy 
v zmysle odseku 4 písmeno h) tohto článku. 

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV 

1 .  Prijímateľ sa zaväzuje: 

a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy 
o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého 
predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; 
suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa 
uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti 
z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní, 

b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 
odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje, 

c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve 
o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej 
disciplíny podľa § 3 1  odsek 1 písmena a), b ), c) zákona o rozpočtových 
pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o 
príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom 
refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť 
nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní, 

d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené 
ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ, (bez ohľadu na 
konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie 
znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 3 1  
odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú 
pokutu podľa článku 1 3  odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za 

Nezrovnalosť sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, 
s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak 
Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v 
odsekoch 4 až 1 0  tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok 
Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31  odseku 7 Zákona o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 
33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu 
Nezrovnalosti, 

e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prij ímateľ porušil pravidlá a postupy verejného 
obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok 
verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie 
služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon 
o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku 
z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť, 

t) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania 
cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 
EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý 

NFP alebo jeho časť, 
g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva 

o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle 
článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 
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40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý 
NFP alebo jeho časť, 

h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo 
v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem 
podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu 
v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa 
článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa 
§ 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje, 

i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona 
o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP 
(ďalej len „výnos"); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom 
zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa 
§ 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje, 

j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ 
nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej 
žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to 
úmern so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu 
k tým hlavn · m A kt iv i tám. ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného 
Merateľného ukaz vat ľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ 
vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom 
sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku 
z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť. 

2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku 
VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, 
v ktorom vzn i kol výnos. V prípade zn iku  povinnosti vrátenia čistého príjmu (za 
účto n · obdobie p dľa odseku I p ismcno h )  tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje 
vrá t i ť  v istý príjem d . 1 .  januára roku nas ledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená 
účtovná závierka alebo ah a na -Prij ímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej 
závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní 
účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom 
overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS201 4+ 
Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 1 6. januára 
roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená 
účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať 
Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu 
výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu 
Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie variabílný symbol, 
ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS201 4+ a je dostupný vo verejnej časti 
IMTS201 4+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas 
v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 1 O tohto článku VZP sa nepoužijú. 
Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, 
Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo 
jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na 
Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto 
článku VZP vzťahujú rovnako. 

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku 
VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví 
Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom 
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ITMS201 4+. K záväwému uplatneniu nár<)ku Poskytovateľa 11<1 vrátenie NFP alebo 
jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ZoV Poskytovateľom vo verejnej časti 
!TM ·2014+. Prijímateľ je o z,erejneni Zo V vo verejnej časti ITMS201 4+ informovaný 
automaticky generovanou nolifikačnou elektronickou správou zo systému ľťMS'.20 1 4+ 
na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovater v 2oV uvedie výšku NFP. ktorú 
má Prj_j ímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie 
vykonať. 

4. Prijímateľ sa 7.aväLUjc vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v Zo V do 60 dní odo dria 
doručenia ŽoV Prijímateľovi vo ver�jnej časti ITMS2014+. Deľi doručenia vo verejnej 
časti fTMS20 14+ je totožný s dňom pre1.:hodu ZoV do stavu .. Odoslaný dl.Lmkovi'• v 
systéme fTMS20 1 4  t. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejn�j casti 
1 ľMS2014+ začína plynúť 60 d11ov1í lehota splatnosti. /\k Pťijímateľ túto povinnosť 
nesplní. ani nedôjde k uzat, oreniu úohody o splätkach alebo dohody o odklade plnenia. 
Poskytovateľ: 

a. oznámi porušenie prnvidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí 
N1:p_ za ktorých bolo NFP posl-.y1nu(é prislušm:mu správnemu orgánu (al- ide 
o purnšenie finančnej disciplíny) alebo 

b, oznámi poľušenie pravidiel o podmienok uveden)'1ch v Zmluve o poskytnutí 
NFP. za ktorých bolo NFP 1msl-_ytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o 
porušenie pravidiel a postupov verejného obstar{ivania.) alebo 

c. postupuje podľa § 4 1  odsek 2 až 4 alebo § 4 1  a odsek 2 zákona o príspevku 
z EŠlľ alebo 

d. postupuje plidľa os()bitného predpisu (napr. Občiansky súdny poriaclol,.) 
a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v LoV nn prislušnom 
orgáne (napr. na súde). 

5 .  Prijímateľ realiLujc vrátenie NFP alebo jeho časti fonnou platby na účel: Prijímateľ. 
ktorý je štátnou rozpočtovou organi1-áciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti 
formou platby 11a účet alebo formou ro1počtovélw opatrenia v súlade so žiadosťou o 
vrátenie linancnýeh pros1riedkov. 

6. Vrátenie Nfľ alebo jeho časti formou platby na účet je Prijimateľ povinný realizovať 
prostredníctvom príka71..I na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného. 
ľl MS2014 1 automaticky generovaného variabilného S) mbolu; lo neplatí pre 
Prijímateľa. ktorý je štátnou rozpoclovou organi?.áciou. 

7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti ľormou platby na účel vykonať 
prostredníctvom príkazu no SEPA inkaso v rámci ITMS201 4-r (napr. v prípade 
nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti ľunkcionaJity príku 
nu SEPA inkaso v ITMS20l -l+). Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom 
platobnél10 príkazu v banke s uvedením jedinečného. ITMS20 14-t- automaticky 
generovaného variabilného symbolu. 

8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ. ktorý 
je štátnou ro1počtovou organizáciou prostredníctvom JTMS2014+. 

9. Pre zabezpečenie vyuzitiu príkazu na SEPA inkaso al,o .spôsobu vrátcnin NFP alebo 
jeho časti sa Prijlmateľ najneskôr pred zadaním prvého pr/kazu na SEPA inlaso 
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prostredníctvom ITMS201 4+ v zmysle odseku 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť 
nasledovné: 

a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na 
SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona 
o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet 
certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech 
certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi 
Poskytovateľ; 

b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v 
banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo 
jeho časti. 

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické 
odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude 
využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS201 4+ a 
slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov. 

1 0. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a 
pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy 
o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o 
príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu 
Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej 
Prijímateľov podľa odsek 2 až 9 tohto článku VZP do 1 5  dní od doručenia oznámenia 
Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia 
doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. 
Ustanovenia odseku 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane. - neuplatňuje sa. 

1 1 . Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa 

a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi, 
b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti 

a 
c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 5 až 1 O tohto článku 

VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú. 

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 3 1 .08.2027. Táto doba sa predÍži ak nastanú 
skutočnosti uvedené v článku 1 40 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto 
skutočností. 

1 2. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred 
realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej 
časti ITMS201 4+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne 
pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky 
generovaný systémom ITMS201 4+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS201 4+. 

1 3. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady 
neuvedie správny automaticky ITMS20 1 4+ generovaný variabilný symbol, príslušný 
záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa 
považujú za nevysporiadané. 
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Proti akejkoľvek poh ľadávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným 
poh l  adávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho 
dô odu Prij ímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju 
pohľadávku. 

Článok 1 1  ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE 

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa 
projektu 

a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo 
v analytickej evidencii vedenej v technickej forme' v členení podľa jednotlivých 
projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých 
projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva, 

b) v účtovných knihách pod ľa § 1 5  zákona č. 4 3 l /2002 Z. z o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v 
účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. 

2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o 
účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov 
a výdavkov (pojmy definované v § 2 odseku 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 1 5  
odseku 1 zákona č. 43 l /2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide 

úctovné kn ihy pouzívané ústave jednoduchého účtóvníctva) so slovným a číselným 
označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, 
preukazovanie zápiso a spô ob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú 
ustanovcn ia zákona č. 43 1  /2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania. 

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku 
dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb 
a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov. 

4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu 
podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 
431 /2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 
1 9  VZP. 

5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného 
nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých 
príjmo z proj ktu podľa č lánku 6 1  všeobecnéh nariadenia a vedenia záznamov u 
Prijímateľa, a 1. na úče ly zd k ladovania a preukázania skutočno tí týkaj ú ich sa čistého 
príjmu z Projektu u edený h v Následných monitorovacích sprá a h. 

6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je 
povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku 
štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania. 

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT 

1Pojem technická forma je definovaný v § 3 1  odsek 2 písmeno b) zákona č. 43 1 /2002 Z. z o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov. 
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Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 1 .  
a. Poskytovateľ a ním poverené osoby, 

b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského 
orgánu a nimi poverené osoby, 

c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 

d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby 
poverené na výkon kontroly/auditu, 

e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

2. 1 onLrolou Projektu sa rozumie úhrn činno ti Poskytovalela a n ím  prizvan · c h  o ôb. 
ktar ' mi sa veruje plnenie p dmienok poskytnutia FP v ú lade o Zmluvou o poskyl.null 
NFP. ú lad nároko anych fimrnčn 'ch prrn,iriedkov/<leklarovan 'ch )'1davko a ostalnýcb 
údajov pred lož.euý h zo trany Príj ímate J a a sú i siacej dokumentá i s pr{iv11y111i predpi ·m i 
SR a prá nym i  aktm i  EÚ. dodržiavanie hospodárno. L i .  efek.t ívnosti, účinno t í  a účeln ti 
p skytnutého N fi'P, dô ledné a pravidelné eren ie do iahnutého pokroku Realizácie 
aktivít Projektu. vrátan do. iahm1 tých hodnôt Merateľn 'ch ukaz.o ateľov Projektu a ďalš ie  
p vinnosti stana en · Prij ímateľovi v Zmluve o posk tnut í  NFP. Kontrola Projektu je 
vykoná aná íilade • o zákonom o finančnej kont role a audite a I najmä formoo 
ad.m ini tratívnl!j finančnej kontroly povinnej osob a finančnej kontroly na m iest . 
V prípade, ok  ú kontro lou v konávanou form u admiJ1 i tratí m.:j finan�nej kontroly 
pov innej o oby alebo f inančn Ll I ontrol na mieste ident i fikované nedo tatky. doručí 
Poskyto a t.eľ Prij ímatéľovi návrh čiastke vej správ z kontrol /správy z I ontro l . 1 ricom 
Prij ímateľ je oprá nen · podnt lehote určen j oprávnenou o obou p í1. 111J1é námietky _k 
zi. teným ned tatkom. navrhnut ' m  odp rúčan iam a leb opatreniam a k lehote na 
predloženie písomnéh z.oznamu plnených opatrení prijatých na 11:ipra II zistených 
nedostatl, a na udstn111cn ie pricin i ·h vzniku uvedcn ' m  v návrhu  čia t kovcj prá y alebo 
v návrhu právy. Po zohľadne11 f opod ta.!t,ených námi tok ( za pr dpokladu. ž Prij ímateľ 
za, lal pripomienk . námietky lehote ) za icla Poskyto ateľ Prij ímateľov i čia tkovú ,;prá u 
z. l onlro ly/ prá u � 1 ontroly. l toni ob almje všetky nálezitost i u eden ' v § 22 nd el 4 
Zákona o finančnej kontrole a audite. 

3. Prij ímateľ sa zaväzuje. že umožn i výk n kontroly/audi tu zo strany oprávnených osôb na 
ýkon k ntrol /auditu v zm .. 1 prí · lu�ných pr(1 ny ·h  predpisov SR a právnych aktov EÚ, 

najmä zákona príspevku z E lF. zákona o linančncj kontrole a audite a tejto Zmluvy 
o poskytnutí NFP. 

4, Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť 
vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy 
o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov. 

5, Prij ímateľ j po inn · zabezpec iť  prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít 
Projektu. v tvoriť pri merané p dfll icnk na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu, 
zdržať sa konania. ktoré b moh l  ohro:Liť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu 
a plniť v etky p vinnosti ,  ktoré mu vy1>l ' vajú najmä zo zákona o finančnej kontrole 
a audite. 
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6. 

7. 

8. 

9. 

Oprá nené o ob na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa 
kedykoľvek od účirrnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 
d. ek 7.2 zm l u  y. U vedená doba sa predÍži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené 

v článku 1 40 všeob cného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je 
oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou 
administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch 
stanovených článkom 1 32 odsek 2 všeobecného nariadenia. 

Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu majú práva a povinnosti upravené naJma 
v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení 
povinností zo strany Prijímateľa. 

Prijímateľ sa zaväzuje infom,ovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly osobami 
podľa odseku 1 tohto článku odlišnými od Poskytovateľa a súčasne mu priebežne 
oznamovať priebeh kontroly tým, že mu zasiela na vedomie jednotlivé písomnosti 
z vykonávanej kontroly, vrátane návrhov zistení a zistení osôb podľa odseku 1 tohto článku 
a svojich vyjadrení k nim. Plnením informačnej povinnosti Prijímateľom podľa 
predchádzajúcej vety nenadobúda Poskytovateľ žiadne povinnosti. Prijímateľ je povinný 
prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej 
správy z kontroly/správy z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými osobami na 
výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon 
kontroly/auditu a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou 
vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu 
zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku, a to 
v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditu. Plnenie 
informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti 
týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon 
kontroly/auditu, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom 
tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byt' podľa okolností konkrétneho 
prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. 

Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie 
kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy 
o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto 
článku sa vzťahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/auditu tých istých skutočností, bez 
ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu, pričom pri vykonávaní kontroly/auditu sú 
Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi 
predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich 
kontrol/auditov . Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti 
plniť uložené nápravné opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. 
Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku 
vykonanej kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je 
dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu. 

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU 
A ZMLUVNÉ POKUTY 

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP urct, ze 
Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, 
Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok 
stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. 
Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným 
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vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona 
č. 292/20 1 4  Z. z. aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik 
záložného práva a primerane aj pre me zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre 
zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky 
nasledovné podmienky: neuplatňuje sa. 

a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre 
vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonníka alebo 
Občiansky zákonník, 

b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 
zálohom môže byt' buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo 
majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby, 

c) k hnuteľným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byt' 
vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je 
známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych 
podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1 / 1 ,  

d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného 
vyplácania schváleného NFP, 

e) hodnota zálohu musí byt' rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej 
časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V 
prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota 
zálohu musí zahíňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, 
t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto 
uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a 
spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú 
republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, 
je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného 
práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola 
obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) 
zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel, 

f) zálohom môžu byt': 

(i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné 
majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo 

( i i )  veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom 
bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí 
byt' dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na 
záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, 
ktorá je zálohom, alebo 

( i ii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so 
zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo 
spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa 
predchádzajúceho bodu ii) alebo 

(iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až ( iii) 
vyššie za podmienok tam uvedených alebo 
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(v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty 
analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria 
výlučne Prijímateľovi, 

g) ak sú zálohom hnuteľné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať 
Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych 
dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní 
oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ 
požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu, 

h) Poskytovateľ musí byt' záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný 
záložný veriteľ). 

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY 

h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa 
písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, 
ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť 
Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého 
Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov 
zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre 
Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné 
podmienky: 

(i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný 
záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné 
právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si 
môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí za účelom 
zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú 
pohľadávky zo Zmluvy o úvere. 

Pre účely písmena h) článku 13 odsek 1 VZP sa pod pojmom 

(ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho 
písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky 
nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech 
tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za 
podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je 
povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 1 O 
VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného 
práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok 
Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú 
Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe .. 

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že: 

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo 

2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo 

3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej 
banky zo Zmluvy o úvere, 

ktoré: 
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a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného 
zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci 
výkonu záložného práva alebo 

b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje 
financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa 
schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých 
Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy 
o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa, 

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu 
Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa 
Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je 
zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP 
a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade 
s článkom 1 0  VZP. 

(iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na 
inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má 
byť vyplatený NFP, musí byt' totožné s číselným označením 
účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy 
o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prij ímateľa. 
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky 
nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu. 

(v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím 
akýchkoľvek údajov a informácii týkajúcich sa Zmluvy 
o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi 
Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu 
o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich 
ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke. 

(vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja 
zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v 
§34 zákona o príspevku z EŠIF. 

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva 
budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade 
iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu 
o poskytnutí NFP. 

2. Prij ímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. 
software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky 
a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych 
dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje: - neuplatňuje sa. 

a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP, 

b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prij ímateľa 
podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) 
tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného 
práva, 

c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích 
osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy 
o poskytnutí NFP. 
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Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá: 

(i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny 
zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP„ 

(ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, 
odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie 
majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré 
zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, 

(iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti 
Projektu, 

(iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť 
svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, 
najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania 
poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti 
Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť 
novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa 
poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spÍňala 
všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode, 

(v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej 
udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť 
úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť 
podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, 
ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti 
prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je 
vinkulované v prospech Poskytovateľa, 

(vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný 
zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené 
Prijímateľovi v odseku 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP 
a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči 
Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ. 

3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty 
poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik 
záložného práva v zmysle § 151 mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak 
Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je 
povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci 
veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku. - neuplatňuje sa 

4. Porušenie povinností Prij ímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje 
za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP 
alebo jeho časť v súlade s článkom 1 O VZP. - neuplatňuje sa. 

5 .  Ak  Prij ímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že: 

a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na 
ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, 
článku 7 odsek 2, článkov 1 O a 11 VZP, 

b) neposkytne Poskytovateľovi infonnácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť 
vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 
zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek l ,  písmeno g) VZP 
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a článku 1 3  odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve 
o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorú lehota nesmie byf 
kratšia ako lehota na Bezodkladné p l nen ie p d ľa Zmlt1v o poskytnutí NFP, 

c) nepredloží ľo ·kytovateľ vi Dokumentác iu. doklad a lebo iné p ísomnosti. h c i  
mu táto povi11nn ( vyp lýva zo Zmluvy o poskytnuli NP'P, najmä z článk 
uvedených  v p ísmene b tohto d ·eku, v rozsahu a v lehote stanovenej 
v Zmluve o p  k hiut í  N FP a lebo určen j Posk t )Vateľ 1m, ktorá nesmie byť 
kratš ia al o 1. hola na Bezodk ladn · p lnen ie podľa Zmluvy poskytnutí NFP, 

d) kt r:ej koľvek p win nosl i  spo,ien ,j s i nform van im a komun ikáciou, na ktorú je 
Prij ímateľ  po i nn  · zmy·le článku 5 VZP. 

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušeniu p inno.· ti Prij ímateľom zm luvn ú  
p kutu. Zm lu  n ú  pClkutu j e  Poskylo ateľ opľá nený up latniť voč i Pri_j ímate ľo i za 

porušen ie jednotlivej po i nno ti pndľa písmen a , b )  c )  a lebo d toh 10 odseku v vý ·ke 
zm luvnej poku l  2 989 ur za každ ·,. uj zaéat '. de11 omeškania. až do plnenia 
porušenej povinnosti a l ebo Io zán i ku Z111lu y o po I ytnutí NFP. maximálne všal do 
;šky NFP uvedeného v člá11ku 3 otl ek 3 . 1 ph;meno b) zmlu . J)osk tovalcľ je 

oprávnený uplatn iť  zm fov111'.1 poku111 p dľa predchádzajú(;ej vet I tohto odseku v prípade. 
ak za takéto poru e1 1 ie p v innosti nebola ul zemi iná sankcia pod ľa Zmlu y 
o poskytuuti NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluv o po kytnu1 í N f  P a súca ne. ak 
Posl t vateľ Prij ímateľa vyzval na dodntocné splnen í pov inno ti, k l  onľ n i u  ktorej sa 
vinie zmluvná pokuta a Prij ímateľ uvedenú povinnosť ne p l n i l  an i  posk lnutej 
dodatočnej lehote, ktorá nesmie byt' kratš ia ak lehota pre Bez dklaclné p l nenie p d ľa 
Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Posk tovaleľa na náhradu škod spô obenll 
Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute. 

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie 
Poskytovateľ v ŽoV. 

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 

1 .  Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít 
Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spÍňajú všetky nasledujúce 
podmienky: 

a) vznikli počas Realizácie hlavných akt iv ít Projektu (od Začat ia realizácie hlavných 
aktivít Projektu do Ukončenia rea l izácie hla nvch a t i vít Pr �ektu) na rea l i.zúc iu 
Projektu (nutná existencia priameho pojen ia Projek om ) v rámci oprávneneho 
časového obdobia stanoveného vo V)izve, najskôr l .  januárom 20 1 4  a bol i  uhradené 
najneskôr do 3 1 .  decembra 2023, 

b )  v nadväznost i  na pí  meno a )  ttihto od eku oprávnen · môžu byť aj ýdavl y na 
podpórné Aktivi ty. ktoré . n vecne viažu k h l a  n · n, Akt ivitám u ktoré b li vyk n ávané 
pred Začatím realizácie hlavných akti it Projektu. naj!ik � r  od 1 . J .20 1 4, a l · b po 
Ul ončen í  reali.zá ie hlavný h akt iv í t  Projektu,  naj neskôr však d uplynutia 3 
mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných akt iv í t  Pr jektu alebo clo poda11 ia 
záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr; 

c) patria do • kupiny ýdavko l dsúhla 'eného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní 
postupov pri ?..menách Pr jekt11 vyplývajú ·ich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú 
v súlade s b ahovou strá 1 1kou Projekt u  a I ľispie aj ú k dosiahnutiu plánovaných 
cieľov Projektu a sú s nimi v súlade, 
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spÍňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného 
Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti 
výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je 
možné výdavky pripustiť do financovania; 

viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli 
uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové 
výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31. 1 2.2023 
a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do 
účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok 
stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo 
zamestnancovi Prijímateľa nemusí byt' splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré 
sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, alebo ak sa táto 
podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade 
s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia; 

t) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR 
a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 
107 Zmluvy o fungovaní EÚ; 

g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti; 

h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú 
riadne evidované u Prij ímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je 
preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej 
hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi 
predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo 
účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky 
vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej 
platby; výdavky musia byt' uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byt' doložené 
najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa 
neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na 
konkrétny systém financovania; 

i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami 
z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 
3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie), 

j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí 
byt' zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez 
toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 
Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi 
podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov 
a stavebných prác musí byt' vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí 
NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a 
právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania 
zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov 
a stavebných prác nespadajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za 
ceny, ktoré spÍňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti 
vyplývajúce z Výzvy, z článku 30 Nariadenia 966/2012 a z § 1 9  Zákona o 
rozpočtových pravidlách; 

k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním 
v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval. 
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Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta ( 1  
eurocent). 

3 .  Ak výdavok nespÍňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto 
Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP 
a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie 
v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok 
oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon 
kontroly a auditu uvedená v článku 1 2  ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo 
jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 
1 O VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez 
ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené 
výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa 
opakovanej kontroly/auditu uvedené v článku 1 2  odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu 
výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na 
Neoprávnené výdavky. 

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV 

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 
odseku 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb 
v zmysle článku 12  VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky 
predÍžená (t.j .  bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len 
na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené 
v článku 1 40 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností 
vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP. 

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY 

1 .  Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady 
sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade 
postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby 
prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný 
postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431 /2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov. 

2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na 
účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný 
v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto 
kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie 
predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu - refundácia). 

3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v 
cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný 
výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci 
dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR 
zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie 
zálohovej platby alebo žiadosť o platbu - refundácia). 

4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu 
(poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia 
uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie 
predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP. 
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Ak Prijímateľ vyuz1va systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a 
kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. 
Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ 
povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného 
kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti 
o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného 
kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto 
sumu vrátiť v súlade s článkom 1 0  VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak 
kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 
EUR sa vzájomne nevysporiadava. 
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prlloha č. 1 Lmluv) o poskytnutí Nf· P - čl .  1 5  - 1 8  

článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA - OSOBITNÉ USTANOVENIA 

t.  Účty štátnej pdspevkovcj organizácie, VÚC. subjektov zo súkromného sektora vrátane 
111imovládoych orgaui:akií a účly iného subjcl<tu vcťc_jnej správy s výnimkou subjektov 
uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP 

Poskytovateľ zabeLpeči poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účel vedený v EUR 
(tľalej len „účet Prijímateľa··). Číslo účtu Prijimateľ:i je uvedene v Prilohe c. 2 Zmlu y 
o poskytnutí NFP (Predmet podpory). 

z. Úč1y ohce 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prij ímateľovi bezhotovostne na nim určený účet 
vedený v EUR (cľalej len .,účet l'rijímateľ:r'). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených 
opn'ivncných výdavkov z účtu Prijímateľa. a to prostredníctvom svújho rozpočtu. Č'ís lo účtu 
Prij ímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NPP ( Predmet podpory). 

3. Účly rnzpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie Nl· P Prijímateľovi be:t,ltotovostne na nim určený osobitný 
účet (ďulcj len ,.osobitný účel"'). ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je 
ich Prijímateľ pcwi1rný previesť do ťOlpočtu s,ojho criaďovateľa, a to <lo piatich dní od 
pripísania týchto prostriedkov nA osobitný účet. lriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP 
na Prijímateľom určený účet (ďalej len ,.účet Prijímateľa .. ). z ktorého Prijímateľ real ii.uje 
últradu Schviílených oprávnených výdavkov. a to prostredníctvom svojho rozpoť:tu. Číslo 
osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa _je uvedené v Prílohe č. 2 ZmluV) o poskY1nuti NFP 
( Predmet podpory), Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtov)° výdavkový úcet Prijímateľa. 
a výdavky potrebné 1w financovanie určených účelov s(1 zabeLpecené v rozpočte PrijímateľH. 
zriaďovateľ clá poh.yn Prijímaleľovi na prcklasifikovanie výdavkov ( realizované últracly 
oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výknLn1ctva na 
výdavky na realizáciu prostriedkov NFP. 

4. Účty príspevkovej organizácie v zriiul'ovace,i pôsobnosti VÚC a obce 
a) ak príspevková Oľganizácfa nežiada príspc,,ok na Realizáciu aktivít Projektu otl 

zriad'ovatcľa 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bez.hotovostne nn nim u.rčený 
účet (ďalej len .. účet Prijimatcľa'·) veden) v EUR. Prijimuteľ realizuje úhradu 
Schvôlených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa. a to prostredníctvom svojhu 
rozpočtu .  Číslo i'.1čtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 
( Predmet podpory). 

h) ak príspevková Oľganiz,'Ícia žiada prispevok 11u Realizáciu aktivít Projektu od 
zľiad'ovateľa 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovost11e na nim určený 
účet (ďalej len „účet Prijímateľn'·), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím t)•chto 
prostriedl-.ov je ich Prijímateľ po\ inný previesr" do rozpočnt svojho zriaďovateľa. a to 
do 5 dni od pripisania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky 
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Článok 16 

NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených 
oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je 
uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). 

ÚČTY PRIJÍMA TEĽA - SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

1 .  Prijímateľ j e  povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného 
ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, 
Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto 
účtu. 

2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až 
po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa 
predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu 
Prijímateľa. 

3. V prípade využitia systému refundácie maze Prijímateľ realizovať úhrady Schválených 
oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok 
existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť 
Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov. 

4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom 
Prijímateľa. 

5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté 
prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na 
Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt"). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na 
tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 1 O týchto VZP. 

6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania 
NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu 
aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je 
Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa 
na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt 
ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa 
neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému 
výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných 
zdrojov Prijímateľa. 

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy 
výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami 
Systému finančného riadenia. 

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného 
Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov 
výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa. 

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom 
príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný 
v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku. 
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Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, 
úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri 
dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky 
prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi 
identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za 
podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky. 

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOV ANIA 

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť ( ďalej aj „platba") poskytuje na Oprávnené 
výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov 
v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných 
úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane. Podrobnosti 
a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej 
kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať. 

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie 
predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu 
a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie 
predfinancovania) musí byt' v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára 
Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných 
prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP 
(Rozpočet Projektu). 

3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené 
účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty) prijaté od 
Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje 
Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden 
rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj 
hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) 
a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. 
pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) 
zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej 
daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF 
a Poskytovateľ. 

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít 
Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok 
z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ. 

5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku 
zúčtovať, a to do 1 O dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa. 

6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie 
predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcom príjem NFP, ako aj 
dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu 
(zúčtovanie predfinancovania) - výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade: tieto 
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doklady me je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných 
prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti 
o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné 
hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej 
povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie 
je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú 
úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prij ímateľ predložiť 
Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). A k  bolo 
predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokovaných 
finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je 
Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. 
predložiť samostatnú Žiadosť o platbu - zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel 
poskytnutého predfinancovania je Prij ímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od 
uplynuti a  lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia 
nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného 
r iadenia. 

7. Prij ímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 
nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam 
uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov 
uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov 
uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, 
Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa 
o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu 
platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa 
článku 1 O VZP. 

8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a §  8 Zákona o finančnej 
kontrole a audite a článku 1 25 všeobecného nariadenia, pričom Prij ímateľ je povinný sa na účely 
výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi 
predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa. 

9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu 
(poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli 
v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu 
(poskytnutie predfinancovania) vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú 
kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok 
na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie 
predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente 
schválenia súhrnnej Ž iadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených 
oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu. 

Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 1 00 % celkových 
oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) 
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predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom 
záverečná). 

J O. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom 
Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až 
do času ukončenia skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté 
do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej 
takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až 
do času ukončenia skúmania. 

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB 

1 .  Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba") systémom 
zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť 
o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prij ímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné 
postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole 
Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať. 

2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne 
do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 1 2  mesiacov Realizácie 
aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu 
SR na spolufinancovanie. 

3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej 
zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. 

4 .  Po poskytnutí zálohovej platby je Prij ímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu 
priebežne zúčtovávať , pričom najneskôr do 9 mesiacov odo dľí.a pripísania platby na účte 
Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 1 00 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej 
platby. 

5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie 
deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so 
Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady 
preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej 
platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém 
riadenia EŠIF a Poskytovateľ. 

6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie 
zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 1 00 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby 
v lehote 9 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prij ímateľa sa vzťahuje 
osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť 
o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej 
nezúčtovanej zálohovej platbe. 

7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti 
o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe 
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Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu 
(zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom. 

8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ 
môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Ce11ifikačným orgánom schválenej 
výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby 
a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej 
zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 1 2  
mesiacom Realizácie aktivít Projektu. 

9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval 
Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ 
môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu 
(zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných 
Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia prísl ušnej 9-
mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému 
finančného riadenia. 

1 O. Ak Prijímateľ nezúčtuje I 00 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov odo dňa pripísania 
platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, 
Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 9-mesačnej lehoty vrátiť sumu 
nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ nevráti sumu 
nezúčtovaného rozdielu podľa predchádzajúcej vety, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy sa 
Prijímateľovi o túto sumu zároveň znižuje NFP ako celok: podrobnosti sú upravené v 
príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. 

1 1 . Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval 
Neoprávnené výdavky až po uplynutí 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný 
vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 1 O týchto 
VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote 
nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu 
zároveň znižuje Prijímateľovi NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole 
Systému finančného riadenia. 

12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 
výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 1 4  VZP. Prijímateľ zodpovedá 
za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe 
nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je 
povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto 
skutočnosti dozvedel ,  vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby 
na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 
1 0  VZP. 

1 3 . Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a §  8 Zákona o finančnej 
kontrole a audite a článku 1 25 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely 
výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi 
predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa. 
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t 4. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu 
(poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej 
výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie 
zálohovej platby) vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to 
v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie 
Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a 
správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Ce11ifikačným orgánom a len 
v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Ce11ifikačného 
orgánu. 

1 5 . Zálohové platby sa Prij ímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne l 00 % aktuálnej 
výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prij ímateľ 
povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 1 2  tohto článku VZP. 
Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít 
Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). 

1 6. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom 
Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do 
času ukončenia skúmania. 

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE 

1 .  Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba") systémom 
refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú 
pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. 
Podrobnosti a detailné postupy real izácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej 
kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať. 

2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti 
o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí real izácie aktivít Projektu a po 
nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. 

3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny 
výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou 
o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti 
o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém 
riadenia EŠlF a Poskytovateľ. 

4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 
deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 1 4  VZP. Prijímateľ 
zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na 
základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu 
platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto 
skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe 
nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku l O VZP. 

Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a §  8 Zákona o finančnej 
kontrole a audite a článku 1 25 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely 
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výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi 
predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa. 

6. Po vykonan í kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej 
výške, zamietne, pozastaví alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, 
a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prij ímateľovi vznikne nárok na 
vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia 
súhrnnej Žiadosti o platbu Ce1tifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených 
oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu. 

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, 
Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania. 

ČLÁNOK 18  SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA 
A PRIJÍMATE ĽOV 

1. Deň pripísania platby na účet Prij ímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. 

2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prij ímateľ 
predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené 
podpisom štatutárneho orgánu Prij ímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na 
podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto 
splnomocnenie. 

3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený 
systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP a zo Systému finančného 
riadenia. Kombinácia všetkých troch systémov financovania je možná iba pre Prij ímateľa, 
ktorému je umožnené využívať systém zálohových platieb. 

4 .  V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu 
sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. l 7a až 17c 
VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii. 

5 .  Ak dôjde ku kombinácií dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného 
Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prij ímateľ predkladať len na jeden z uvedených 
systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže 
Prij ímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo 
s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. 
V takom prípade Prij ímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej 
platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba - refundácia) a/alebo samostatne 
žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania 
v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy 
o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) 
tak, že je  jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom 
financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá 
Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov. 
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6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je 
tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa 
pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3. 1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky 
Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov. 

7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov 
na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,0 1 % z maximálnej výšky NFP uvedeného 
v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 
zmluvy týmto nie je dotknuté. 

8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú 
sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti 
z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri 
prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej 
platby alebo poskytnutého predfinancovania. 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností 
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 ods .  3.3 písm. d) 
Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy 
o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán. 

1 O. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj: 

a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpi l  pohľadávku 
voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, 

b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku 
Dodávateľa voči Prij írnateľovi v súlade s § 1 5 1  a až § 1 5 1  rne Občianskeho zákonníka, 

c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle 
všeobecne záväzných právnych predpisov SR, 

d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prij ímateľa v súlade s § 580 až § 
58 1  Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka. 

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

1 2. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na 
pohľadávku Dodávateľa voči Prij ímateľovi v súlade s § 1 5 1  a až § 1 5 1  me Občianskeho 
zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty 
preukazujúce vznik záložného práva. 

1 3. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči 
Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti 
o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, 
vykonateľné rozhodnutie). 
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14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 
581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až §  364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci 
dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok. 

15 .  Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého 
z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom 
o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na 
pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP. 
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I T M S  

2 O 1 4 + 

ÚRAD PODPREDSEDU VLÁDY SR 
PRE INVESTICIE 
A INFORMATIZÁCIU 

PREDMET PODPORY NFP 

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

1 . Všeobecné informácie o projekte 

Názov projektu: 

Kód projektu: 

Kód ŽoNFP: 

Operačný program: 

Spolufinancovaný z: 

Prioritná os: 

Konkrétny cieľ: 

Kategórie regiónov: 

Migrácia IS obcí do vládneho cloudu - plošné rozšírenie IS DCOM - 2. etapa 

31 1 071 P371 

NFP31 l 070P371 

31 1 OOO - Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

Európsky fond regionálneho rozvoja 

31 1 070 - Informačná spoločnosť 

31 1 070081 - 7.8 Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu 

LDR - menej rozvinuté regióny 

Kategorizácia za Konkrétne ciele 

Konkrétny cieľ: 

Oblasť intervencie: 

Hospodárska činnosť: 

I T M S  
2 O 1 4 + -

3 1 1 070081 - 7.8 Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu 

048 - IKT - iné druhy infraštruktúry IKT/rozsiahlych počítačových zdrojov/zariadení 

13 - Informačné a komunikačné činnosti vrátane telekomunikácií, informačných služieb, počítačového 
programovania, poradenstva a súvisiacich služieb 

Predmet podpory 
26.9.201 8 1 5:06 
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2. Financovanie projektu 

Forma financovania: 

Predfinancovanie: 

Refundácia: 

IBAN 

SK8781 80000000700 
0454274 

IBAN 

SK8781 80000000700 
0454274 - -- -

Banka 

Štátna pokladnica 

Banka 

Štátna pokladnica 

3.A Miesto realizácie projektu 

P.č. Štát Región Vyšší územný celok Okres 
(NUTS II) (NUTS III) (NUTS IV) 

1 .  Slovensko Bratislavský kraj Bratislavský kraj 

2. Slovensko Stredné Slovensko Banskobystrický kraj 

3. Slovensko Stredné Slovensko žilinský kraj 

4, Slovensko Východné Slovensko Košický kraj 

5. Slovensko Východné Slovensko Prešovský kraj 

6. Slovensko Západné Slovensko Nitriansky kraj 

7. Slovensko Západné Slovensko Trenčiansky kraj 

8, Slovensko Západné Slovensko Trnavský kraj 

Platnosť od Platnosť do 

1 7.8.201 2 3 1 . 1 2.2023 

----
Platnosť od Platnosť do 

1 7.8.201 2 3 1 . 1 2.2023 

Obec 

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného 

územia OP 

Nezaevidované 

4. Popis cieľovej skupiny 

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF) 

Nevzťahuje sa 

I T M S 
2 O 1 4 + 

Predmet podpory 
26.9.201 8 1 5:06 
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s. Aktivity projektu 

Colková dlžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch): 

začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity): ---
38 

1 2.2017  
--- - - - - - - - - - - - - - - -

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, 1 .2021 

ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas): 

l T M s  
2 O 1 4 + 

Predmet podpory 
26.9.2018 1 5:06 
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5.1  Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP 

--
subjekt: 

Hlavné aktivity projektu -
DATACENTRUM ELEKTRONIZÁCIE ÚZEMNEJ 
SAMOSPRÁW SLOVENSKA 

Identifikátor (IČO): 45736359 

1 .  431P371 00005 - Testovanie riešenia okrem integrácie 

2. 431P371 00004 - Implementácia riešenia okrem integrácie 

3. 

4. 

431 P371 00003 - Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie 

431 P371 00002 - Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 

5. 431 P371 00001 - Nasadenie riešenia okrem integrácie 

Podporné aktivity projektu 

podporné aktivity: 

Popis podporných aktivít: 

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 

Subjekt: 

Hlavné aktivity projektu 

Nezaevidované 

I T M S  
2 O 1 4 + 

Podporné aktivity 

Riadenie projektuProjekt bude riadený zamestnancami prijímateľa, ktorí majú skúsenosti s realizáciou projektov takéhoto 
rozsahu (projekt DCOM v rámci OP IS). Popisadministratívnych kapacít je uvedený v kapitole 7.4. ŽoNFP. Riadenie projektu 
OCOM+ pokrýva celé spektrum činností v rámci životného cyklu projektu ako napr.administrácia súvisiaca s riadenlm, 
organizovaním, finančným zúčtovaním, sledovaním čiastkových a celkových výsledkov (monitorovaním), 
organizačnézabezpečenie aktivít a pod. Zo strany DEUS bude zároveň zabezpečovaný manažment riadenia dodávok a 
koordinácia dodávateľov, monitoring projektovýchvýstupov a dodržiavanie mflnikov. 

Publicita Činnosti v rámci podpornej aktivity publicita budú realizované počas celého trvania projektu, pričom bude 
zabezpečované pokrytie oblasti výdavkov nazabezpéčenie aktivít informovania a publicity definovaných v Manuáli pre 
informovane a komunikáciu Publicita realizovaná žiadateľom projektuV rámci podpory projektu OCOM+ bude žiadateľ 
pripravovať set komunikačných a podporných aktivít, ktorých cieľom je zapojenie ďalších nových ober a miest.a pozitívna 
reputácia projektu DCOM+ medzi verejnosťou a potenciálnymi zákazníkmi. Cieľovými skupinami pri realizácii týchto 
podporných aktivít sú samospráva(cca 1 OOO obcí a miest), používatelia IS DCOM (zamestnanci obecných a mestských 
úradov - cca 7 OOO používateľov), obecné a mestské úrady, Spoločné obecnéúrady, občania, verejnosť. V rámci aktivity 
.Publicita• a v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov OPIi, bude žiadateľ zabezpečovať tieto 
podporné a komunikačnéaktivity: • Plagáty a stála tabuľa v sídle prijímateľa • Informácie o projekte, stave jeho realizácie a 
dosiahnutých mffnikoch na webe a sociálnych sieťach; komunikovať prlnosy projektu a zlepšenia pre občanova verejnosť • 
Online a bannerovú kampaň projektu • Vydávať a distribuovať informačné a komunikačné materiály (napr. publikácie, 
brožúry, letáky) • Vydávať tlačové správy, alebo publikovať články, alebo newslettre o projekte pri každom významnom 
pokroku v realizácii • Realizovať informatívne podujatia - napr. konferencie, semináre, workshopy pre cieľové skupiny • Pri 
stretnutí s cieľovými skupinami distribuovať tlačené a elektronické informačné materiály a propagačné predmety • 
Informovať o prebiehajúcom projekte v národných alebo lokálnych médiách {tlač, rozhlas, televízia) formou PR, inzerovania 
alebo komplexných reklamnýchkampanf • Podporovať a zvyšovať povedomie o projekte a jeho výsledkoch PR článkami, 
resp. inzerciou v médiách (TV, rozhlas, tlač) • Podporovať komunikáciu projektu prostrednlctvom osobností z oblasti 
samosprávy • Success stories v samospráve uverejňované v médiách a časopisoch určených pre obce a mestá • Lokálne 
kampane pre občanov v zapojených obciach a mestách. 

31 1 070081 - 7.8 Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu 

ÚRAD PODPREDSEDU VLADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
PRE INVESTÍCIE A INFORMATIZÁCIU 

Predmet podpory 
26.9.201 8 1 5:06 

Identifikátor (IČO): 50349287 
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podporné aktivity projektu 

podporné aktivity: 

Popis podporných aktivít: 

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 

Podporné aktivity 

Riadenie projektu - Quality assurance (bude realizovať partner projektu)V rámci "Quality assurance" bude partner projektu 
realizovať najmä nasledovné činnosti: l .  - Interný manažér riadenia kvality bude vykonávať tieto aktivity:Analýza výstupov 
ŠU potrebných pre spracovanie súťažných podkladov a súvisiacich podkladov pre zabezpečenie procesu VO;Revízia a 
oponentúra Detailnej funkénej špecifikácie (DFŠ);Revízia a oponentúra súťažných podkladov vo VO;Revízia a oponentúra 
zmluvy s dodávateľom.Revízia a oponentúra k časovým míľnikom v projekte voči Projektovému plánu.Revízia a oponentúra 
k plánovaným výstupom projektu voči schválenému obsahu výstupov v Štúdii uskutočniteľnostiRevízia a pravidelná 
kontrola zoznamu otvorených otázok v projekte.Revízia a pripomienkovanie lniciálneho dokumentu (PID) projektu, Revízia 
a pripomienkovanie správy o stave etapy projektu,Revízia dokumentu popis produktu.Revízia dekompozície produktov, 
Revízia plánu kvality a zoznamu kvality.Revízia a oponentúra plánu rozpočtu projektu.Revízia, pripomienkovanie a 
pravidelná kontrola dokumentu Riadenie rizík projektu voči aktuálnemu stavu projektu. Revízia plánu konfiguračného 
manažmentu.Revízia stanovisk a reportov pre Riadiaci výbor projektu, Sponzora projektu, Vedúceho úradu ako aj ďalšie 
relevantné organizačné útvary úradu a tretie strany; - Externá podpora v rámci riadenia kvality bude vykonávať tieto 
aktivity:Revfzia, pripomienkovanie a pravidelná kontrola závislosti projektu voči pripravovaným a realizovaným projektom; 
Revízia a oponentúra procesu a kontrola relevantnosti výsledkov UAT testov v zmysle plánu testovania.Revízia a 
oponentúra výsledkov testov nasadenia nového systému v zmysle plánu testovan ia, Revízia a oponentúra testovacích 
scenárov. V prípade potreby vstupdo testovacieho prostredia a vykonanie jednotlivých druhov testov v zmysle plánu 
testovania. Revízia funkčnosti systému pri prechode do produkčnéhoprostredia; z 33Žiadosť o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku91 9.6.201 8 1 2:46 
Revízia akceptačných kritérií, protokolov a akceptačného konania;Revízia a komentovanie Správy o ukončení projektu; 
Revízia Správy o získaných poznatkoch;Revízia a kontrola záverečnej správy pre RV projektu, Sponzora projektu, 
Vedúceho úradu ako aj ďalšie relevantné organizačné útvary úradu a tretie strany; 

V rámci aktivity "Publicita" bude partner projektu zabezpečovať najmä nasledovné aktivity: 1 .  pripravuje, predkladá na 
schválenie Vedúcemu ÚPPVII plán strategickej komunikácie pre jednotlivé projekty informatizácie spoločnosti (v súlade s 
plánompre globálnu komunikáciu OPI i  PO7). 2. koordinuje prípravu komunikačných plánov pre jednotlivé projekty PO7 a 
implementáciu marketingovej stratégie. 3. pripraví hlavný kreatívny koncept a následne aj jeho adaptáciu pre jednotlivé 
projekty, a to pre kompletnú nadlinkovú komunikáciu, digitálne médiá a sociálnesiete. 4. zabezpečí a riadi všetky aktivity 
nad linkovej komunikácie jednotlivých projektov OPIi PO7 (TV, rádio, billboard, tlač), vrátane digitálnej komunikácie, 
výkonnostného marketingu a marketingu na sociálnych sieťach. 5. koordinuje aktivity podlinkovej komunikácie 
jednotlivých projektov OPIi PO7 vrátane PR jednotlivých projektov. 6. kontroluje časový harmonogram, 

31 1 070081 - 7.8 Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu 

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP 

Nezaevidované 

I T M S  
2 L I  1 1_1 

Predmet podpory 
26.9.201 8 1 5:06 
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6. Merateľné ukazovatele projektu 

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu 

Kód: P0049 Merná jednotka: 
- ---+----

Merateľný ukazovateľ: Dodatočný počet inštitúcií štátnej správy 
zapojených do eGovernment cloudu 

Subjekt: DATACENTRUM ELEKTRONIZÁCIE ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY 
SLOVENSKA 

Čas plnenia: 

Celková cieľová hodnota: 

Typ závislosti ukazovateľa: 

Identifikátor (IČO): 

počet 

K - koniec realizácie projektu 

644,0000 

Maximálna hodnota 

45736359 

Konkrétny cieľ: 

Typ aktivity: 

31 1 070081 - 7.8 Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu 

431 31 1 07008 - O. Prechod prevádzky informačných systémov VS do eGovernment cloudu 

Hlavné aktivity projektu: 

Kód: 

Merateľný ukazovateľ: 

431 P371 00002 - Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 

431 P371 00004 - Implementácia riešenia okrem integrácie 

431 P371 00003 - Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie 

431 P371 00001 - Nasadenie riešenia okrem integrácie 

431 P371 00005 - Testovanie riešenia okrem integrácie 

P01 94 

Počet nasadených služieb typu laaS a PaaS 

Merná jednotka: 

čas plnenia: 

Celková cieľová hodnota: 

Typ závislosti ukazovateľa: 

Subjekt: DATACENTRUM ELEKTRONIZÁCIE ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY 
SLOVENSKA 

Identifikátor (IČO): 

Cieľová hodnota 

644 

644 

644 

644 

644 

počet 

K - koniec realizácie projektu 

0,0000 

Maximálna hodnota 

45736359 

Konkrétny cieľ: 

Typ aktivity: 

3 1 1 070081 - 7.8 Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu 

431 31 1 07008 - O. Prechod prevádzky informačných systémov VS do eGovernment cloudu 

Hlavné aktivity projektu: 431 P371 00002 - Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 

431 P371 00004 - Implementácia riešenia okrem integrácie 

431 P371 00003 - Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie 

431 P371 00001 - Nasadenie riešenia okrem integrácie 

431 P37100005 - Testovanie riešenia okrem integrácie 

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu 

Kód 

P0049 

P01 94 

I T M S  
2 O 1 4 + 

Názov 

Dodatočný počet inštitúcií štátnej 
správy zapojených do eGovernment 
cloudu 

Počet nasadených služieb typu laas a 
PaaS 

-
Predmet podpory 
26.9.201 8 1 5:06 

Merná jednotka Celková cieľová 
hodnota 

počet 644,0000 

počet 0,0000 

Príznak Relevancia k HP 
rizika 

Nie N/A 

Nie N/A 

Cieľová hodnota 

o 

o 

o 

o 

o 

Typ závislosti 
ukazovateľ a 

Maximálna 
hodnota 

Maximálna 
hodnota 

6 2 9  



7. Iné údaje na úrovni projektu 

� 
(·, 
Kód 

D01 28 

D0249 

D0250 

D0251 

D0256 

D0257 

D0261 

D0262 

D0263 

D0264 

D0266 

D0267 

I T M S  
2 O 1 4 + 

DATACENTRUM ELEKTRONIZÁCIE ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY 
SLOVENSKA 

Názov 

Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so 
zdravotným postihnutím ----
Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo 
technickej pomoci OP/OP TP 

Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím 
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP 

Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku 
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP 

Počet pracovnfkov, pracovnfčok starších ako 54 rokov veku 
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP 

Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, 
rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci 
OP/OP TP 

Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer) 

Mzda mužov refundovaná z projektu (medián) 

Mzda žien refundovaná z projektu (priemer) 

Mzda žien refundovaná z projektu (medián) 

Podiel žien na riadiacich poz(ciách projektu 

Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu 

Predmet podpory 
26,9.201 8 1 5:06 

Identifikátor (IČO): 

Merná jednotka 

počet 

FTE 

FTE 

FTE 

FTE 

FTE 

EUR 

EUR 

EUR - -
EUR 

% 

% 

45736359 

Relevancia k HP 

PraN, UR 

PraN 

PraN 

PraN 

PraN 

PraN 

PraN 

PraN 

PraN --
PraN 

PraN -- --
PraN - - --
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s. Rozpočet projektu 

8.1 Rozpočet prijímateľa 

Subjekt: 

Priame výdavky 

Konkrétny cieľ: 

Typ aktivity: 

Hlavné aktivity projektu: 

Skupina výdavku: 

Hlavné aktivity projektu: 

Skupina výdavku: 

Hlavné aktivity projektu: 

Skupina výdavku: 

Hlavné aktivity projektu: 

Skupina výdavku: 

Hlavné aktivity projektu: 

Skupina výdavku: 

Nepriame výdavky 

Konkrétny cieľ: 

Podporné aktivity: 

Skupina výdavku: 

I T M S  
2 O 1 /; + 

DATACENTRUM ELEKTRONIZÁCIE ÚZEMNEJ 
SAMOSPRÁVY SLOVENSKA 

ldentíflkátor (IČO): 

Výška oprávnených výdavkov: 

31 1 070081 - 7.8 Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu 

431 3 1 1 07008 - O. Prechod prevádzky informačných systémov VS do eGovernment cloudu 

431 P371 00002 - Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie 

5 1 8  - Ostatné služby 

431 P371 00004 - Implementácia riešenia okrem integrácie 

5 1 8  - Ostatné služby 

431 P371 00003 - Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem 
integrácie 

01 3 - Softvér 

51 8 - Ostatné služby 

1 1 2 - Zásoby 

022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných veci 

431 P37100001 - Nasadenie riešenia okrem integrácie 

51 8 - Ostatné služby 

431 P371 00005 - Testovanie riešenia okrem integrácie 

5 1 8  - Ostatné služby 

3 1 1 070081 - 7.8 Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu 

31 1 P371 POOOl - Podporné aktivity 

521 - Mzdové výdavky 
Poznámka: Žiadaná výška NFP je znížená o neoprávnené výdavky 
na publicitu z dôvodu nedodržania finančného limitu 3% z celkových 
oprávnených výdavkov projektu v celkovej výške 1 57 065,54 EUR. 

51 8 - Ostatné služby 
Poznámka: Žiadaná výška NFP je znížená o neoprávnené výdavky 
na publicitu z dôvodu nedodržania finančného limitu 3% z celkových 
oprávnených výdavkov projektu v celkovej výške 1 57 065,54 EUR. 

Predmet podpory 
26.9.201 8 1 5:06 

45736359 

30 589 747,45 € 

Oprávnený výdavok 

4 1 8  480,80 t 

4 1 8  480.80 

1 588 500,00 t 

1 588 500,00 E: 

15 327 998,08 E 

3 764 900,40 € 

755 731 ,20 € 

29 880,00 € 

l O 777 486,48 € 

1 1  696 966,94 € 

1 1  696 966,94 € 

720 000,00 € 

720 000,00 € 

Oprávnený výdavok 

837 801,63 € 

397 71 0,85 € 

440 090,78 € 
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s.2 Rozpočty partnerov 

subjekt: 

Priame výdavky 

Nezaevidované 

Nepriame výdavky 

ÚRAD PODPREDSEDU VLADY SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY PRE INVESTÍCIE A INFORMATIZÁCIU 

8.3 Zazmluvnená výška NFP 

Celková výška oprávnených výdavkov: 

Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem: 

Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 

I T M S 
2 O l 4 + 

Predmet podpory 
26.9.201 8 l 5:06 

Identifikátor (IČO): 

Výška oprávnených výdavkov: 

31 283 1 91 ,41 € 

0,00 € 

95,571 0% 

29 897 658,86 € 

l 385 532,55 € 

50349287 

693 443,96 € 
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Pn1'1ha i1.' R�Of. pro{okfU 

P.t. 1 
Skupina 

.1ktivlt 

Hhtvnd 

Hlavnj 

l. 

Hl1t11PiÍ 

Hl.ivnii 

, _  Hl•liT!ói 

Hl,ivniÍ 

Hl.ivn.i 

.. Hl.ivnd 

., H-ll'l/'1.:Í 

lil 
HJ.wriá 

HU'tltl.i 
j �� 

HlHn:Í 
12� 

Hlavn:i 
ll 

HhltmiÍ 
1• 

Hl.:rvn.:i 
15. 

Hl11vrui 

1.é 

Hi-1\'11.Í 

1T 

Hl.ivnó 

Ul 

Hlll\11 1.i � 
20 

H111Vf1� 

Hl;wná 

n 

Hlllvr,.i 

22 

Názov aktivity 

A.nalýza a dizajn rie!eni.t okrem integriJcle 

Analýza a dizajn rieSeni.i okrem integr.:icie 

N.ikup HW a krabicového �oftvéru pre 
r�1,i�•r>!:ffll tttn11rn.:lt 
NJ�1,.1� HW a krabicového softvéru pre 
nek!,1e orn._0_ lfl;t'li� 
Nákup HW a krabicového sohvéru pre 
.nel!!:"lt= cAt�rnintCFIW.� 
Nákup HW a krabicového sohvčru pre 
rl�tt1111!tť:lllrerTrll\l1t�cu: 
N.:ikup HW a krabiwvého �oft'véru pre 
�nr .:i�frr,, 1n1e�áck! 
Nákup H W a krabicového scftvérupre 
tlclenie !:'lt.r!"fl! intcsr�"-l' 
Nákup HW .l krabicového softví:ru pre 
rie�enic okrem integrácie 
Nákup HW a krabicového �oftvéru pre 
ri6�ni„ okrem inleQrácif' 
N.ikup HW a krabicového softvéru pre 
,1_�t.ntetl�1e,n lfrtl!gr.r)tE! 
Nákup H W a kr.lbiccvého softvérupre 
rldl'T1,t .nLr__tm�ic>-1! 
Nákup HW a krabicového softvéru pre 
�iešenie okrcm inteqriicie 
Nákup HW a krabicovčho �oftvčru pri!" 
ti�i;ni.e o.k.fem in�.ici� 

,._.;ikup HW a krabicového softv(:ru pre 
t ,e;enic okrem integrácie 

Nákup HW a krabic:ovčho softvéru pre 
ricšenie okrem integr.:icie 

r,l.ikup HW a krabicového softvéru prť 
(fe�enie okrem integrácie 

r,l.:ikup H W a krabicového softvl.:rupre 
rie�enie okrem integr.iicie 

Nakup HW o krabicového softvéru pre 
licicr>ie o\c.rern integr.irif' 
Ná�up HW a krabicového �oftv�ru pre 

�Mon� Q�rffll mtoi.!l,:111C..-. 

Niikup HW a krabicového softvéru pre 
rieknie okrem integrácie 

N.:ikup HW il kr.lbicov�ho �ol'tvéru pre 
ric�enic okrem inteRrácle 

Skupina 
vYdavkov 

5180statnC
dulbv 

Sl8 0statné 
�lulby 

!'Jl3 Softvcr 

013 Softver 

013Softvér 

013 SOftvér 

tJ13 Softvér 

013 Softvér 

518 0statnl; 

!.Iu� 
5180statnC-
M\.ltbr 

Ol3 Softvčr 

-Ol3 Scftvér 

()13 Softvér 

013 Softvt:r 

013 Soflvér 

022 5amostJtnl: 

Názov V)'davku 

,'i.nalýn prostredi.l väl$ich obci a miest 
"'1'1t.11ter,ii,tt11.11� 

Pracovné stretnutie s pouiivatelmi 
obci a miest pred vstupom do projektu 
OCOM a ich príprava na IS OCOM 

';ervrovskii platformil s 
l'nitnaa�men�rn 
l,ervrovsk.i platforma � 
ntan�rnf'ntom 

.!älohov.:mie a archív.ida 

Pro�tredie pre SOA a 1S DCOM 

Prostredie pre SOA a 15 DCOM 

!)rostredie pre SOA a 15 DCOM 

Licencia štandardného mailovčho 
t��ia Typ l 
Ucencia !'.tandardneho mailovl:ho 
ticknia - Tlfp.J 

Pf0Wl'.dl:l' �re ..ai 

Pn,-�lir.cire � 

:iystcm pre vzdialenú správu PC Obce 

'Systém pre hlaso1,1ú platformu pre 
D:Hl�!_C"�_!atl(tlllt.1 

Platforma pre diagnostiku problčmov 
na infraštruktllre obce 

::
�

;�
né veci a 

I Oesktop + operačný systl:'m 

hnuteľn'fch veci 

1)22 s.amo�1atn� 
hnuteíné veci .l 
•;úbory 
hnutelných veci 

D22 Samo�t.tlne 
hnutelné veci a 
,;úbory 
hnutdných veci 

j013 SoftvC-r 

1)13 Softv�r 

022 samostatné: 

Notebook + operačný �ystl:m 

Multifunktné zilriadenit:: 

Kancelcirsky balik 

Antivírovii ochrana 

hnuteľné veci ,1 
I 
Notebook pre pracovníkov (al\centril 

r.llbory (1- operačný systém) 
hnutdnVch ved 

022 5amostJtnl.! 

::
�

;�
n1.: veci ii li-t11liar1tr'I oro tlal i!t!J� • ob.ilal-

1.-inutdn'fch vi:ci 

MJ 

Obec 

Workshop 

ks 

k, 

,, 
., 
" 
k, 

ks 

ks 

ks 

ks 

k, 

ks 

,, 

ks 

ks 

k, 

,, 
" 

k, 

ks 

Jednotková cena 
bez DPH (v EUR) 

2 031,0000 

3 l:!5,0000 

9 500,CXXXJ 

J 990,0000 

110000,0000 

20 220,0CXXi 

2S<XXJ,OOOO 

4 875,0000 

l 041,0000 

5 958,0CXX) 

2 970,0000 

14 973,0000 

850,0000 

525,00XI 

20,0000 

716,7471 

625,6472 

592,0000 

313,0000 

8,0000 

2 560,0000 

147,0000 

Počet 
jednotiek 

.. 
70 

20 

30 

10 

,so 

4005 

3000 

1183 

701S 

7015 

10 

2547 

Spolu s DPH (v 
I 

OprávnenY výdavok 
EUR) (v EUR) 

155 980,80 155 980,80 

262 500,00 262 500,00 

79 800,00 79 800,00 

33 516,00 33 516,00 

132 000,00 132 000,00 

485 280,00 485 280,00 

60<XXJ,OO 600:Xl,OO 

35 100,00 35 100,00 

2 498,40 2498,40 

28 S98,40 28 598,40 

14 256,00 14 256,00 

71 870,40 71 870,40 

30 60'.J,00 30 G00,00 

5 300,00 6 300,00 

6 000,00 6CXXJ,OO 

3 444 686,56 3 444 685,56 

2 252 329,92 2 252 329,92 

840403,20 840403,20 

2 634 834,00 2 634 834,00 

67 344,00 67 344,00 

30 720,00 30 720,00 

449 290,80 4119 290,80 

Neopravnený 
l 

lntenztta 
výdavok (v pomoci (v 

�.,.... %1 

0,00 95,571% 

0,00 95,S71o/. 

0,00 95,571'¾ 

0,00 95,57ľX. 

0,00 9S,S71% 

0,00 !35,S7lX, 

0,00 95,5711, 

0,00 95,571% 

0,00 95,571% 

0,00 95.S71'¾-

0,00 95,571% 

0,00 95,571'½, 

0,00 95,S7lo/. 

0,00 95.571% 

0,00 95,571% 

0,00 95,57ľY., 

0,00 95,571% 

0,00 95,571% 

0,00 95,S7ľX. 

0,00 95,571% 

0,00 95,57ľX, 

0,00 95,57l'X 

Hodnota NFP 
(v EUR) 

149072,41 

250 873,88 

76 255,66 

32 031,58 

1261S3,72 

463 786,95 

57 342,60 

33 545,47 

2 387,7� 

H 331,7l: 

13 624,60 

58 687,26 

29 244.73 

6020,97 

5 734,26 

3 292 121,39 

2 152 574,23 

803 181,74 

2 518 137,20 

64 361,33 

29 359,41 

429 391,71 

Člslo 
vo1e1s10 

DZ 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

Partneri 

Hlavný 

o•rmc,-

Hlavný 
partner 

Kom•nU.r 

l=tkov.i cen.a vych.idt.a z predpokl.od1noj hodnotv z.ik.arky V'fkOrunf!j prí�kllmom trt,u .a 
vVd,;,vok bude predmetom verejnCho o�tar;ivam.a 
lffl(AM'tol cen.a vychádz.a z predpokl.ad.ancj hodnoty u,.uhv,�rwtc,,,�Ul"t�=t:.l.i a 
v't,:.....a� Gu� predmetom vcreJn�ho obstu.iv:mi.a 

Hl11.,ný 
l

lt1n,t,\lm;Í -l'III ir,i::h■du z pt"l!ll.!oOllwr,4!!, hcidritiW zákazky vy�onaneJ pr1e5kumom trhu a 
Ooilrtnn" ��o·� bud■ �mirt::::T"I -rllJn.lihiói otlc1.1r..-1nľ:11o 
Hlavný jfenotkov.ii cena vych.idza z predpokl1d,1n1j hodnoty z.ikazky vykon;1nl'j pnr.;kumom trhu a 

c..rtne, 11i1Vdavok bude predmetom verejného obstar.iv.ani� 
Hla1mý 

l
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l•l\atlt=NJ: ainJ ytd,1d:, t ��ÚIW� hodnoty z.ikazky 11ykon,1neJ prie�kumom uhu "' 
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�enotkov.i cena vyd1.idza z predpoklad.inej hodnoty 1.ik.1zky vykonanej prie�kumom trhu a 
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Hlavná ľ"ákup HW a krabicového softvéru pre 
tldenie okrem lntegrácie 
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softvéru pre 
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022 Samostatoé 
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lmuteľných veci 

1)22 Samostatné 

1
1 hnuteľné veci a 
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r�_k!- �  t'!Tl inth?f�i:111! 

1 , 
ll'lákup HW a krabicového softvéru pre 

H ""' 

ť

'•looi• ok„m ioi.g,•d• 

Hlavná I �:���
i
::r::��!:��::

i
: 

softvéru pre 

Hlavná Nákup HW a krablcoveho sofhiéru pre 
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,úbory 
�nuteľných vecí 

IJ13 Softvér 

51B 0statné 
,rulbv 
518 0statne 
,lulbv 
SlB Ostatné 
sluU,,1 

5180statne 
,tulbv 

S18 0statné 
slufbv 

Sl8 Q5tatni! 
tkl!bu 
:51BOstatn� 
„1utbv 

!5180statné 

1' 1lulby 

Hlavn, . 1518 D,totoé ITT'lplementácia rldenla okrem Integrácie 
1 slu by 

1 
(:entrálny management systém pre 

Packup obci 

Router do Finnl!:t4 

Dátové �lum 

t.:istlace médlum 
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ro:RnrJ"11crW'o"',1n11 Rntr1'ln, 
datab.izy -JT architekt- Solution 
A:ch.Jll!:l.t 

Posilnenie škätovania centralnej 
databázy - lT architekt - SW Archítekt 

Posilncnieškálovania centrčilncj 
cliJtabázy- 1T architekt - lnfrattruktúrn� 

iv-chi.tu"l 
Posilnenie ik.ilovania centr.ilnaj 
datab;izy- lT architekt · Datab.izový 
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Posilnenie ikilovani:I centrálnej 
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koncoyYch 1ariadeni (KZ) • 11 
.E_ros.ramátor/v\fVoiár 
lmplementáci;:i centrálnej spr.ivy 
koncovýchzariadeni(KZ)• Pro/ektový 
manaiérlT oroicktu 

Implementácia centrálnej správy 

koncových zariadení (KZ) • IT analytik 

Implementácia centrálnej správy 
koncoyYch zariadeni (KZ) • Špecialista 
pre infraStruktUrny/HW špcciali:.ta 

�kolenie nových poulivareľov IS OCOM 

Prvotná inštalácia a rozvoi 
ir:ifr�tru..U:urv do.abd a mle.sJ 
ln�taláci.i, zapojenie a uvedenie do 
previidzky dodaných z�riadeni do obci 
,!l mi�t 

Migrácia SW sUvis1acich s vnUtornVmi 

čo 

čo 

čo 

čo 

čo 

čo 

čo 

čo 

čo 

ČO 

čo 

čo 

čo 

CD 

čo 

čo 

čD 

éo 

ČO 

Ui:ivater 

Uiivateľ/PC 

U.!:iv;,teľ/PC 

agendami obce/mesta !Ui::tovnictvo, 1 U!tvllc-ľ/PC 
mzdya rozpoéty, atď.) 

Migrácia údajov �Uvisiaclch so 
;luibami samosprcivy poskytovanými 
\'ereinosti 

Asistl!ncia pre obec/mesto po spustení 
l:lo produkčnej prevádzky 

1 .!:abezpečenie slulieb UPVS pre obce (s 
V'ťnimkou miniDCOM+I 

Uiivateľ/PC 

Obec 

Obec 

400,0000 11 

800,0000 66 

800,0000 95 

800,0000 " 
800,0000 246 

480,0000 ., 
G40,0000 2D8 

800,0000 9G 

720,0000 58 

800,0000 56 

800,0000 ., 
790,0000 114 

800,0000 26 

800,0000 54 

480,0000 20 

G40.0000 14 

soo.00001 26 

720,0000 88 

790.0000 107 

200,0000 3DDD 

36,5000 7D05 

332.0700 7D05 

94,9200 7DD5 

519,0CXXJ 7D05 

750,0000 1183 

75,0CIOO 441 

5 280,00 5 280,00 D,DD 95,571% 

63 360,00 63 360,00 O,DO 95,571% 

91 200,00 91 200,00 O,DO 95,571% 

25 920,00 25 920,00 D,DO 95,571'.V. 

236 160,00 Z36 160,oo O.DO 95,571% 

24 192,00 24 192,00 O,DO 95.571% 

159 744,00 159 744,00 D,DO 95,571¾ 

92 160,00 92160,00 D,DO 95,571% 

SO 112,00 50 112,00 D,DO 95,571% 

53 760,00 53 760.00 D,DO 95,571% 

40 320,00 40 320,00 D,DD 9S,S71'X 

108 072,00 108072,00 O,DO 95,571'X, 

24 960,00 24 960,00 O,DO 9S,57ľK, 

51 S40,00 Sl 840,00 O,DO 95,571% 

11 520,00 11 520,00 D,DD 95,571% 

10 752,00 10 752,00 D,DO 95,571:>r; 

24 960,00 24 960,00 D,DD 9S,571% 

--
76 032,00 76 032,00 D,DD 9S,571% 

101 436,00 101 436,00 D,DD 95,571% 

7200C0,00 120000,001 0,00 95,57ľ)t 

306 819,00 306819.ool D,DD 95,571'¾ 

2 791 380,42 2 791 380,4:i D,00 95,571% 

797 897,52 797 897,52 D,DO 95,571% 

4 362 714,00 4 362 714,00 0,00 95,571% 

1 064 700.00 1 064 700,0C D,OC 95,57ľX 

40 230,00 40 230,00 D,DO 95,571'¼ 

5 046,16 N/A 

60553,79 N/A 

87 160,75 N/A 

24 772,00 N/A 

225 700,47 N/A 

23 120,5-4 N/A 

152 668,94 N/A 

88 078,23 N/A 

47 892,54 N/A 

Sl 378,97 N/A 

38 534,23 N/A 

103 285,49 N/A 

23 85-4,52 N/A 

49 544,01 N/A 

11 009,78 N/A 

10 275,79 N/A 

23 854,52 N/A 

72 664,54 N/A 

96943;40 N/A 

688 111,20 N/A 

293 229.99 N/A 

2 667 750,lS N/A 

762 S58,64 N/A 

4 169 489,40 N/A 

1 017 544,44 N/A 

38 448.21 N/A 

HlavnV 
partner 

HlavnV 
p�n�r 

Hl1t�Y 
partner 

Hl.ivný 
partner 

Hlavný 
partner 

HA'\ITIY 
oartner 

H' .rvnY """""' 
Hl.ivný 
partner 

Hlavný 

_9Q�r 

r-fl.ovn� .,,,,. .. 
Hlavný 
p;,rtner 

H,uný 
P�rtM:'I 

H!1�y 
p.ar,t!t::t 

Hlavný 
partner 

Hlavný 
partner 

Hlavný 
pi!rtner 

Hlavný 
partner 

HW1m� '"""' 
Hh1vnV 
partner 

Hlavný 
E_artner 
Hlavný 

�noer 

H�ý 
partner 

J1notkov, cena \lychidza z predpok\1d1n1J hodnoty nku.ky vyll.on.1nej prlMII.UMom trhu a 
�ýd.1vok bud• pr11dmetom verejno:iho ob�ur,v1nl1 

!enoťo,ov.i cipna vyc�du z predpoklad.intj hodnoty z.iknky vylo.on.inej pr/e�kun,om trhu a 
•.r-ida�ok bude prodmetom vertjn�o 0�11róiHni.1 

l1notkov.i c1n.i vychádza z pr,edpokl.1danej hodnoty z.ihzkyvyhonariej prittkumom lrhu • 
-.,;d.1vok bud1 predmetom verejného ob-.urá ... .1ni.1 

lenotkov.i cen.i vych.idi.i z predpokl1d.inej hodnotvzák.izkyvykonane1 prieskumom crhua 
�ýd.1vok bude predmetom verejm!ho ob�tar;iv.inia 

lenotkovácen,1vychóid1.i z predpokladiinoj hodnotydk.izkyvykonanej prieskumom trhu .i 
JVd.1vokbude prl!dmetom verejn�ho obsr.1r.áv.1ni.i 

Jenolkov:i eon a vycNdn L predpokl.1danej hodrioty z:iknkyvykonaneJ pnr.kumom uhu a 
�Vdavok bude predmetom venjnôho obst.1r:i..,.ini.i 
)tlno1ko�� 1,.-u "Vdlaa.::a l predpokl.1d1neJ �f't' ,1f;�niy..-yl111tfl1n,ti prtKhm,l\'ľ' � ;a 
....,cr� bude predmetom 11er1jniho obst•r:iv:.im.i 

µ."(nllhi lit� wyrhlldtl z predpokl.1d.in1ij hodnoty..-,U,11ily'°"kr:1nu1„J D111J1ili�an1 \1"-1 t 
...,idinot budie predmetom verl!jného ob�tar.ivani.i 

1)1,notlo� , .... .-yduda 1 predpokl•dani:j hodnoty Ukllk"1"�kt.1t1■�'0f••• 1o1T1nm fffl,1 t 
1/'Vda-.� txx:le predmetom vereJni!ho obsurav.1nia 
ltt10tkovi cen.1 vvchädza z predpoHadaneJ hodnoty z:iknky vyllonanej �r1C$kumom lrhu a 
"Vda ... ok bude predm"om verejntiho obstarávani.i 

/enotkov;i ccn.i vych.idza 2 predpokladanej hodnoty z:ikazky vykonanl!J prie:;kun,om trhu a 
.iVdavok bude predmetom verl!jnélio ob�tuiÍv.inia 

llmotkoviÍ cena vycl,�dza 2 predpold.1dan•j hodnoty zákazky vykonanej pne�kumom trhu a 
.. ,;da11okbude pr11dmetomverejného obsur.ivan1a 

Jenotkov:i ceria vychidn z predpokl.1dal\CJ hodnoty 1.ikukyvykonan.J pnekumom trhu a 
"Vdavok bude predmelom verej neho obstu3Vam.i 

Jcmotkov� cena vych.idza z prl!dpok);id.1n■j hodnoty z�k.izky vykon.inej prle�kumom trhu a 
v�d.ivok bude predmetomverejnCho ob:;urävan1il 

�lhl cena vych.idza z predpokl.1d.inej hodnoty z.iikukyvykon.1neJ p,1,..1,1p'lgm ut1■ • 
,.JtU,·oi bude predmetom verejného ob�tar:inniil 

-"!l'fftli,01; 1 cerni vvchädza z predpokladanej hodnoty ,nui.-, "i'\'li.n•1111j Or1«sli\llflan1 ,,,_. __. 
...-d•vol bud• predrnetorn verejniho o�tu.ávanl.i 

J<r-tAd,ov,-c-rt•� ! or-...dpai hro.■n■f rtoat'IO'r(U1U:.ľf .. ,._DIUll'\fj crn-.,.111"\0<'TI trn;1 I 
..,td.ilvd bude prf'dml!tOm verejnll!ho ob:t.ir.iivanl3 

Jtl"Clticori l!•H� z predpokladanej hodnoty �ák.alt.l'.f'V�Dn•l'l4!1 11'"•,.l,,lp\Of"Tl,fm� • 
�d,1y.J bude pr!!dmetom verejného ob�tu.ivantil 

I
Jf,tlOli:CNol (sn&vycii,m::I: z predpollad.llncj hodnotv'2áLll:rt \l\,lDllH'\fl D"ft„Vl"lllm tm .. .  
Wd�o� bude predmetom verejnfiho o�Ur.inni;1 

Jenotkovä cena vych�du z pre-dpokl.1dan1/ hodnoty z;ikazky vykon.inej prle�kumom trhu .i 
výdavok bude predmetom verejného obst.1rávania 
)�CQIQV".i cena vych;idz.i z predpokl;iid.1nej hodnoty.tlik.l.::IV'Nill�r,llfonr,l�vmtirn unu • 
vJd,h•n� bud11 predmetom verejneha obst.trävania 
Jenotkov.á cent vych4dz.i z pre-dpokl.1d�nllj hodnoty 1.ikuky vykonanej prieskumom trhu a 
výd.1vok bude predmetom verejn�ho ob!';t•riivani.11 

lenor•ov.i cena vychádn z predpokl.idanej hodnoty z;ikazkyvykonilnl!J pr,�kumom 1rhu .i 
Hlavný I výd.ivok bude pre-dmetom verl!jného oh1t.1r.iunt.i 

partner 

t1l.am'4' 
P4rtt'I� 

Hlavný 
partner 

Hl:r,,.r,ý 
oartner 

Jenotkov;i cen.i vychádza z predpokladanej hodnoty ziÍkuky -.ykon.inej prie�kurnom trhu a 
výd.ivol bude pr1dmetom1Jerejnéhoobstaróivania 

Jenott:ov;i cen.i vych.idz.i z pre-dpokl.1danej hod/'lOty z;ikazky vykon;1n11j prlMkurnom trhu a 
výda�ok bude predmetom vercjniho obstu;ivania 

tenotkov.i cen.i vycl,;idu z prcdpoírJad.incj hodnotv z.ihz•y vykonanej pric:lumom trhu .i 
vVd.1vok bud!! predmetom verejnóho obsurciv.ima 
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Hlnni 1Haudeo/e riekni• okrem lnte1rAde 

1.0 
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71 
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88 

Hl�vn,á Nasadenie riešenia okrem intt!'grácie 

Hlavná Nasadenie riešenia okrem lntegracie 

Hh1'1'T1á Nasadenie rie�enia okrem integr1icie 

HUl\'ná lr.iasadenie riešenia oi,:;rem integr.iclll!! 

Hlavná 1 'lilsadenie riešenia o!(rem irm�gr,icic 

Hlavni I Na�adimie rie;enia okrem intesr.icic 

Hla11ná ! 'Nasadenie riefonia okrem integrái::ie 

HIIJ\ln.i I Nasadenie riešenia okrem integrácie 

Hlavná ! Nasadenie rleó;;enia okrem lntegr.icie 

Podporn.i (•1.-n�n.,.. 1P1Jjrt\1., 

Podporná I Riadenie projektu 

Podporná j Riadenie projektu 

Podporná ! Riadenie projektu 

Podporn.i ! Riadenie projektu 

Podporná I Riadenie projektu 

Podporná li-.l■danl� �rojdU.1 

Podporná ll'hac11::n11t.rrr::.J11lu,.u 

Podporná ! Riadenie projektu 

Podpomá iP. 1111kf!,r �J.!.t1u 

SJB O,tatné 
1l�k 
151B Ostatn@ 
wJ� 
SlB Ostatné 
1l1.1l_t,r 
'518 0statné 
�lulbv 

lil8 0?;t;Jtné 
t;lu.!by 

Of/Yl!nfe web st"nky obce a�bo 
mem rpronrw<t! tS OC0Y  
ltt,ltt,lki• . loq,.n'!kla b:u�ui> 

1W{tllm'IU pnr.:.,tmj�obe.T 
lnštal.icia a konfigurácia backup 
n1�.él"ll.u o«� 

ln�talácia a konfigurácia routra i:ire 
oriooienie obce do FINNET4 

Migrácia 15 OCOM do vládneho cloudu 
projektový manažment - ProjektovV 
manažér IT projektu 

$18 Ostatné 
I 
Migrácia 15 OCOM do vládneho cloudu 

t.lutby 1T te�ter 

518 OstatnC 
I 
Mierácia IS OCOM do vlädneho cloudu 

r,.lulby IT konzultant 

\518 O�tatné 
I
Migrái::ia /S OCOM do 11ládncho cloudu 

•;lulby IT administátor 

518 Ostatné 
I 
Migrácia IS OCOM do vládneho cloudu 

r.lu!by IT programátor 

ln�lillácia, 1apojenie a u..-edenie do 
'518 Ostatné 

!
prevádzky multifunkčného zariadenia 

i.tulby pre tlač Stitkov a obälok pre zapojené 
ol>c, 

521 MZd0ve 
•1'fdavky 

S21 Mzdové 
11ýdavky 

'521 Mzdové 
11'fdavky 

$21 Mzdové 
"Ydavky 

521 Mzdové 
výdavky 

1521Mzdo� 
v'fdavky 

Garant projektu 

Hlavn'f projektový manaier 

Projektov'f manalér 1 

Projektový manažér 2 

As(stcnt projektových manažérov 

Finanč:ný manal:ér projektu 

S21 Mzdové 
!
Asistent finančného manaléra 

'"Ydavky projektu 

S21 Mzdové 
\/Vdavky 

Adminiscnkia súvisiaca s vedením 
účtovníctva projektu - Projektov'{ 
úttovnik 

521Mzdové 
I
Manafér prc riadenie publicity 

is1'fd11vky l)rojektu 

S2l Mzdove" 
I
Manaier pre publicitu a informo11anosť 

�ýdavk.y projektu 

00.C 250.0000 250 

ôb.< 175,0000 1526 

Ob« 150,0000 1183 

Obec 75,0000 1073 

CD 720,0000 174 

éo 560,0000 m 

to 720,0000 333 

CD 640,0000 839 

CD 640,0000 143 

Obe< 120,0000 1474 

CH 20,2800 1000 

(H 20,2800 1800 

éH 20,2800 lOOJ 

CH 13,5200 400J 

éH 11,4920 2800 

CH 20,2800 2400 

éH 13,5200 2400 

ČH 20,2800 .511 

CH 20,2800 3077 

tH 20,2800 1450 

75 000,00 75000,00 0,00 95,571% 

320460,00 320460,00 0,00 95,57ťk. 

212 940,00 212 940,00 0,00 95,57ľk. 

96 570,00 96 570,00 0,00 95,571% 

150 336,00 150 336,00 0.001 95,571% 1 

223 776,00 223 776,00 0.001 95,571'¼ 1 

287 712,00 287 712,00 0.001 95,571'}(; 1 

644 352,00 644 352,00 0.001 95,571'¼ 1 

109 824,00 109 82-4,00 0.001 9s,s1ľl' I  

212 256,00 212 256,00 0.001 95,571%1 

20 280,00 20 280,00 0.001 95,571%1 

36 504,00 36 504,00 0,001 95,571%

1 

20 280,00 20 280,00 0.001 95,57ťXI 

54 080,00 54 080,00 0.001 95,571% 1  

32 177,60 32 177,60 0,00 95,571% 

48672,00 48672,00 0,00 95,571% 

32 448,00 32448,00 0,00 95,571% 

17 238,00 17 238,00 0.001 95,571'¼ 

62 401,56 62 401,56 0.001 95,S7ľX: 

29 406,00 29 406,0'J 0,001 9S,571% 

71 678,25 N/A 

306 266,82 N/A 

203 508,88 N/A 

92 292,91 N/A 

Hlavnj ........ 
Hla\ln'( --., 
Hlall'I'( '""''"' 
Hlavný 
o;irtner 

JllnotkOd111No�,.�iba""'liqlin1� .1.4� �� ........ ,flllM

�



�-jiM_"-i,t._��-�wii.u: .......... 
ieootllov, c- vychldu1 1 pr.ctpolr.lMl,1nej�i:D\>;�m-..111"�•-"""'li , 
........ Mal �-.,,..lho� ..... �-
Jenotkov.i c1ľ\.l vychidu 1 predpoli.\1d<11n11J hoc\ncty uli.n.li.y vyll.oľ\.lMj prieskumom trhu ,11 

i� .. r#ola� �Mam"'"'I.Mlt-,omuT•nnI1 
J•notll.ov.i c1no1 V\ICh.idu 1 pr1dpoll.l<11dan1j hodnoty z.íkukv vvkonaMj prieskumom trhu a 
•1ýdo1vok budt predm1tom v,r,JMho obstu.ivania 

143 677,62 ] 225/2012 1 =��
v

n
n
:r 

Ttnto 11ýdo1vok zabetpeti pren1neni1 1Mistujúc1j funkc1ono1lity z.ílolntj lok<11lity 15 OCOM t 
lok<111ity DC Cintorinska do vládneho cloudu v lolt.alit@ Tajov s niÍsledným zlútenim 
tostóivaJuc1chvVpočtovVch zdrOJOV z.iloin1J lokality OCOM (DC2) do primiirneho d.itového 
centro1 DCOM(DCl), tim dôjde k vVkonostn4!imu posiln•niu prim.irnoho OC OCOM pre potre-by 
projektu OCOM-+ VVdavok bol schv.iltnV ÚPPVll <11 toet MF SR v r.ímci 11Vdavkov IT- OEK, 
�Nltltal aj sor.iv�ou !ildou iiadat� 

213 864,961 225/2012 1 ;�;;n
n
:r 

Tento výd;ivok zabe-zp1či pr1n�1nl1 existujúcej funkcionoality z.ilotnej lokality 15 OCOM z 
lok<11lity DC Clntorin1k;1 do vl.idMho cloudu v lokalite Tajov s n.isltdným zh:.Cenim 
zosdvajuckh výpoaových zdrojov z.ilofnej lok<11lity OCOM {DC2) do pnmírMho d.itovtho 
centr,11 OCOM(0<:1), tím dôjdi k. vVkonostnému posilneniu prim.irn,ho OC OCOM pre potr11bv 
proje«tu DCOM♦ v-jd;i,vok bol schv.ilfflY ÚPPVII a tid MF SR v r.imc1 V'fdavkov lT - OEK, 

,-.. 1:r 

27<: 969,24 I 225/2012 1 =��":e� 

ITMUV)'d1� ub♦r�i pre�enie „1$tujUC1j funkcion1llty ziloinej lokality IS OCOM Z 
lokality OC CintoriMh do vl.idn.ho doudu v lohllte Tajov s n.isledn-,im zJUtenirn 
=-tJ..-a,;..cd'I výpoClových zdrojov zSlolnej loblitv OCOM (OC2) do prim.irnf"ho dátoviiho 
3nl� OCOM/OCl), tím dôjdi k vV�onoi.tMmu posllnemu pnm.irneho DC OCOM pre potrebv 
projektu OCOM„ V\ld<11vok bol �chvJl1"Y ÚPPl/1I ;i tiel MF SR v r.imcivýd.-avkov JT- OEK, 

-- �i\"N'Ulfiluutlffpl•r, 

615 813,65 1  225/2012 1 ;�;;n
n
:r 

Tento v-,idavok ube-2peti prenesenie nístup,ícej ťunkcion.ility zilo.žn.J lokality \5 OCOM t 
tokaht',1 DC Cintorinsk,11 do vl.idneho cloudu v lohl/te Tajov 1 následným 2lúčenim 
zost.iva/uc1ch výpO(tovVch tdrojov 2.ilo!n1j lokality OCOM {DC2) do prim.irneho d.itove!ho 
centr.i OCOM(DCl), Um dôjde k vVkonostniimu pos/lneniu primárneho OC OCOM pre ?Qtreby 
projektu OCOM„ 1/ýd.ivok bol schv.il■nV ÚPPVII ii tiel MF SR v r.imci výdo1vkov IT - OEK, 

l;._11►■1 

104 959,90 j 22S/2012 ] ;�;;n
n
:r 

1•=:1..-\ldnol ub<npec':i prenuenie „1nujUcej funkc1onoality z.iloinej lok.ility 15 OCOM t 
lok.ility OC Clntorin�k<11 do vl.idn•ho cloudu v lok<111iteT;ijov s následným zh:.Cenim 
n--.i....1�ch11ýpočtov�ch tdrojov z.ilol:ntJ lok<11l1ty OCOM (DC2) do primárneho dátov<!ho 
ŕ,.,,.r:I OCOM{DCl), 6m dÔJdl k. výkonostnlitmu posilneniu prim.irneho OC OCOM prf" potre-b� 
proJektu DCOM♦ Výd;ivok bol schv;llerlV ÚPPl/ll <11 tiel MF SR v r.imc, 11ýdavkov IT- OEK, 

202 855,181 N/A 

-
19 381,801 N/A 

34 887,24 N/A 

19 381,80 N/A 

Sl 684,80 N/A 

->--

30 752,45 N/A 

46 516,32 N/A 

31 010,88 N/A 

16474,53 N/A 

59 637,79 N/A 

28 103,61 N/A 

Jenotkov.i ce-riil vychiidn z predpokl;ufanoj hodnoty dkazky v�kon11nej prl�kumom trhu a 
Hlavný lvýd,1vok bude pl"edmetom verejného obnar.ivani,11 

partner 

Kalkulik1;1 mzdov-,ich n.ikl,1dov pncovníl<ov vychidza z kv<11lifikov<111\eho ;i t�ovl!ho odh;i.du 
Hl-,vn'f 

I 
ich n�deni,11 Jedno1kov.i c,roa Je urten.i p0dfa obdobnej pozic1e v orv,<11nizácli li<11datef<11 ii 

partner limitov na mobne v-,idavky-hrub.i mzd;i za CH • odvody umrstniiv,Ucfa, t.j 15 Eur 
• 1 :z31,x,:n:. ai1)00.1,1 
l(alkul.ici;i mzdov-,ieh n.ikl,1dov prilCOVni�ov Y'fCh.ídz;i z �v,1\ifikov<11ntho ;i Cuovl!ho odhadu•� 

rH11vnY 
I 
noas<11denl<11 Jednotkoví cena je ur<!:en.í podf,11 obdobnej pozície v ori<11ni1.ich l1ad1teľa ;i llm.lto• 

pom"ltl na mobnl! v-,id.ivky- hrubii mzda za LH • odvodv z,1mestmívat1ľ<11, t J 15 Eur "1,352=20,28 za 
m9.D�U 1:.,-iu P!; 1k• 
l(,1lkul.íci<11 mzdovVch n.ik!1dov pr<11covnikovvych.idn z kv<11lifikov<11nll!hoa l.1soveho odh;1duic 

Hlavn'f 
!
nasadenia Jednotková cena je určen.i podľ.i obdobnej pozici� v ori�mz.ícii fiadoateľ;i a limitov 

partner na osobne výdoavky • hrubá mzd;i u ČH • odvody zamestn.Ív;iteľa, t J 15 Eur "1,352=20,25 :a 
�•t� 
l(,1.lkuliÍCia mzdovVch nákladov pr:ic0vnikov vych;Ídza z kv:ilifikov:in<ihoa Č<ll$OVll!ho odh<11du 

H.1 ... IIÝ 
l
ieh noas<11denioa Jednotkov.i ctn<II i• urt'.1m;Í podľa obdobnej pozic1e v or11anizácii li<11d.it11ľ<11 a 

p"1'TJ}::r:l limitov na osobnii v-,id,ivkv • hrub.i mzda za ČH • odvody z<11mestnávoateľa, t.j 10 E1Jr 
•1 IIICi:!��ut.l��lJN„UJ!!jN 
l(:ilkulik1a mzOO\IYch n•kl1dov pr1covnikov vych.ídu z kv.illfikov<11ného <11 čoasového odhadu lei 

Hlavný 
l

noasoadenioa Jednotko11.i ce�a je urf1n;Í podľ,11 obdobnej pozicie v ore�nizácii fi,1daIeľ;i I Umlto11 
pilrtner n,11 osobné výdoavky-hrub.a mtda u ČH • odvody nmntn;Ívncí,11, t j 8,50 Eur 

•;�..1.!...!1li'!n •- -"' 
hlkul;Íc/<11 mzdov-,ich NÍ kladov pr<11cov11ikov vvch.idzil z kv<11liíil1.ov:intho <11 l:novliho odh<11du íd 

Hlavný 
l
n:andliflia Jednotkov.i c1n<11 je urfen• podT,11 obdobnej pozície v oryoanizicii li<11d<11ttía ;i limitov 

partner n,11 osobne výdavky- hru!» mzd,11 n tH • odvody i;imestn;Ív..tef<11, Lj  lS Eur "1,352r20,2S z.,11 
r-•'�" . .,i::, ,., .. ,u p�i.�� 
Kal�ul.icia mzdových !Uk1<11dov pn1covnil,ov vych.idu z kv.ilifiko11oantho a t'.asovltho odh<11du lei 

Hlavn'f 
I 
noa�denioa Jednctkov.i cen,11 J• urf,N p0dí,1 obdobnej pozície v or1<11niz.icil i.i<11d<11t1ľa a limitov 

partner n;i osobnii VVd:avky - hrub.i mzd.1 u LH • odvody z,1m�tn.ivatefa, t J 10 Eur "1,352=13.S: u 
c•l�,,vlj ,:""U f"'.:ÍC„ 
l(a\kuliici,11 mzdo11Vch n.ikl1dov pr<11covnikov vych.idzoaz kvallfikovanll!hoa t'.<11sovl!hoodhadu1cl 

Sl""' 
l
nas;idenia Jednotkovli cen,11 J• urf11nJ podľa obdobnej pozície II oraanizóicli žiadateľa <11 llm1to11 

p�rme1 n;i osobnt výd,1vky- lirub.i m1d<11 za LH • odvody zoamestn.ivo1teľ,1, t.j 15 Eur "l,352=20,28 u 
rpl�~•:• �""1'J "r;k• 
l(;ilkul.icla mzdovYch n:ikloadov pr<11covnikovvych.idzoa z kvalifikov;inl!ho <11 lnov,il,oodliaduicl 

Hlavný 
l
nasoadenla Jednotkov.i c,na J• urt'.11n.i podľa obdobnej poziciev ori,1nlz.icii f1<11dateľ<11 a limitov 

partner na osobne v-,id,1vky. hrub;i mzd;, u ČH • odvody zoamrstn.ivateľa, t.í 1S Eur "l,352=20,28 u 
cal�oyí• ,:""Y or,k„ 
Ko1lkul.ici,1 mzdových n.$,kladov pracovníkovvych.idza z kvalifikov:in@ho <11 C:uo11iiho odho1duict 

Hlavný 
l

n,15,1deni<11 Jednotková c1n,1 je urt'.en;i podľ.i obdobnej poziciev ora;.imz.icii iiadneľa ,11 \imit011 
partner n;i osobnii 11Yd11vky - lirubi mzda za ČH • odvody umestn.ív.iteľ;i, t.j 15 Eur "1,352:20,28 za 

c&lte.nírec- �.i-,._ 
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100 s11mosorav1 
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p,wlnYfffidl o l,rfom1trtU6d11, PA urt.Ne predpok!adarMj hodnatysmavych,dtall z 1ttlvlt 
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1,35 • 35" J• dopoatanl• do úrovn. superhrub.j mzdy (odvody) 
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Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP 

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti 
na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne 
porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO. 

V prípade porušení pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespadajúcich pod zákon 
o VO bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležiaca 
finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prij ímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, avšak na tento postup v zmysle 
pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 1 00 % z hodnoty 
oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespadajúcej pod zákon o VO nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení 
uvedených v tejto prílohe, výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 1 O, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia. 

1 .  

Názov porušenia Popis porušenia/ príklad Výška finančnej opravy 
(korekcie) 

Oznámenie o vvhlá��nŕ verejného obstarávania, špecifikácia v sút'ažnýcb JlOdkJadoch 
Nedodržanie postupov zverejňovania 

I 
Verejný obstarávatel'1 neposlal oznámenie o vyhlásení verejného 1 1 00 % 

zákazky v zmysle zákona o VO obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona 
o VO. 

Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď vereJny 
obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti 
postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1 ,  čo zároveň 
znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, 
nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov 
súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania 
zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo 
zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy 
priamym rokovacím konaním podľa § 58  zákona o VO bez splnenia 
podmienok na jeho použitie. 

V prípade nadlimitných zákaziek, 
v rámci ktorých nebolo 
oznámenie zverejnené v úradnom 
vestníku EÚ, ale zadávanie 
zákazky bolo korektne zverejnené 
vo vestníku ÚVO sa uplatňuje 
finančná oprava 25 % 

1 Označenie „Verejný obstarávatel"' sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO 
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2 

3 

Nedovolené rozdelenie predmetu 
zákazky alebo nedovolené spájanie 
predmetov zákaziek 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 
lehoty na predkladanie ponúk 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 
lehoty na predloženie žiadosti o účasť2 

Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu 
postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania 
podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo 
poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na 
stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky. ak by to malo za 
následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona. 

Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 1 2  zákona o VO, ak namiesto 
vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval 
tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu 
zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia 
podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 
zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania 
podlimitnej zákazky. 

Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3 zákona o VO, ak zákazku napr. 
na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do 
podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka 
predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto 
stavebných prác. 

Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného 
postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na 
časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky 
počet predložených ponúk. 

1 00 % - vzťahuje sa na každú 
z rozdelených zákaziek 

25 % v prípade zákaziek v rámci 
ktorých bol obídený postup 
zadávania nadlimitnej zákazky 
(a teda v rámci nich nebolo 
zverejnené oznámenie o vyhlásení 
VO v úradnom vestníku EÚ), ale 
zadávanie zákazky bolo korektne 
zverejnené vo vestníku ÚVO. 
Uplatňuje sa na každú 
z rozdelených zákaziek 

25% v prípade, ak bol obídený 
postup zadávania nadlimitnej 
alebo podlimitnej zákazky v 
dôsledku zahrnutia takej dodávky 
tovaru alebo poskytnutých 
služieb, ktoré nie sú nevyhnutné 
pri plnení zákazky na stavebné 
práce do PHZ. 

1 0% - v ostatných prípadoch 
nedovoleného spájania 
rôznorodých zákaziek 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) 1 25 % v prípade, že skrátenie 
bola kratšia ako limit ustanovený zákonom lehoty bolo rovné alebo väčšie 

ako 50 % zo zákonnej lehoty 
Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 
5 1  ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia 
predbežného oznámenia nebol O_l)_rávneni1 na toto skrátenie 

2 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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4 

5 

Stanovenie lehoty na prijímanie 
žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje 
sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov 
alebo podlimitných zákaziek) 

Nedodržanie postupov zverejňovania 
opravy oznámenia o vyhlásení 
verejného obstarávania v JJ_rípade 

Lehota stanovená na pru1manie žiadostí o súťažné podklady je 
neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím 
sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaží vo verejnom 
obstarávaní. 

Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stÍpci „Výška 
finančnej opravy", pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je 
potrebné určiť na individuálnej báze (prípad od prípadu). Pri určovaní 
výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory 
vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky 
(administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných 
podkladov) 

1 O % v prípade že toto skrátenie 
bolo rovné alebo väčšie ako 30 % 
zo zákonnej lehoty 

5 % v prípade akéhokoľvek iného 
skrátenia lehôt (je možné znížiť 
až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má 
za to, že povaha a závažnosť 
nedostatku neopodstatňuje 
uplatnenie 5% finančná oprava. 
25 % v prípade, ak lehota na 
prijímanie žiadostí o súťažné 
podklady je menej ako 50 % 
lehoty na predloženie ponúk (v 
súlade s príslušnými 
ustanoveniami) 

1 O % v prípade, ak lehota na 
prij ímanie žiadostí o súťažné 
podklady je menej ako 60 % 
lehoty na predloženie ponúk (v 
súlade s príslušnými 
ustanoveniami) 

5 % v prípade, ak lehota na 
prijímanie žiadostí o súťažné 
podklady je menej ako 80 % 
lehoty na predloženie ponúk (v 
súlade s príslušnými 
ustanoveniami) 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti 1 1 0  % 
o účasť) bola predÍžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto táto sadzba môže byľ znížená na 5 

% podľa závažnosti 
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- predlženia lehoty na skutočnosť formou redakčnej opravy v Uradnom vestníku EU/vo 
pred�ladanie ponúk vestníku VO 

- predlženia lehoty na žiadosti o 
účasť3 

Prípady neoprávňujúce použitie Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so 25 % 

6 rokovacieho konania so zverejnením zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa 
dotknutých ustanovení zákona o VO. táto sadzba môže byť znížená na 

1 O % alebo 5 % podľa závažnosti 
Zadávanie zákaziek v oblasti obrany Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti 1 00 % 
a bezpečnosti - nedostatočné prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez 

7 zdôvodnenie nezverejnenia zákazky zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov táto sadzba môže byť znížená na 
opodstatnené. 25 %, 1 O % alebo 5 % podľa 

závažnosti 
Neurčenie: Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo 25 % 

- podmienok účasti v oznámení, podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s 
resp. vo výzve na predkladanie podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na táto sadzba môže byť znížená na 
ponúk, vyhodnotenie ponúk, vrátane váh ov osti 111e sú uvedené v 1 O % alebo 5 % ak podmienky 

8 - kritéri í na vyhodnotenie ponúk oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch účasti/kritéria na vyhodnotenie 
(a váh kritérií) v oznámení, absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií ponúk boli uvedené v oznámení 
resp. výzve na predkladanie sú upravené nedostatočne, neurčito a pod." (alebo kritériá na vyhodnotenie 
ponúk alebo v súťažných ponúk v súťažných podkladoch) 
podkladoch ale neboli dostatočne opísané. 

Nezákonné a/alebo diskriminačné Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od 25 % 
podmienky účasti a/alebo kritéria na podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo 

9 vyhodnotenie ponúk stanovené kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo Táto sadzba môže byť znížená na 
v súťažných pokladoch alebo oznámení v súťažných podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať už zriadenú 1 O % alebo 5 % v závislosti od 

spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť závažnosti porušenia 
uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne. 

Podmienky účasti nesúvisia a nie sú Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie 25 % 

IO primerané k predmetu zákazky sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre 
uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú  neopodstatnené 
prekážky k otvorenej sút'aži vo verejnom obstarávaní 

3 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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Táto sadzba môže byť znížená na \ 
1 O % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti i porušenia 

Technické špecifikácie predmetu Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že 25 % 
zákazky sú diskriminačné nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú 

1 1  neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaží vo verejnom obstarávaní Táto sadzba môže byť znížená na 
1 O % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia 

Nedostatočne opísaný predmet zákazky Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, 1 0  % 
nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce 
informácie  pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej Táto sadzba môže byť znížená na 
ponuky. 4 5 % v závislosti od závažnosti 

porušenia 
1 2  

V prípade zrealizovaných prác, 
ktoré neboli zverejnené, 
zodpovedajúca hodnota prác je 
predmetom 1 00 % finančná 
oprava 

Vyhodnocovanie súťaže 
Uprava podmienok účasti po otvorení Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia 25 % 
ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za podmienok účasti, čo malo za následok prijatie 

13  následok nesprávne prijatie ponuky uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa Táto sadzba môže byť znížená na 
uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti. 1 O % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 
Úprava podmienok účasti po otvorení Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia 25 % 
ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie 

1 4  následok nesprávne vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa Táto sadzba môže byť znížená na 
uchádzača/záujemcu postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti. 1 O % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 

4 Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko) 
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1 5  

1 6  

1 7  

Vyhodnocovanie ponúk 
uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov 
v rozpore s podmienkami účasti 
uvedenými v oznámení a súťažných 
podkladoch a/alebo vyhodnocovanie 
ponúk uchádzačov v rozpore s 
kritériami na vyhodnotenie ponúk a 
pravidlami na ich uplatnenie 

Nedodržiavanie zásady 
transparentnosti a/alebo rovnakého 
zaobchádzania počas postupu 
zadávania zákazky 

Modifikácia (zmena) ponuky počas 
hodnotenia ponúk 

Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na 
vyhodnotenie ponúk použité podmienky účasti alebo neboli dodržané 
kritéria na vyhodnotenie ponúk. 

Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky 
účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp. podkritériá alebo 
váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, 
čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a 
súťažnými podkladmi Príklad: Podkritéria použité pri zadaní zákazky 
nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v 
oznámení/súťaž�odkladoch 

25 % 

Táto sadzba môže byť znížená na 
1 O % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia 

25 % Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho prideľovania 
bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný 
z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. Táto sadzba môže byť znížená na 

1 O % alebo 5 % v závislosti od 
Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky I závažnosti porušenia 
podstatné prvky vyžadované zákonom o VO 

Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba 
niektorým záujemcom. 

Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým 
záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní 

Verejný obstarávateľ poruši l  povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO 
požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, 
keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo 
splnenie podmienky účasti 
Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať 1 25 % 
(zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk 

Táto sadzba môže byť znížená na 
1 O % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti_JJ_orušenia 
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Rokovanie v priebehu súťaže V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje 25 % 
s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k 

18 podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených Táto sadzba môže byť znížená na 
v oznámení alebo v súťažných podkladoch. 1 O % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia 
V rámci rokovacieho konania so V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky 25 % 
zverejnením nastala podstatná boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na 

1 9  modifikácia (zmena) podmienok vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala Táto sadzba môže byť znížená na 
uvedených v oznámení alebo spÍňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so 1 O % alebo 5 % v závislosti od 
v súťažných podkladoch5 zverejnením závažnosti porušenia 
Odmietnutie mimoriadne nízkej Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným 25 % 
ponuky tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako 

20 odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa 
základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za 
dôležité 

Konflikt záujmov Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a 1 00 % 
2 1  uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym 

alebo úradným orgánom6 

Realizácia zákazkv 
Podstatná zmena častí podmienok Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti 25 % z ceny zmluvy 

22 uzatvorenej zmluvy oproti častiam podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, 
obchodných podmienok uvedených lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok plus 

a špecifikácie materiálov, alebo ceny9
• Je nevyhnutné vždy posúdiť od 

5 Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej 
implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 1 1 8) .  Keď tak4to možnosť nie je predpokladaná (nie 
je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak: 

1 .  Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnil i zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke; 
2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný; 
3 .  verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala; 
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazky neumožňovala. 

6 Úradný orgán - Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti viď. Metodický pokyn CKO ku 
konfliktu záujmov) 
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23 

24 

v oznámení alebo v súťažných 
podkladoch9 

Zníženie rozsahu zákazky 

Zákazka na doplňujúce stavebné práce 
alebo služby (ak takáto zákazka 
predstavuje podstatnú modifikáciu 
pôvodných zmluvných podmienok8) 

bola zadaná bez použitia rokovacieho 
konania bez zverejnenia, resp. 
priameho rokovacieho konania,a/alebo 
dopli'mjúce práce alebo služby boli 
zadané v rozpore s podmienkami 
uvedenými v ustanovení § 58  písm. c) 
alebo i), 9 

prípadu k prípadu, či sa v danom prípade jedná o „podstatnú" zmenu. 
7 

Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom 
uvedeným v § 1 Oa ods. 1 zákona o VO 
Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol 
znížený rozsah zákazky. 

Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami 
zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na 
práce/služby neboli zadané v súlade so zákonom o verejnom 
obstarávaní, t . j .  nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli 
splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania. 

hodnota dodatočných výdavkov 
z plnenia zmluvy vychádzajúcich 
z podstatných zmien zmluvy 

Hodnota zníženia rozsahu 

Plus 

25 % z hodnoty konečného 
rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu 
zákazky je _podstatné) 
1 00 % hodnoty dodatočnej 
zákazky 

V prípade, že všetky dodatočné 
hodnoty prác/tovarov/služieb 
v dodatočných zákazkách 
nepresahujú 20 % z hodnoty 
pôvodnej zákazky a súčasne táto 
hodnota dodatočných zákaziek 
sama o sebe nepredstavuje 
hodnotu nadlimitnej zákazky, 
môže byť finančná oprava znížená 

7 Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR 1- 3 80 1  odst. 1 1 6 a 1 1 8, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR 1- 9845, Vec C-9 1 /08, Wall 
AG, [20 1 0] ECR 1- 28 1 5  
8 Viď poznámku pod čiarou č .  8 
9 Koncept „nepredvídaných okolností" by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri 
vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byľ pokladané 
za „nepredvídanú okolnost"' (T-540/1 O a T-235/ 1 1 ) .  Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených 
prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % l imitu. 
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Porušenie povinnosti použiť pri Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s §  43 ods. 3 zákona o VO 
verejnej súťaží, užšej súťaží alebo keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaží na dodávku 
v rokovacom konaní so zverejnením tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickú aukciu 

25 elektronickú aukciu -nadlimitná, 
podlimitná zákazka na dodanie tovaru 
(resp. podlimitná zákazka bez využitia 
elektronického trhoviska pri tovaroch 
bežne dostupných na trhu10) 

Porušenie povinnosti 1 1  zadávať Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 zákona o VO, ak ide o 
podlimitnú zákazku na nákup tovarov, dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie 

26 stavebných prác alebo služieb, bežne služby bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup 
dostupných na trhu, prostredníctvom podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa § 1 00 až 1 02 zákona 
elektronického trhoviska o VO. 

to  Uplatňuje sa pri VO k.-toré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013  v zmysle novely zákona o VO č .  95/201 3  Z.z. 

na 25 % z hodnoty 
dodatočnej/dodatočných zákaziek 
1 0 %. 
Táto sadzba môže byť znížená na 
5 % podľa závažnosti 

5 %  

1 1  Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska platí od momentu definovanom v § 1 55m ods. 1 3  zákona 
o VO. 
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Určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle 
ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. 

sút'ažnýcb podkladoch 

1 .  

Nedodržanie postupov zverejňovania 
zákazky v zmysle zákona o VO 

Verejný obstarávateľ 1 2  neposlal oznámenie o vyhlásení verejného 
obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 27 ZVO. 

Pre toto porušenie sa vzťahujú  aj všetky prípady, keď vereJny 
obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti 
postupovať podľa ZVO v zmysle § 1 O ods. 1 ,  čo zároveň znamená 
nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko 
verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne 
nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto 
prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v 
zmysle § 1 ods. 2 až 12  ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím 
konaním podľa § 81  ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie 
alebo nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 1 5  OOO 
EUR na webovom síd le prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať 
infom1áciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt 
zakazkycko@vlada.gov .sk. 

Verejný obstarávateľ nesprávne zaradil predmet zákazky pod služby 
uvedené v prílohe č. 1 k ZVO, na základe čoho nedodržal postupy 
zverejňovania. 

12 Označenie „Verejný obstarávateľ„ sa vzťahuje a_j na obstarávateľa v zmysle � 9 ZVO a osobu v zmysle � 8 ZVO 

1 00 % 

V prípade nadlimitných zákaziek, 
v rámci ktorých nebolo 
oznámenie zverejnené v úradnom 
vestníku EÚ, ale zadávanie 
zákazky bolo korektne zverejnené 
vo vestníku ÚVO sa uplatňuje 
finančná oprava 25 %. 

Finančná oprava 25 % sa uplatní 
aj v prípade, že zákazka na 
poskytnutie služby bola nesprávne 
zaradená do prílohy č. 1 k zákonu 
o VO a malo ísť o nadlimitnú 
alebo podlimitnú zákazku, ale 
verejné obstarávanie bolo 
vyhlásené ako zákazka s nízkou 
hodnotou a korektne zverejnené 
na webovom sídle prijímateľa 
a na osobitnom mailovom 
kontakte 
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Určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle 
ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. 

1 .  

Nedodržanie postupov zverejňovania 
zákazky v zmysle zákona o VO 

hlásení ver�iného obstarávania, špecifikácia v súťažnj•ch podkladoch 
Verejný obstarávateľ 12  neposlal oznámenie o vyhlásení verejného 1 1 00 % 
obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 27 ZVO. 

Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď vereJny 
obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti 
postupovať podľa ZVO v zmysle § 1 0  ods. 1 ,  čo zároveň znamená 
nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko 
verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne 
nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto 
prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v 
zmysle § 1 ods. 2 až 12  ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím 
konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie 
alebo nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 1 5  OOO 
EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať 
informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt 
zakazkycko@vlada.gov .sk. 

Verejný obstarávateľ nesprávne zaradil predmet zákazky pod služby 
uvedené v prílohe č. 1 k ZVO, na základe čoho nedodržal postupy 
zverejňovania. 

V prípade nadlimitných zákaziek, 
v rámci ktorých nebolo 
oznámenie zverejnené v úradnom 
vestníku EÚ, ale zadávanie 
zákazky bolo korektne zverejnené 
vo vestníku ÚVO sa uplatňuje 
finančná oprava 25 %. 

Finančná oprava 25 % sa uplatní 
aj v prípade, že zákazka na 
poskytnutie služby bola nesprávne 
zaradená do prílohy č. 1 k zákonu 
o VO a malo ísť o nadlimitnú 
alebo podlimitnú zákazku, ale 
verejné obstarávanie bolo 
vyhlásené ako zákazka s nízkou 
hodnotou a korektne zverejnené 
na webovom sídle prijímateľa 
a na osobitnom mailovom 
kontakte 

12 Označenie „Verejný obstarávate!"' sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 9 ZVO a osobu v zmysle § 8 ZVO 
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2 

3 

Nedovolené rozdelenie predmetu 
zákazky alebo nedovolené spájanie 
predmetov zákaziek 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 
lehoty na predkladanie ponúk 

Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu 
postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania 
podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo 
poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na 
stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za 
následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti ZVO. 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 1 6  ZVO, ak namiesto vyhlásenia 
nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 
dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania 
nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej 
zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky 
s nízkou hodnotou, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej 
zákazky. 

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16  ZVO, ak zákazku napr. na 
dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do 
podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka 
predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto 
stavebných prác. 

Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného 
postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na 
časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky 
počet predložených ponúk. 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) 
bola kratšia ako limit ustanovený zákonom. 

1 00 % - vzťahuje sa na každú 
z rozdelených zákaziek 

25 % v prípade zákaziek, v rámci 
ktorých bol obídený postup 
zadávania nadlimitnej zákazky 
(a teda v rámci nich nebolo 
zverejnené oznámenie o vyhlásení 
VO v úradnom vestníku EÚ), ale 
zadávanie zákazky bolo korektne 
zverejnené vo vestníku ÚVO. 
Uplatňuje sa na takú 
z rozdelených zákaziek, v rámci 
ktorej bol nedovoleným 
rozdelením obídený prísnejší 
postup vo verejnom obstarávaní. 

25% v prípade, ak bol obídený 
postup zadávania nadlimitnej 
alebo podlimitnej zákazky v 
dôsledku zahrnutia takej dodávky 
tovaru alebo poskytnutých 
služieb, ktoré nie sú nevyhnutné 
pri plnení zákazky na stavebné 
práce do PHZ. 

1 0% - v ostatných prípadoch 
nedovoleného spájania 
rôznorodých zákaziek, ktoré 
mohlo obmedziť hospodársku 
súťaž 
25 % v prípade, že skrátenie 
lehoty bolo rovné alebo väčšie 
ako 50 % zo zákonnej lehoty. 
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4 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 
lehoty na predloženie žiadosti o účast'1 3  

Stanovenie lehoty na prijímanie 
žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje 
sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov 
alebo podlimitné zákazky bez využitia 
elektronického trhoviska) 

Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle 
§ 66 ods. 2 písm. b) ZVO, avšak z dôvodu nezverejnenia predbežného 
oznámenia v lehotách uvedených v zákone nebol oprávnený na toto 
skrátenie. 

Lehota stanovená na pnJtmanie žiadostí o súťažné podklady je 
neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím 
sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaží vo verejnom 
obstarávaní. 

Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stÍpci „Výška 
finančnej opravy", pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je 
potrebné určiť na individuálnej báze (prípad od prípadu). Pri určovaní 
výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory 
vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky 
(administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných 
podkladov). V prípade, že súťažné podklady boli až do 
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný 
obstarávateľ k n im poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a 
priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná 
oprava sa neuplatňuje. 

13 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 

1 O % v prípade že toto skrátenie 
bolo rovné alebo väčšie ako 30 % 
zo zákonnej lehoty. 

5 % v prípade akéhokoľvek iného 
skrátenia lehôt (je možné znížiť 
až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má 
za to, že povaha a závažnosť 
nedostatku neopodstatňuje 
uplatnenie 5% finančnej opravy. 
25 % v prípade, ak lehota na 
prijímanie žiadostí o súťažné 
podklady je menej ako 50 % 
lehoty na predloženie ponúk (v 
súlade s príslušnými 
ustanoveniami). 

l O % v prípade, ak lehota na 
prijímanie žiadostí o súťažné 
podklady je menej ako 60 % 
lehoty na predloženie ponúk (v 
súlade s príslušnými 
ustanoveniami). 

5 % v prípade, ak lehota na 
prijímanie žiadostí o súťažné 
podklady je menej ako 80 % 
lehoty na predloženie ponúk (v 
súlade s príslušnými 
ustanoveniami). 
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Nedodržanie postupov zverejňovania Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti 1 0 % 
opravy oznámenia o vyhlásení o účasť) bola predÍžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto táto sadzba môže byť znížená na 5 
verejného obstarávania v prípade skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo % podľa závažnosti. 

5 - predÍženia lehoty na vestníku VO 
predkladanie ponúk 

- predÍženia lehoty na žiadosti o 
účasť 1 4  

Neoprávnené použitie rokovacieho Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so 25 % 

6 konania so zverejnením zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa 
dotknutých ustanovení ZVO. táto sadzba môže byť znížená na 

1 O % alebo 5 % podľa závažnosti. 
Neoprávnené použitie priameho Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe priameho rokovacieho 1 00 % 

7 rokovacieho konania konania, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa 
dotknutých ustanovení ZVO. 

Zadávanie zákaziek v oblasti obrany Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti 1 00 % 
a bezpečnosti - nedostatočné prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez 

8 zdôvodnenie nezverejnenia zákazky zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov táto sadzba môže byť znížená na 
opodstatnené. 25 %, 1 O %  alebo 5 % podľa 

závažnosti. 
Neurčenie: Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch, ktoré nie 25 % 

- podmienok účasti v oznámení, sú zverejnené v profile, čím nie je poskytnutý bezodplatný, 
resp. vo výzve na predkladanie neobmedzený, úplný a priamy prístup k nim a/alebo podmienky účasti táto sadzba môže byt' znížená na 
ponúk, publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti pod ľa l O % alebo 5 %, ak podmienky 

9 - kritérií na vyhodnotenie ponúk súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane účasti/kritéria na vyhodnotenie 
(a váh kritérií) v oznámení, váhavosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo ponúk boli uvedené v oznámení 
resp. výzve na predkladanie keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, (alebo kritériá na vyhodnotenie 
ponúk alebo v súťažných resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a ponúk v súťažných podkladoch), 
podkladoch pod. ale neboli dostatočne opísané. 

Nezákonné a/alebo diskriminačné Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byľ odradení od 25 % 

IO  podmienky účasti a/alebo kritéria na podania ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných 
vyhodnotenie ponúk stanovené podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených 
v súťažných pokladoch alebo oznámení v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť 

14 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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1 1  

1 2  

1 3  

1 4  

Podmienky účasti nesúvisia a nie sú 
primerané k predmetu zákazky 

Technické špecifikácie predmetu 
zákazky sú diskriminačné 

Nedostatočne opísaný predmet zákazky 

Porušenie povinnosti zadávať 
podlimitnú zákazku na nákup tovarov, 
alebo služieb, ktoré nie sú 
intelektuálnej povahy, bežne 

hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu 
v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v 
danej krajine alebo regióne, použitie nezákonných kritérií na 
vyhodnotenie ponúk podľa � 44 ods. 1 2  ZVO. 
Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie 
sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre 
uchádzačov alebo dané požiadavky vytváraj ú  neopodstatnené 
prekážky k otvorenej súťaží vo verejnom obstarávaní, napr. 
neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok 
tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre 
účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. 
Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že 
nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú 
neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaží vo verejnom obstarávaní. 
Technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, 
výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto 
pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu. 
Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, 
nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce 
informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej 
ponuky. 1 5  

Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 1 09 až 1 1 2  ZVO, ak ide o 
dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej 
povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup 

1 5  Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko) 

Táto sadzba môže byť znížená na 
1 O % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia. 

25 % 

Táto sadzba môže byť znížená na 
1 O % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti i porušenia 

25 % 

Táto sadzba môže byť znížená na 
1 O % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia. 

1 0 %  

Táto sadzba môže byť znížená na 
5 % v závislosti od závažnosti 
porušenia 

V prípade zrealizovaných prác, 
ktoré neboli súčasťou opisu 
predmetu zákazky, zodpovedajúca 
hodnota prác je predmetom 1 00 % 
finančnej opravy. 
5 %  
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dostupných na trhu, prostredníctvom podľa § 1 1 7 ZVO alebo postup podľa § 1 1 3 až 1 1 6 ZVO (vzťahuje sa 
elektronického trhoviska na verejné obstarávanie vyhlásené do 1 . 1 1 .20 17). 

Vyhodnocovanie súťaže 
Uprava podmienok účasti po otvorení Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia 25 % 
ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za podmienok účasti, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť 

1 5  následok nesprávne prijatie ponuky uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa Táto sadzba môže byť znížená na 
uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti . 1 O % alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 
Uprava podmienok účastí po otvorení Podmienky účasti bolí upravené počas vyhodnotenia splnenia 25 % 
ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za podmienok účasti ,  čo malo za následok vylúčenie 

1 6  následok nesprávne vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa Táto sadzba môže byť znížená na 
uchádzača/záujemcu postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti .  1 O % alebo 5 % v závislosti od 

závažností porušenia. 
Vyhodnocovanie ponúk Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov nebol i dodržané kritéria na 25 % 
uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov vyhodnotenie ponúk alebo pravidlá na uplatnenie kritérií. 
v rozpore s podmienkami účasti Táto sadzba môže byť znížená na 
uvedenými v oznámení a súťažných Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov nebol i  dodržané podmienky 1 O % alebo 5 % v závislosti od 
podkladoch a/alebo vyhodnocovanie účastí alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (prípadne podkritériá závažnosti porušenia. 

1 7  ponúk uchádzačov v rozpore s alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných 
kritériami na vyhodnotenie ponúk a podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s 
pravidlami na ich uplatnenie. oznámením a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného 

uchádzača. Uvedený typ porušenia sa týka aj prípadov, keď bol zo 
súťaže vylúčený uchádzač, ktorý podmienky verejného obstarávania 
spÍňal. 

Nedodržiavanie zásady Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho prideľovania 25 % 
transparentnosti a/alebo rovnakého bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný 
zaobchádzania počas postupu z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. Táto sadzba môže byť znížená na 
zadávania zákazky 1 O % alebo 5 % v závislosti od 

1 8  Zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje. závažnosti porušenia. 

Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba 
niektorým záujemcom. 
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1 9  

20 

2 1  

22 

Modifikácia (zmena) ponuky počas 
hodnotenia ponúk 

Rokovanie v priebehu sút'aže 

V rámci rokovacieho konania so 
zverejnením nastala podstatná 
modifikácia (zmena) podmienok 
uvedených v oznámení alebo 
v súťažných podkladoch 1 6  

Odmietnutie mimoriadne nízkej 
ponuky 

Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk n iektorým 
záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. 

Verejný obstarávateľ porušil  povinnosť podľa § 40 ods. 4 ZVO 
požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, 
ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo 
splnenie podmienkv účasti. 
Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať 25 % 
(zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk 

Táto sadzba môže byť znížená na 
1 O % alebo 5 % v závislosti od 
závažnosti porušenia. 

V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje 25 % 
s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k 
podstatnej modifikáci i  (zmene) pôvodných podmienok uvedených Táto sadzba môže byť znížená na 
v oznámení alebo v súťažných podkladoch . 1 O %  alebo 5 % v závislosti od 

závažnosti porušenia. 
V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky 25 % 
boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na 
vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala Táto sadzba môže byť znížená na 
spÍňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so 1 O % alebo 5 % v závis losti od 
zvere jnením. závažnosti porušenia. 
Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka 25 % 
vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný 

16 Limitovaný stupeň flexibi l i ty môže byť aplikovateľný/apl ikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej 
implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 1 1 8) . Keď takáto možnosť n ie je predpokladaná (nie 
je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak 

1 .  Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastn i l i  zákazky iní záujemcovia ako tí, ktorí bol i  v pôvodnej 
zákazke; 

2 .  zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný; 
3 .  verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala; 
4 .  modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazky neumožňovala. 
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Konflikt záujmov 1 7  

23 

Podstatná zmena častí podmienok 
uzatvorenej zmluvy oproti častiam 
obchodných podmienok uvedených 
v oznámení alebo v súťažných 
podkladoch 1 9 

24 

obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada 
uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej 
cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku 
uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky 
dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov. 
Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prij ímateľom a 
uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym 
alebo úradným orgánom 1 8•  

Realizácia zákazky 
Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti 
podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, 
lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok 
a špecifikácie materiálov, alebo ceny8 . Je nevyhnutné vždy posúdiť od 
prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú" zmenu.20 
Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je 
upravená v § 1 8  ods. 2 ZVO. 

Verejný obstarávateľ vykonal podstatné zmeny pôvodnej zmluvy, 
rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a porušil ustanovenie § 1 8  
ZVO. 

Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je 
v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou 

17 Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 1 3  ku konfliktu záujmov 

1 00 %  

25 % z ceny zmluvy 

plus 

hodnota dodatočných výdavkov 
z plnenia zmluvy vychádzajúcich 
z podstatných zmien zmluvy. 

1 8  Úradný orgán - Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 
ku konfliktu záujmov) 
19 Koncept „nepredvídaných okolností" by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri 
vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané 
za „nepredvídanú okolnosť" (T-540/10  a T-235/1 1 ). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. 
20 Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801  odst. 1 1 6 a 1 1 8, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR 1- 9845, Vec C-9 1 /08, Wall 
AG, [20 1 0] ECR 1- 28 1 5  
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Zníženie rozsahu zákazky 

Zákazka na doplňujúce stavebné práce, 
tovary alebo služby bola zadaná 
v rozpore s pravidlami podľa § 18 
zákona o VO8 

alebo s ponukou predJoženou úspešným uchádzačom alebe 

uchádzačmi. 
Zákazka bola zadaná v súlade so ZVO, ale následne bol znížený rozsah I Hodnota zníženia rozsahu 
zákazky, pričom zníženie rozsahu zákazky bolo podstatné. 

Plus 
Zníženie rozsahu zákazky nie je podstatné, ak je nižšie ako: 
1. 1 O % v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie 25 % z hodnoty konečného 

služby a nižšie ako 15 % v prípade zákaziek na stavebné práce, rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu 
2. 25% v prípade, ak potreba zníženia rozsahu zákazky vyplynula zákazky je podstatné). 

z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení 
náležitej starostlivosti predvídať a znížením rozsahu sa nemení 
charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy 
a zároveň pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná 
zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej 
úpravy, vrátane úpravy ceny. 

Zníženie rozsahu zákazky sa posudzuje vo väzbe na zmluvnú cenu. 
Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami 
ZVO, ale na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej 
zmluvy, z dôvodu požiadavky na doplňujúce stavebné práce, tovary 
alebo služby, neboli splnené podmienky podľa § 1 8  ZVO. 

100 % hodnoty dodatočnej 
zákazky 

V prípade, že všetky dodatočné 
hodnoty stavebných 
prác/tovarov/služieb 
v dodatočných zákazkách 
nepresahujú 20 % z hodnoty 
pôvodnej zákazky a súčasne táto 
hodnota dodatočných zákaziek 
sama o sebe nepredstavuje 
hodnotu nadlimitnej zákazky, 
môže byt' finančná oprava znížená 
na 25 % z hodnoty 
dodatočne_j /dodatočných zákaziek. 
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EURÓPSKA ÚNIA 
Európsky lond regionálneho rozvoja 
OP Integrovaná lnfrattruktúra 2014 - 2020 

MINISTUUTVO 
DOr�STAVBY 
SlOVINSkfJ 1\lPUBLIKY 

ZMLUVA O PARTNERSTVE 

ÚRAD PODPRIDSEDU VLADY SR 

1 PRE INVESTICIE 
A INFORMATIZÁCIU 

Číslo zmluvy: 125/2018 

Qtlľil ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 3 ods. 2 písm. c) 
J_i,oa č. 292/2014 Z. z. O príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

( ďalej len „Zmluva o partnerstve") 

IIJl!Vrctá medzi zmluvnými stranami: 

1 NílzOV organizácie: 
ldlo: 

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 
Kýčerského 5, 811  05 Bratislava 

1 o: 45736359 
Dft: 
l(onajúcl: 

2023345962 
Ing. Albín Kotian, Člen Správnej rady 
Ľubomír Lärincz, Člen Správnej rady 
Ing. Radovan Majerský, PhD., Člen Správnej rady 
Ing. Milan Muška, Člen Správnej rady 

(ďalej len „hlavný partner" alebo „prijímate]"') 

a 

2. Názov organizácie: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 
Štefánikova 15, 811  05 Bratislava, Slovenská republika Sídlo: 

IČO: 50349287 
DIČ: 2 120287004 
Konajúci: Mgr. Patrik Krauspe, Vedúci úradu 

( ďalej len „partner ") 

za účelom realizácie projektu 

Názov projektu: Migrácia IS obcí do vládneho cloudu - plošné rozšírenie IS DCOM - 2. etapa 
(ďalej len „Projekt"), ktorý je bližšie vymedzený v čl. II tejto Zmluvy o partnerstve. 

P R E A M B U L A  

1 . Zmluvné strany sa dohodli, že v súvislosti s cieľom zabezpečiť realizáciu Projektu a uzatvorením Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku ( ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP") uzatvárajú túto Zmluvu o partnerstve. 

2 .  Zmluva o i>a ľtnerstve, všelky práva, povinnosti a nároky vzniknuté na základe alebo v súvislosti so Zmluvou o partnerstve sa riadia 
všeobecne 7.áväznýml právnymi prl'dpismi Slovenskej republiky a apl ikovateľnými právnymi aktmi Európskej únie [tľalej len „Právne 
predplsý"), Z.mluvne strany sa dohodli, že práva a pQvit111ostl zmluvných strán výslovne neupravené v Zmluve o par nerstve sa primerane 
riadia Vseobecnými :,:mluvnými pudlll ienkami k Zmluve o poskymutí NFP (cľalej len ,.VZP''), ktoré tvoria príloh11 <, 1 Zmlt1vy u poskytnulí 
NFP uzatvorenej medzi prijímateľom NFP, ktorý je hlavným partnerom a Poskytovateľom NFP, a ktoré sú jej neoddel iteľnou súi:'..t�ťou. 
Na partnera sa primerane vzťahujú povinnosti hlavného partnera ako prijimateťa v ·tmyste VZP a t lelo povinnnsll sú povinnosťamf 
partnera voči hlavnému partnerovi. Partner sa zaväzuje tieto povi 1u10 ll voči hlavnému partnerovf riadne a vtas dodr:žiavaľ. 

3 Vzájomné práva a povim1osti med:,:I zml�rvnými stranami sa ďalef primerane riadí,1 všetkými dokumentmi, na ktoré otlkazujľ1 VZP, 
Pr!ručkou pre prijímateľa Operačného programu lntegrovan:i inft11�trukt(1 r,1, [íľlnritne] osi 7 IMomrnčnil spôloč\1osť {ďalej len „Príručka 
pre príjímatel'a"), pdsluš"ným Vyzvaním 011 predkladanie žiadostí o nenávratný fina11tný prispevol< (ďalej len ,;Vyzvanie''), prísluš11, 1u 
schčmou štfitnej pomoc! (ak relevantné), Systémom riadenia európskych �trukturálny h a  inves11érlých íondov n� programove obdobie 
2014- - 2020 (ďalej len „Systém rlaciellla EŠff'J, Syst6mom ílm111čného riadenia štruktw"iilnych fondov, Kohéznc:ho fllndu a l�ttľópskeho 
námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 20.J,4  - 2020 (ďalej len ,,Systém finančného riadenia"), Stratégiou financova.ma 
Eusópskych truktur.íl nych a I nvestičných fondov pľe programové obdobie 20 1 4 - 2020 (d'alej ten „Stľategla ťi nancnvanl:i"), prfslusnýml 
melodicl-'Ýmf výkl,1dmf. pokynm i  a vzormi Úradu podpredsedu vlády SR pre investlcle a inforrnatizác1u - Centrálny koordinačný orgán, 
usmer11eni;i111i Ministerstva flna11cií SR • CertJflkacný orgán a usmerneniami Poskytnvatel'il, Uvedené dokumenty v pl<1tnom ·menl �ú 
zverejnené na webovom sídle www,partnerskadohoda.gov.sk www,finance.gov.sk www opjj gov,sk a www informatjzacia sk. 

4. V prípade, že pofas platnosti ;,, účinnosti Zmluvy o partnerstve dôjde k zmene Právnych predpisov, resp. iného pre účely tejto Zmluvy 
o partnerstve ťozhoclného t!1ikuľnentu vydaného pr!sl11!mými orgánmi Slovenskej republiky alebo Európskej únie, zmh,vnc strany sa 
'l.aväzuju odo diíô1 nad.obucl.nuti-a ich platuostf a tíčl11nostl postupovať podľa platnťho prävneho pred.pisu, resp. iného ľoz.hodn�hr, 
dokumentu  pokiaľ to ,,ehude odporovať platným Pritvnym predpisom, V príp<1de, Ť.e pri 'l.mene Pr.ív11yrh predpisov, resp. dokumentov 
LtVedellýcb v b de 3 Preambuly, hudc ktorákoľvek zo zmh1vt1ýc.h strán považovať w účelné upraviť Zm luvu o p  rl ricrsfve d11l l�tk1 1m, 
zaväzujú sa zmluvné strru1y uzatvo1il' tlodat Ii k Zmluve o pa_rtnerstve v rozs;ihu zn!>úlau niil s platnými Právnymi predpismi, resp. i ným 
rozhodným dokumentom. 

Článok 1 
úvodné ustanovenie 

Zmluva o partnerstve využíva definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú VZP. Povinnosti 
vyplývajúce z definície pojmov uvedených vo VZP sú pre zmluvné strany rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v ustanoveniach 
Zmluvy o partnerstve. 
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MINIHl1'.S1VO 
OOP�STAVtY 
�lO\líNSKtJ IUPUlllKY 

1 Pre účely 7.mluvy o /}arll1eťsl v sa okrem poj111ov uvedených v článku 1 VZP rozumie: 

Členmi I artnerstva - hlavný partneľ a nartner: 

Dňom - pracovný dei'l, pokíaľ v Zmluve o partnerstve nie je vý lovne uvedené že Ide o kalend.írny de1i; 

H lavným parn1erom - prijímateľ nenávratného finančného p1isp�vku na záklaLle Zmluvy o poskylllut! NrP; 
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technulóghi111 a zlepšenl;i id1 vyuiivan ia  ii kvality. Globálnym cieľom OPI I je podpor-1 trval urtrfateľnt.!j mobility, fwspodársk n/ 
tvorby pracov11ých miest a 1.lepše111e podnikat ľsl<é.ho prostrec.lia prostrerlníctvoui rozvoja dopravnej i 11fraštrnktúry, ťoivoJ

� 1 
osobnej dopravy a rozv ja l uformaénej spoločno ti; µ 

Partnerom - osoba, ktorá sa spulupo11ieľa na pr(prave prnjekLU so žiadateľmn a na realizácii Projektu s prijíma�eťmn podľo Zni 
partnerstve alebo ktorá so sputupodieľa na reallzádl projektu s p1ijimateľom podľa Zmluvy u parlherstve; 

Poskytovateľom - orgán, ktory je r,odpove(luý za pridelenie nenávntného ftnan�ného príspevku schváleliému pr<ljcktu v z 
Zmluvy o poskytnutí NFP. V riim I OP!l je v zmysle uznesenfa vlády SR č. 17 1/20 14  Poskytovateľom Ministerstvo dopravy a Vý; 
Sluve11skl!j republiky alm Rladlacl orgán, zastupl!ný Úradom podpredsedu vlády lovenskej republiky pre i 1 1  estfcie a J 11format1� 
Sprostredkovateľským oľgánom na výkon ca ti uloh Riadiaceho orgánu podľa Zmluvy o vykonávaní časli úlub riadiaceho 0 
sprostretlkovateľ kým org;ínom \I rámci Opl!ral:ného progra111 u  lntegľovaná i11fraštrul<túra Prinl"ftn.1 os 7 zo d1ia 29. 1 0.2016; 

Zmlu n poskytnutí NFP - p1.i\lny akt sta11ovujúci práva a povi.Jmosti zmluv1 1ých strán ako aj poc:im lenl(y platné pre podpQru Pľoj 
fl11a11cuvanéJ10 zo šl ruktur:ílny ·h fondov a Kohézneho fondu a šl.ítneho ťozpôČl.11 na spo'lufioancovanie UZi\tvnrená, ni 
Pusl<ytuvateľom a prijf111ateľom NFP. 

3 Ak nit) ie v Zmluve o partnllrstve výsl vne uvedené i11ak, majú slová a po1my použité v Zmluve o p;irtherstve a slová a pojmy, ktoré 
sľ1 cl finované v tomlo článku význam, aký i111 je prl ťadený vo VľP. 

Člänok I I  
Predmet a učel Zmluvy o paľtnerstve 

1 . ľredm�com ZIHluvy pé!ľtncrstve Je úprava zmluvných podmienok, práv a povinnosti zmluvných · tr;\n pri poskytnutí n�návratnä 
finančneho príspevku (ďalej len „NFP") zó strany Push-yt vateľa na rcal izácm aJ,tlvlt Projektu :lpe lnkovaných v prllohe é. la, lb te1 
Zmluvy L• pannerstve. Partnerstvo je spojením členov partnerstva vytvorené s cieľom zeľektívne11ía �--polupráce zn1luvných strán 
lepšieho .i cfektí1111ejš1eho naplnenia Speclfkkych cieľov P07 OPIi. účelom tejto Zmluvy o part11erstve je zabezpeč,mle riadenia lwall 
v rámci dodávaných výstupov v Projekte s c eľom zabezpel'lľ dohľad nad h lavnými aktivitami Proíektu, v úladl! so štandardami podl 
výnosu Ministerstva financif Slovenskl;!j re1,ubllky E. 55/2U M Z. 1_ o šU111clardod1 pre i11formatné systémy verejnej spravy v zne 
neskuršfch predpisov f d'alej len 0výMs MF SR č. 55/20 14 Z. z.''J a zabezpečenie publicity výstupov Projektu, nad rámec 1 1 1 lnhnálnyc 
povinných nalezltostí, ktoré má povinnosť realizovať hlavný partner v rámci pudporuýcl1 aktiv1t Projektu, v SÚiad s podmienkam 
Vy·ivMia na predkladanie žiadosti íJ N FP s kódom 0P l l -ľ017 /7 /4--N P. 

2 účelom 7.rnluvy o partnerstve Je vytvcirlť podmienky pre úspešnú reall:r.áciu Projektu, a to vyu"i:llim NFP '/. :  

Operačného programu 

Spoluítml llcova11ý fondo1u: 

Príoľitn· os: 

Investičná pľiorlt:a: 

Špec1nci<ý tiel': 

Schéma pomocí: 

r, skytovat11ť pomn ·I; 

Operat1tý program Integrovaná !nfrastrul<tt.lr.t (ďalej l 11 , , Píl") 

Európsky fonrl regionálneho rozvoja (ďalej len „EFHR") 

7 lnformačttá spoločnosť (ďalej hm „P07'') 

2c) Posi lnenie aplfkádf IKT v r mel elektronit:kej Stálnej správy, elektronh:kého vzdelávania, 
elektronkkej fn l<luzLe, lektronlckej kultúry,a elektr 11íckél10 zdravntnli.:tva 

7.fl Racionalizácia prevác.lzky infOrniačný h systémov pomocou eGovernment cloudu 

neuplaLiíuje a 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení O radom podpredsedu vlády 
Slovenskej republiky pre i nvestície a infor111atltiidu ako Sprostredkovateľským orgánom 
podľa Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo 
dňa 29. 10.2016. 

3 Zmluvne strany sa záväzne doh,idli na pravidläd1 týkajúcich :;a postavenia a ni.Íjourn ·•ch t.mluvných vzťahov meclzi členmi partnerstva 
a k J loskytovateľovr tak, ahy I ola zabezpečená ťeaiizácia planovaných aktív t doslalmutie cleľov stanovených. v schválenom Projekte. 
Uzatvorenfm Zmluvy o partnerstve ale sú dotknuté 11räva a povinnosti hlavného partnera voči Poskytovateľovi v zmysle 
Zmluvy o poskytnutí NFP, ii to najmä nie je dotknul.á cel ková zodpovednosť hlavného partnera ako pľljfmateľa NFP za 
lntplementáciu ii realizädu Projektu. 

4 Aktivity Projektu uvedené v prílohe č. la, lb tejto Zmh1vy o part11erstve sa partner zaväzuje real i zovať riadne a včas, v súlade s touto 
Zmluvou o partnerstve a v súlade so Z111 luvou o poskytnutí NFP, najrnä d ukom 1 •1· ods. 1, pisnt. 1,) VZP. 

5. l ll avný partner sa zavä:i;u/e, �e na záklaJI:! ZrnlL1vy o partnerstve poskytne NFľ partnerovi za. útelom uvedeným v ods. 1 a 2 tohto článku 
a tô spô bnm a v súlade s usta11ove11iami Z111 l t1vy o poskytnutí N FP, v súlade so Systémom riadenia EŠlF, Systémov finančného riadenia, 
v s1 1 lade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zml1 1va o po kylm1U NFP odkazuje, vľáta1w právnych dukumentov a v súlade s platnými a 
útinuýml v�eohecne záväznými Právnymí predpismi. 

o Partner sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP a v Zmluve o 
partnerstve a jej účelom definovanom v odseku 1 a 2 tohto článku. 

7 NFP  poskytnutý v zmysle Zmluvy o partnerstve je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné 
prostriedky tvoriace N FP vynaložené: 

2 
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EURÓPSKA ÚNIA 
Európ!lky fond regionálneho rozvoja 
OP Integrovaná infra!truktúra 2014 - 2020 

MINISTERSTVO 

DOPRAVY A VYSTAV BY 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

ÚRAD PODPREDSEDU VLÁDY SR 
1 PRE INVESTfCIE 

A INFORMATIZÁCIU 

v súlade so '.lásadou riadneho finančného hospodárenia podľa čl. 30 Nariadenia EP a Rady (EÚ, Euratom) 966/20 12 o 
rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 
1605/2002 v platnom znení, 

hospodárne, efektívne, účinne a účelne, 

v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niekto1ých zákonov (ďalej len „zákon 
o rozpočtových pravidlách"). 

Zmluvné strany sú povinné zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, 
ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnutý NFP 
je príspevkom z ve_rejných zdrojov. 

Článok III 
Vyhlásenia 

1 .  Poskytovateľ podľa Zmluvy o poskytnutí NFP reprezentuje a zastupuje finančné záujmy Európskej únie (ďalej len „EÚ") a Slovenskej 
republiky. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ nie je členom partnerstva a nezodpovedá za konanie partnerstva, či 
ktoréhokoľvek člena partnerstva a ani za žiadne dojednania medzi členmi partnerstva. 

2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený, nie však povinný, v rozsahu svojho uváženia metodicky usmerňovať členov 
partnerstva pri plnení povinností podľa Zmluvy o partnerstve a upozorňovať ich na nesúlad s Právnymi predpismi a/alebo internými 
predpismi a pravidlami na poskytovanie pomoci, pričom sa členovia partnerstva zaväzujú takéto usmernenia bez výhrad akceptovať 
a realizovať opatrenia navrhnuté Poskytovateľom. 

3 , Členovia partnerstva prehlasujú a súhlasia s tým, že hlavný partner zastupuje partnerstvo navonok v súvislosti s realizáciou Projektu, 
a to: 

4. 

5 

6 

7 

voči Poskytovateľovi, 

pri riadení a organizácii finančných tokov v súvislosti s poskytnutým NFP vo vnútri partnerstva a aj navonok vo vzťahu 
k Poskytovateľovi, a to podľa podmienok Zmluvy o partnerstve a v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, 

pri rokovaniach s Poskytovateľom o podmienkach realizácie jednotlivých aktivít Projektu. 

Odsek 3 tohto článku Zmluvy o partnerstve sa nevzťahuje na rokovania jednotlivých členov partnerstva s dodávateľmi, ako aj na samotné 
uzatváranie zmlúv jednotlivými členmi partnerstva s dodávateľmi. 

Partner prehlasuje, že sa pri plnení svojich povinností a realizácii práv podľa Zmluvy o partnerstve bude riadiť platnými Právnymi 
predpismi a metodickými usmerneniami Poskytovateľa a hlavného partnera. 

Hlavný partner má postavenie koordinátora Projektu, ktorý v súlade so schváleným Projektom riadi a organizuje realizáciu Projektu 
v súlade s ustanoveniami Zmluvy o partnerstve, ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, usmerneniami a pokynmi Poskytovateľa. 
Partner mu zveruje oprávnenia, ktorých výkon je potrebný pre zabezpečenie úspešnej realizácie Projektu. Partner prehlasuje, že 
akceptuje hlavného partnera ako koordinátora Projektu v rozsahu oprávnení podľa Zmluvy o partnerstve a zaväzuje sa akceptovať 
a realizovať pokyny hlavného partnera vo vzťahu k realizácii aktivít a finančného riadenia Projektu. Partner zároveň prehlasuje, že 
akceptuje hlavného partnera ako správcu informačného systému verejnej správy podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných 
systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ISVS"). 

Partner podpisom Zmluvy o partnerstve preberá na seba v celom rozsahu zodpovednosť za riadne plnenie povinností a vykonávanie 
jemu zverených aktivít Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o partnerstve. Zodpovednosť hlavného partnera alebo partnera za porušenie 
akýchkoľvek ustanovení zákona o ISVS, zákona o príspevku z EŠIF, zákona o rozpočtových pravidlách, či inej právnej úpravy upravujúcej 
nakladanie s finančnými prostriedkami vyplácaných z iných verejných zdrojov, najmä zdrojov EÚ, týmto nie je dotknutá. 

8 .  Hlavný partner a partner sa podpisom Zmluvy o partnerstve stávajú spolu realizátormi Projektu, t. j .  partner preberá zodpovednosť voči 
hlavnému partnerovi za realizáciu aktivít Projektu, ku ktorým sa zaviazal, a ktoré sú špecifikované v prílohe č. la, lb tejto Zmluvy o 
partnerstve. Partner sa tak podieľa na realizácii Zmluvy o poskytnutí N FP uzavretej medzi hlavným partnerom a Poskytovateľom 
a podpisom Zmluvy o partnerstve sa zaväzuje všetky jemu zverené aktivity realizovať v zmysle schváleného Projektu. Zodpovednosť 
hlavného partnera voči Poskytovateľovi za plnenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknutá. 

9. Zmluvné strany sa zaväzujú použiť NFP výlučne na úhradu oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok 
stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP a v Právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v článku 3, ods. 3.3, písm. b) až 
f) Zmluvy o poskytnutí NFP. 

1 0. Zmluvné strany berú na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na  
kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za  porušenie finančnej disciplíny sa  
vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone 
o rozpočtových pravidlách, v zákone č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov a v zákone č. 357 /2015 
Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej 
kontrole a audite"). 

1 1 , Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovaleľ alebo iaý oprávnený orgán (napr. certifikačný organ, orgán auditu) je oprávnený 
vykonať 111ančnú opravu v zmys l e fäm ku 143 Nariadenia E llrápskeho parlame.ntu a Rady (EÚ) č, 1303/20B io 1. 7. detembrA 20 13, 
ktorým sa stanovujú spoločné ustaaovenía o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, 
Euróµskom poľnohospod;írskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú v�eDbecné 
ustanovenia o Európskom fonde regfonálneho roivoja, Európskom sociá lnom fonda. Kaheznom fonde a louľópskom námornom a 
rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom znení (ďalej len „všeobecné nariadenie"). 

1 2 , V prípade, ak sa v tejto Zmluve o partnerstve dohodlo, že členovia partnerstva sú povinní plniť voči Poskytovateľovi určitý záväzok, vo 
vzťahu k Poskytovateľovi tento záväzok plní h lavný partner v celosti, bez ohľadu na povahu záväzku, a to aj v prípade, ak ide o deliteľné 
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A INfOR.MATIZÁCIU 

pl1 1enic ;1 nes11lnená časť sa lyka iba závä1.ku partnera, A� hlavný partneľ v rozs,1hu L1plat11en ho nároku zaväzok �átn s-plnil, Je or, • puzadovať náhradu od partnera, za kturéhu plni l .  podľa ·výšky a/alebo v ruzsabu záväzku partnera altiho l odľa jeho podielu ravnený 
spoločneho záviizlrn, v 1'asti, v akej hlavný partner plni l z.i p<1-flnera na Plnenf 

1 3  Dohoda uveden� v ndseku 1 2  tohto článku s a  neuplatní výlučne v prípade: 

íl ) 

h) 

plnenia pcwi 1111ostí vyplýv;1juclch z ochrany finančný h záujmov Európskej l'u1ie podľa § 37 z.Ikona o prís11e,vku i, llŠIP, z kt 
vznlkafú povinnosti pdamo lrnidému ?, členov partnerstva sanwstatne a lak to S'J ich aj :r.avä:wje plniť konkrétny člen Partne 

or�hu 
••tva l\ 

vysporiadania fi nančnýcl1 vzťahov pú vykonanf ílnančnej opravy vočf jednému alc�o viacerým členom partnerstva l>0dľ � záko11a o prispevlw z �ŠIF, ak sl PoskytovaLeľ v súlade so zákonom o príspevku z ES!F a so Systémom finauéného riadeni: b 
42 

11árokovať vyspúrladanje fitiančných vzťahov priamo vočf pnľlt1erovi. Na Mely vytvoľen!a právneho základu pre takýto po �de 
partner s lymln po tu11om výslovne súhfasi a vyhlasuje, 1.e si je vedo111ý svojich poviMosti vyplývajúcich z §  4::! zákona O prfsp: �I> z EŠIF, ktoré Je vo�i Poskytovateľovi pripravený plniť aj prostredn!ctv m tohto zmluvného u.sla11ovcni.1 a vrátiť 111 u požadov\: N FP □lebo jeho čast' v pdpacle, .ik f1oslcytovateľ u1.1 laln.1 vnčl nemu žiadosť o vrättrnle jemu po�kytnulého Nf'P alebo jeho � l a 11alogil:ky podľa čl. 1 () VZP. Žladusť o vrátenie íl11ančných prostriecllh v pndľ,1 Lohto odseku sa 111ôie týkať le:n fiiian()lý h 
prostriedkov, kLoré holi na zákllide lejUl Zmluvy o parlnerstve poskylnuté partnerovi a kloré hmle potrebné vrátil' .,_ dôv�� 
pochybenia aleho 1 1epl 11enia povlnnostf partnera. 11 

1 4  Zmluvné stmny IJerú oa ved11mie a s(1hlasia s tým, že F::urópska ko111is1a a l'nskyrnvateľ majú pn\vo zverejiio11:1ť illfornrácle o subj�kl<>ch 
a Projekte, .i Ln primerane v rozsahu a spô obom v 't.mysle VZ.P. 

Článok IV 
Postavenie hlavného partnera a partnera, Ich práva a povinnosti 

1 .  Partner zodpovedá hlavnému partnerovi za realizáciu j emu zverených aktivít Projektu uvedených v prílohe č. la, lb Zmluvy 0 
partnerstve. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť h lavného partnera voči Poskytovateľovi za realizáciu aktivít Projektu v zmysle Zmluvy 
o poskytnutí NFP. 

2 Hlavný partner vo vzťahu k Poskytovateľovi v plnom rozsahu zodpovedá za koordináciu a riadenie realizácie všetkých aktivít 
schváleného Projektu a za plnenie povinností partnera vyplývajúcich a súvisiacich so Zmluvou o partnerstve. 

3 .  f'aru1er s:i  zavä�ujc vyltoaať pre hlavného 11.irtnera v�etky pomibné finančné a administratívne úkony súvisiace s real!zäclou lemu 
prisltíchafúclch aktivít Projektu podľa prilohy č. l a, 1 h  2,mluvy o partnerstve, v súlade so schválenou žiadosťou o Nf'P a v súl<1de � 
11riru�kou pre prijim-1teľa, Systémom n□antného l'.iaderiia. Systémom riadenía EŠIF, p latnou leg-islatívou SR a EÚ', požiadavkami 
a usmernen!,11111 Poskytovateľa a hl:wnéhu parmeľil tak, aby riadne spl11 i l i  všetky svoje povín11osti podľa Zmluvy o pannerstve a sil.tasne1 
aby umoini l l  hla1111énl l l  partnerovi sp!J, l ť  ,všetky povinnosti v zmysle Zmluvy o po kytnqtí NFP. 

4 H lílvný partner sa zaviizuje výstupy parmera prevziať podp!sanfm preberacieho protokolu wdpnvednou osohuu, Preberací proti.lkal 
bude okľt!ltl iného obsahovať podpis 'l.odpoveLlnej osoby za strarm part11era a hlavného part11era. Hlavný paru,er n ie je povinný prevztať 
výstup partnera, ak má yyh.rady voči jeho kvalite, nálefäosúam, úplnosti, a i. Plso11111é prlpp111ie111<y podľa predchádzaj úcej vety odoŠlť 
p11rt11erovi bezndldad 1w, najneskôr clu 1 0  pracovných dní od dorutenla n�vrl1u preberacieho prntokolu. Partner Je povinný výstup 
podľ� pripom!enok hlavnliho partnera upraviť v súladC! prlpomie11l1aml h lavneho parL11er.1 Lin 10 pracovných dní od ich doručení�, V 
prípad ll pätovného sporu, strany predložl.a spoľ Riadiacemu výboru prnjektu. 

5 Hlavný partner ako l<o()rdlnálor realizácie Projektu je povinný kontrulovať v rámci partnerstva, aby bt.>l dodržaný rozpočet Projektu 
11 v�etky poclm1 ct1ky a povi1111osLI , ktoré vyplývajú z plne11in Zmluvy n partnerstw a Zmluvy o poSk)rtnutí N FP. Partner je povinný 
umožniť výl((/11 takejto konu·oiy. V prípade, ak partner nie je schopný re.1 1 iwvať Znt luvou o partnerstve jemu zverené aktivity v určenom 
čase ll rozsalrn, je pa11:t1eľ puvinqý pos:tupovať podľa člänku Vl l odsek 5 tejtn Zmluvy o partnerstve. 

6 Pre pozastavenie realizácie aktivít Projektu a tým spôsobené prípadné pred[ženie realizácie aktivít Projektu sa primerane použijú 
príslušné ustanovenia článku 8 VZP. 

7. Partner je povinný zabezpečiť, aby finančné prostriedky boli vynakladané podľa zásad hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti 
pri hospodárení s verejnými finančnými prostriedkami. 

8. Partner je povinný oznámiť hlavnému partnerovi akékoľvek porušenie finančnej disciplíny v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách, 
a to bezodkladne od kedy sa o porušení dozvedel. Následne je hlavný partner povinný oznámiť predmetné porušenie finančnej disciplíny 
Poskytovateľovi. 

2 
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Článok V 
Obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác partnerom 

Partner má právo 1abezpečiť od lretfch o ób lodanle služieb, tovarov a stavebných prác polrebnych pre realizáciu aktivít Projektu a t� 
za podmienok stanovených v Zmluve u partnerstve a v súlade so 7.�konom č. 343/2015  Z. z. ô veľejtll)nJ ohsLarávaní a o zmene a dopln,enr 
niektorých zákonov (ďalej len .zákon n verejnom obstariiwmí") a sučasne je pllyl 1111ý clodcžinvať prlltcíµy nediskriminácie, rovnakeho 
zaobchádzania, Lranspm·entuostl, hvsp1)tlifr11osti, efoktfvnosll, úfi1111osti a účelnosti. 

ľ'aľlner je povinný p(lslupovať pri zadávaní zákaziek II dodanie sluil.eb, tovarov a stavebný ·!, prác plllrebných pre reall1.áciu jemu 
zvere11ýcl1 akl:ivit Prt1jelrtu podľa prí.lohý č. la, 11.l tejto Zmluvy o partnerstve ako aj pri zmenách týchto zákaziek v sulade so zákonorll 
n verej 11om nbstaravaní, v súlade s Prlručk0u pre rea l izáciu verejného obstarávania OPU 2014 - 2020 zverej11e11ei ns 
www.ol)lLi:ov,sk a podľa usmerneni hlavnéhu partneľa, lai< aby bolí dodržané postupy íl lehoty na výkun adm!r1istratfvnej fl uan�fl� 
koutľoly (1bstaráva11la sluUei.J. tovarov, Stavebných prác a súvisiacich post1.11wv stanovených zákonom o wrej11om ohstarilvflnÍ, kto 

vyplývajú pre li lavného parll1erll :.m Zmluvy o poskytnutí NFP, 

Partner je povinný zaslať hlavnémLI partnerovi dolrnmeulach.1 z obslaní11ania tovarov, služieb, sta,•Ľbn ' ch ! rác a súv slacich posruP0,"c� 
plnom rozsahu. Hlavný partner je oprávnený požndovať od partnera aj l11ľ1 duku.rnentáciu z obstarávania LOváľ()V, s lužieb, staveb%to 
prác a súvisiacich postupov, ak je lo potrebné na riadny výkon člnnusLi Poskytovateľa a p rt11e.ľ je pc,vioný hlavnému partnero,vi 

fe, 
dokumentáciu v určenom termíne poskytnúť, Part11er súčasne s dokument.íciou pr dkla.da hli;1v11é 111u partnerovi aj čestné vyhlasen 
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v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a srav!!hných prác. Súéast'ou tohto čestneb11 vyhlásenia je 
súpis všetkej predkladanej dokumentácie a vyhlásenie, že predklauami dokumen tácia je úplná, lwmpl etná a ]e toltliná s nr1g111:llom 
dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alelm iných postup v. Súčas11e partne1· vyhlús1, 1.e si je vednmý, :ie na 
základe predloženej dokume11táde vykoná Poskytovateľ kontrolu pudľa Zm luvy o poskymulf NFP, d:in.kt1 3 odseku 12 VZP. Pri tlt111f�an r 
dokumentácie na výkon admi.nistratfvpej finaa nej fcoutroly piati povinnosť preJldadar1ía čestného vyhlásenia pc)d,ľa � lllo odseku 
rovnako. V prípade, ak vartner nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, h1<1v11ý partner hn vyzvr, aby rnk vykonal v lehote 1 1vedenrj 
vo výzve hlavného parlnera. V 1.1d1)ade, ak parL1�er ktorékoľvek vyhláse11ie podľa tohto odseku napriek vý-1.ve lllav11ého partnera 
nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti partnerom. 

Článok Vl 
Komunikácia zmluvných strán a doručovanie 

Zmluvné strany sa dohodli ,  ie ich vzäjomná kumu:n ikácla súvisiaca so Zmltl"'.1 u o partnerstve sl pre svoJU záväznosť vyzaduje 1,íso11rnú 
formu, v rámci ktor j sú ·.m1l uv11é strany 11nvilrné uvadzať ľľMS2014+ k6cl ProJektu a nín,ov Projektu uvedený v záhlaví tejto Zmluvy 11 
parlnerstve. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú plsommí konmnlknclu používať poštov adresy uvedené V '1.áhbv1 
Zmluvy o parruerstve, ;ik nerlošlo k o:.rnámenlu zrne11y adresy. Zmluvné slrany s11 dohodil, �e plsomná ľoľmíl kumu11ik,ície sa \Jude 
usi< u Ločľ1ovať m1jma prnstredn[ctvom dopoľučeného doťllčovanla zásíelok  aleho obyčajného doručovania poštml, alebo 
prostrední Lvom doručov.rnia tlo elektronickej schľánky v súlade so záko11om . 305/l0 J 3 'Z. .z. o elektronickej podobe výko ľl ll 
pôsobnosti orgánov verejn ,j moci o zmene a d  1p l 11ení 11fektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zmluvné strany sú s i  povinné navzájom oznámiť zmenu kontaktných údajov najneskôr do 10 pracovných dní od kedy nastala táto 
zmena. 

Hlavný partner môže llťČ(ť, :í;e vzajumn.i komunikácia súvisiaca so Zmluvou o partnerstve bude prebiehať elektronicky prostredníctvom 
e-mai l u  a lebo faxom a zároveň rnóže určiť aj podm1enky takejto komunikácie, Aj v rámci týchto 'fonem komunik de . ú zmluvné strany 
povi1111é uvátl.zaľ ITM.5201 4+ kód Projektu a rnh(>V Projelm1 uvedený v záhlavl lejto Zmluvy u partnerstve. Zmluvne strany si zároveň 
d Dhodli ako mimoriadny spôsob r loručov:rn la  písomných zásielok tlorufovanie osobne alebo pro1,rredníclvom kuriéra. 

Písomnosť zasielaná druhej zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o partnerstve za doručenú, ak dôjde do 
dispozície druhej zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví zmluvy o partnerstve, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, 
pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, v ktorý došlo k: 

a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou zmluvnou stranou, 

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

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

Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná ele.kLrnnicky bude považovaná za doručenú momentom odoslania 
elektronickej správy zmluvnou stranou, ak zmluvná slrana nednst.ila automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za 
účelom realizácie doručovania prostredníctvom elektro11lckej po�ty alebo faxu, zmluvné strany sa zaväzujú :  

a) vzájomne si písomne oznámiť svoje e-mailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne 
používať, 

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

Článok 1/11 
Povinnosť partnera poskytovať informácie o realizácii aktivit Projektu a zmena realizácie aktivít Projektu 

1 .  Partner je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných hlavnému partnerov 1 .  

2, Partner je puvlnný pntas p latnosti a účínnvsLI Zmfovy o partnerstve preclk!11.dať pfsomne hlavnému parL11erovl l afoi111ácle 11 t'eal. lzácii 
jemu zverených aktivít Projektu (prltoha č. 1a, lb) v nnsahu a vn fo1'111áte určenom hlavným partnerom. najneskôr 3 prat:ov11é dni 
pred rnoni lMovacírn terminom u1•čenym pre hlavného paľLncr::i v zmysle č lánku 4 VZP. Potrebné údaje pľell.klaclá pm111er na 
precl f.)lsa11ých fnr111ularoch, ktorýcb aktuálne w.01y �í1 zverejnené na wehnvom sídle '>'!IDY ínfurm.1uzacia sk, H lavný partner Je 
zodpovedný 1--i cel.koví1 sumarlzá -iu a kons i lidáclu ľidajov od parl11ern, pritom nie je clotknut;l celková zodpovel111osľ l1 lav1 1ého parlnern 
t.a správne a v ·,1 -ne pred loženie monl torova •(ch údajov/spnív ;i d'alš[ch údajov putrebných pre moniLDrovanle Projektu 
Poskytovateľovi v zmysle člá.nku 4 VZP a metodického pokynu CJ<O č. 15 k monitorovaniu projektov. 

3. Hlavný partner je oprávnený požadovať od partnera správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v 
odseku 2 tohto článku a partner je povinný v lehotách stanovených hlavným partnerom tieto správy a informácie poskytnúť. 

4. Partner je povinný bezodkladne pisomn [nformovat' b.lavnéh I partnera o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo 
správneh konania vočí paru1erovi, u vzniku a z, n l lm o l<olnosti vylučufúci,h iodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na 
výkon kontroly alebo auditu, pr[patine iných kontrolných urgahOV, é\ko aj u iných skutočnostiach, ktoré majú a lebo môžu mať vplyv na 
realizáciu jemu 1,verenych aktivít l'roJekLu a/alebo na povahu a účel Projektu, 

S .  Partner je (lC1Vi11ný oznámil' h lavn mu partnerovi písomne všetky zmeny .i1eho skutočnosti, h-toľé mQj11 negatlvny vplyv na pln n!e 
Zmluvy o parlnerstv.e alebo re;11 i2áclu ilktlvfl Proj11kw podľ;i prílohy č. la, lb tejto Zmluvy o partnerstve, ;i i  •bo sa altymknľvek 
spôsobom Lýkafú alebo môiu tykať neplnenia povi nnosti partllera zo Zinluvy ti partnerstve. Uveclenä oznam,wacia povinnosť sa upl.n-n; 
aj v prípade, ak tmi Partner čo I len pochybnosť o clodržiavAni  svojich záväzkov vyplýv;i júdi:b zo 7.;111luvy n partnerstve, lJveden,u 
oznamovaciu povinnosť Je partrter pnví nuý plniť bezodkladne potom, ako sa dozvedel, že duš Io k V?,.ll{ku zmeny a lebQ skutočnus�I pudl a 

prvej alebo druhej vety tohto odseku. 

s 
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tu1óp, fond l'l!l>QnJlr, , '°"'°' 
P tm,g,uv•nA blfr.1fln1ktlln 10I� -J(J)O 

MINI� 
oo,µvv „ VVSflWOV 
$LOVINSl<(I llll'VBLIKY 

Zmluvné strany následne bez zbytofoého odkladu prerokujú (l'alšfe ltložnosti a spô:;ub plnenia predmeLu i1 účelu t partner�tve. HJavný 11artnorJe povinný v'etky 1.meny, skntočnosti a okolnosti, o ktorých sa dozvedel aleb mu boli uznám lto Zhi11t� 
a ldcwé majú, alebo môžu nrnt' vplyv na realliádu aklivft Projektu, Zml11vu partnerstve, alehó letore priamo alebo ne 

eh� llartn 
s plnenfo1 Zmluvy o paitnerstve, hel\odkladne oznámiť Poskyto.vateľoVJ a postu1 ovať v súlade s článkom 6 Zmluvy O l>osk;:n.io $l'í\f\ 

V prf/Ja_de ak nastala v súvislosti rt:al lzácio11 aktivit Projektu deffaovaných v prilohe č. la, l b tejtc1 Zmluvy o pal'tlierstv 
Ull Iii>, 

skuto�nostf, ktorá je dô\lodom na zmerw Zmluvy o poskytnutl N F!' podľa článku 6 Zmluvy o poskytnutf NFP, sú zntluvne st� llli!kto, io 
prlsn'iriť k zmene Zmluvy ll partnerstve formou písomného a učisluvaoébo dodatku k Z,nhive o partnerstve. ny P0111n� 
Z111enu Zmluvy o rarlnerstve formou <.tudatku môže iniciovať ktorákoľvek zmluvná strana pôsobúltl a v prípadoch, ktoré 11 
Zrnlllva o pa,tne.rstve. 5tino\llj)t 

úodatok k Zmluve u partnerstve sa nevyhotovuje v pl'fpade formäl 11ych 7.mleu, letor verne neôvplyvn1 1jú sp sob realizácie 
Projektu, časový llarmomigram Projektu, 11emajú priamy sí1vis s dosahovanim, resp, 11d 1·i.aním dosiahnutých výstupov a vy t\llv(I 
Projektu, Form· lnu zme 1ľu berie lllavný partner na vedomie, pričom zmluvné strany su vo vzťah ti k formálnym zrnen.(\m s 

edko� 
informaé11ou povinnosť11u, Formálna zmena, kturá má vplyv na uťlaje .,, Zmluve o partnerstve sa zaprarnle pri najbl i2om d�

k 
· 

ktorého prcdmerom bude aj úprava Iných ako len formálnych zmien. at U. 

10, Za lormäluu zmenu pr jektu sa p važi1Je najmä: 

a) zmena štatutárneho orgánu zmluvných strán; 

b) zmena identifikačných a kontaktných údajov zmluvných strán, ktorá nemá za následok zmenu v subjekte zmluvných strán; 

c) zmena čísla účtu projektu; 

d) chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávností. 

Článok VIII 
Zmena v subjekte partnera 

1. 1( z111e11e v subjekte partnera môze dôjsť len s prechádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom analogicky podľa článku 6 
otls. 6,3 Zmlu\ly o poskytnutí N FJ. 1 a v súlade s touto Zmluvou o partnerstve. K zmene v subjekte pa1tnera môže dôjsť z dôvodu prechodu, 
resp. prevodu prav a povinnosti existujúceho partnera na iný subjekt, v takom prípade k "tniene môže dôjsť v súlade so Zmluvou 
o partncrstw. 

2. Ostatné práva a povinnosti zmluvnpch strán vu vzťahu k prevodu a prethodu povinností z tejto Zmluvy o partnerstve sa v plnej miere 
riadia ustanoveniami článku 7 VZP, kedy podmienky, prá\la a povin riuslf. ktoré sa vzťahujú na prijímateľa, alebo prislúchajú v zmysle 
článku 7 VZP prijímateľovi (hla\111ému parlneľ(Jvi), sa v p lnej m iere vzťahujú a prislúchajú podľa tejto Zmluvy o partnerstve partnerovi. 

Článok IX 
Spôsob čerpania nenávratného finančného príspevku 

1. ZmlLwné strany berú na veduit1íe, že NrP bulle·poskytnutý hlavnému partnerovi podľa ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, v prípade, 
ak hlavný partneľ spl11í všetky podmienky dohodnuté v Zmluve o poskytnutí NFP. Hla\lný partner bude poskytovať finančné prostriedky 
partnerovi v s1ilade so Zmluvou o partnerstve. 

2. Pi!rtner zudpoveda hlavnénu,1 µartherovi za použllie prostriedkov NFP v súlade so Zmluvou o partnerstve a so Zmluvou o poskytnutí 
N FP, Pn ho spod, reni s prostriedkami EÚ a št.hne ho rozpoétu Je partner povinný sa riatllt' ustanoveniami Zmluvy o partnerstve, Zmluvy 
o poskyt1 1utl NVP, príslušnými všeobecne závä:r.nými právnymi pre(lpismf Slovenskej republiky a legislatívou EÚ a pokynmi 
Poskytovateľa. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť hla\lnéhu Jlartnera voči Poskytovateľ vi. 

Článok X 
Oprávnené výdavky 

Oprávnenýnu výdavkami st'I všetky výdavky, kloré sú nevyhn1 1 tné na realizáciu aktivít Projektu uvedených v prílohe č. la, 1b tejto 
Zmluvy o partnerstve, pokiill' spÍňaju všetky podmienky deľinovnné v článku 14 VZP. 

i!, Zn1luvué strany berú na vedomie, že NT-P poskytuje Poskytovateľ výhradne hlavnému partnerovi ako prijímateľovi podľa Zmluvy 
Cl poskyurntí NFP pri splne11í pndmienok definovaných v Zmluve o poskytnutí NFP. 

3. Zmluvné strnJ1 herú na wtlom1e, že v prípatle ak výdavok 11esplna podmienky oprávnenosti podľa fäi 11ku 14 VZP, t.ik to neopráv11eué 
výdavky nie sú spôs(lhil. na preplaten ie  z N FP v r;\mci Žiadosti o pl.atbu podanej W�rným partnerom Poskytovateľovi a o takto vyčíslené 
neoprávnené výdavky bude poofžemí suma pužadova11á na preplatenie v rámd podanej žtadosti o plaLbu, ak vo zvyšnej castl hude 
2iadosť o pl,1tbu schválená. Ale nesplnen!e podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 1 4  VZP zlslf oprávnen, osoba na výkon 
ko11troly ;1 , uditu uvedená v cl:.inku 12 ods. l VZP. blavný partner ako p�ij fmateľ je po\linný vr;1U-ť NYP alebo jeh ČílSt' zodpovedaj úĽu 
takro vyčíslený111 neopráv11enýni výdavkom v sula-de s článkort, l O VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na prí p 'V0k v 
pl 1 1ej výške, 0 lll hez ohľadu nn skutočnosť, ie J)Ô\lodne ruohli byť tieto výdavky ldasill kované ako oprávnené výdavky alebo schválené 
oprávnené výtlavky, Všeobecné pravi dlo týkajúce sa opakovanej kuntroly /aud[tu uvedeué v článku l 2 ods. (J VZP sa V7.ťahuje a] na zmenu 
výdavkov z nprávnenýth výda\lkuv/schválených uprávneoých výdavkov na neoprávnené výdavky, 

4. V zmysle za pndmlenok Zmluvy parmerstv.e hlavný partuer poskytuje prlslušmí ť:ast' NrP part11el'0VI a to výlučne na financo\lanie 
oprlivuených výd,wkov, tak ako ích tanovll Poskytovateľ aj v nadväznosti na ods. 3 LULHu článku, pritom oprávnené výdavky sú 
potvrdené zúčtcwadmi dokladmi predkladanými so Žiadosťou u platbu partner'cl poža,dovanýnli podľa �p6sobu financovania v zmysle 
tejto Zn, luvy o partnerstve a Zmluvy o poskyt!\ulf Nf'P, 

5. V prípade, 1.e príde k uplatneniu íluantnej ópravy z dôvodu pochybe ma na strane hlavného partnera s dopadom na pridelený NFP pre 
partnera, je h lavný partner poVil\n)' zabezpečiť relevantnú časť neoprávnených finančných prostriedkov pre výkon aktivít partnera 
v súlade s prllohe č. la, lb tejl Zmluvy o pan11erstve. 
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6. V prípade akejkoľvek zmeny celkových oprávnených výdavkov projektu stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP nesmie suma 
celkových oprávnených výdavkov partnera prekročiť 2,5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu. 

Článok XI 
Rozpočet projektu 

1 .  Hlavný partner je v plnom rozsahu zodpovedný za  zostavenie a plnenie rozpočtu Projektu, jeho rozpísanie na jednotlivé aktivity. Partner 
sa zaväzuje pri zostavovaní rozpočtu Projektu podľa predchádzajúcej vety poskytnúť hlavnému partnerovi potrebnú súčinnosť, ktorú 
možno od neho spravodlivo požadovať, a to spôsobom a v lehotách určených hlavným partnerom. Rozpočet Projektu partnera je 
neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o partnerstve ako jej príloha č. la. 

2. Konečnú výšku časti N FP určeného pre partnera určí hlavný partner na základe skutočne vynaložených, odôvodnených a riadne 
preukázaných výdavkov, ktoré súvisia s realizáciou Projektu, avšak maximálne do výšky, do ktorej budú jednotlivé výdavky schválené 
Poskytovateľom, pričom celková schválená výška NFP nesmie byť prekročená. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na realizáciu aktivít Projektu 
uvedených v prilohe č. la, lb tejto Zmluvy o partnerstve, na ktoré je poskytovaný NFP v zmysle tejto Zmluvy o partnerstve, a ktorá by 
predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho 
rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ 
oprávnený žiadať od hlavného partnera vrátenie NFP alebo jeho časti a hlavný partner je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s 
článkom 10 VZP. 

4. V prípade presiahnutia času trvania Projektu oproti času uvedeného v Žiadosti o N FP je partner povinný predložiť hlavnému partnerovi 
vyčíslenie predpokladaného prekročenia rozpočtu. Ak hlavný partner odsúhlas! predložený návrh, je povinný zabezpečiť prostriedky zo 
štátneho rozpočtu pre partnera na výkon aktivít nad rámec rozpočtu uvedených v prílohe č. la, lb. V prípade neodsúhlasenia, sa aktivity 
uskutočnia v pôvodnom rozsahu podľa prílohy č.la, lb. 

1 .  

2 .  

3 .  

4. 

Článok XII  
Účty a pravidlá finančných operácií 

Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ poskytuje N FP hlavnému partnerovi na základe Žiadosti o platbu na jeho osobitný 
účet vedený v EUR, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 tejto Zmluvy o partnerstve. 

Partner predkladá Žiadosť o platbu aj s potrebnou dokumentáciou vyžadovanou podľa spôsobu financovania uvedeného v článku XIII, 
ods. 1 tejto Zmluvy o partnerstve a Zmluvou o poskytnutí NFP hlavnému partnerovi. Hlavný partner následne takúto dokumentáciu 
spracuje do formy Žiadosti o platbu partnera a túto Žiadosť o platbu partnera predkladá Poskytovateľovi elektronicky prostredníctvom 
ITMS2014+ osobitne1. Partner týmto vyjadruje súhlas s uvedeným postupom a použitím všetkých ním poskytnutých údajov a 
dokumentácie na vytvorenie a predloženie Žiadosti o platbu partnera Poskytovateľovi. Hlavný partner písomne oznamuje partnerovi 
termíny na predloženie Žiadosti o platbu Poskytovateľovi, pričom je oprávnený stanoviť partnerovi primeranú lehotu, v ktorej má 
partner predložiť za seba jednotlivé Žiadosti o platbu partnera, 

Jednotlivé výdavky musia byť jednoznačne a nezameniteľne identifikované. Partner, ak požaduje zaradenie jednotlivého výdavku do 
Žiadosti o platbu je povinný doručiť všetky potrebné podklady vyžadované podľa spôsobu financovania Zmluvou o partnerstve, resp. 
Zmluvou o poskytnutí NFP. Ak je Žiadosť o platbu partnera úplná, hlavný partner je  povinný ju zaradiť do Žiadosti o platbu partnera, 
v opačnom prípade vyzve partnera na jej doplnenie a to v lehote 10 pracovných dní odo dňa jej doručenia. 

Hlavný partner prevedie príslušnú časť NFP partnerovi na základe uplatnených výdavkov podľa aktuálnej Žiadosti o platbu partnera a 
podľa schválených oprávnených výdavkov Poskytovateľom na jeho osobitný účet vedený v mene EUR, ktorý je špecifikovaný v prílohe 
č. 2 tejto Zmluvy o partnerstve. 

S .  V súvislosti s realizáciou prislúchajúcich aktivít Projektu je každý partner povinný prijímať platby a realizovať platby prostredníctvom 
svojho osobitného účtu uvedeného v prílohe č. 2 Zmluvy o partnerstve, ak Poskytovateľ, resp. hlavný partner neustanoví inak. 

6. Partner je povinný udržiavať osobitný účet otvorený a nesmie účet zrušiť až do doby úplného finančného vysporiadania schváleného 
Projektu zo strany všetkých členov partnerstva. 

7 .  Na účty partnerov a pravidlá finančných operácií s a  ďalej primerane použijú ustanovenia VZP. 

Článok XIII 
Financovanie realizácie Projektu 

1 .  Financovanie realizácie Projektu bude v súlade s o  Zmluvou o poskytnutí NFP realizované spôsobom: 

a) predfinancovania:2 

b) refundáciou:' 

alebo ich kombináciou. 

2 .  Zmluvné strany berú na vedomie, ž e  Poskytovateľ prostredníctvom platobnej jednotky Ministerstva financií SR zabezpečí vyplatenie 
NFP, resp. jeho časti výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej hlavným partnerom. Po schválení Žiadosti o platbu a pripísaní 

1 Do času kým nebude ITMS2014+ plne elektronizované platí, že h lavný partner predkladá Poskytovateľovi aj písomnú verziu žiadosti o platbu spolu 
s potrebnou dokumentáciou vyžadovanou príslušným systémom financovania 

2 Ak sa nehodí, prečiarknite 
3 Ak sa nehodí, prečiarknite 
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peňažných prostriedkov na účet hlavného partnera je hlavný partner povinný previesť peňažné prostriedky partnerovi 
účet špecifikované v prílohe č. 2 Zmluvy o partnerstve. na Jeho Okab(tq 

3. Použi l i e  p laLby je partner povinný vyúčtovať hlavnén1 t 1  parlnerovf_. a to I odťa ustanovení VZP pre jednotlivé spôsoby fl . 
realizácie Projektu. Spolu su zúttc1vaníJ:n platby pr ttldadä pmtner hlavnému paľt11erovl aj dokumenty vyžadované podľa ri

anco'-'<1n1a 
\/ZP pľe jednotlivé spôsoby financovania Projektu, a to v potrebn m pocte rovnopisov tak, aliy mii1imälne jetleu 01:íglnál/rov 

USlaJJov n1, 
byť hlavným parlneľom predložený pol u so Žlaclosľou o platbu Poskytovateľovi a tak, aby hlavný partner a partner dlspo�opr: 111 hot 
Jednýrr) origínalum/n vnopi. om. V prípnde, že povaha tohto clokumé11lu neumožňµJe vyhotoviť via c  rovnopisov originál�

va 1 �t!y 
predkladá n im overenú kópiu s vytlače11ýn1 alebo napísaným n.:Í'l.vom parlllera a podpisom štatutárneho orgánu partnera. v, llarll.n� 

4, 

1 .  

2. 

3. 

4. 

5 .  

6. 

7. 

Na podmienky_ fin��covania rea_l_lr.äde _PľOJektu sa podľa spôsobu �nanco�ania prlmerarle vzťahujú ustarmvenia VZP, Na panhe primerane vztahu1u všetky pov111nosl1 hlavného partnera a lm prJ1f.111atel a v zmysle Zmluvy o _poskyLmitl NFP ,i tfeto povfnn 
ra 1� 

povinnosťami partnera voči hlavnému partnernvi, Poskytovateľovi a voť::I l11ýrn upr�vnenýtl) osobám uvt!deným v Zm luve O Partn
o:� �u 

a/alebo vo VZP IS\v, 

Článok XIV 
Kontrola / audit 

Kontrolou Projektu sa v zmysle VZP rozumie súhrn činností Poskytovateľa a nim prlzv:rných usôb, ktorými sa overuje pl11e11ie pod mien � 
poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí N FP, súlad nárokovaných finančných prostTietllmv/tleklaľoVat\ýcl1 vydavkovo 
ostatných údajov predložených zo strany hlavného partnera al o prij!maLeľa N FP a súvisľacej J kumenLäcie s Právnym( predpisrn� 
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účel nost í poskyb1ut ,ho NFP, dôsledné a pravJdeln overenie dosfahnut�!t� 
pokroku reahzáde akt ivft Projektu, vrátane dosiahnutých merateľnych ukazovateľov Projektu a ď�lšfe p1wtnnostf stanovené h lavti&nn, 
partnerovi v Zm luve o poskytnuLi N F!'. Kontrola Projektu Je vykonávaná v si'.tlade s<J �konom o finančnej lco11trole a audite a to nafm:i 
formou administrat!vnej flnanČ"nef kun troly kontrolovanej nsoby ;i finančnej koutroly na mieste. 

Článok 12 VZP sa v plnej miere vzťahuje aj na úpravu práv a povinností partnera vo vzťahu ku kontrole/auditu ním realizovanej časti 
Projektu. Práva a povinnosti, ktoré prislúchajú v zmysle článku 12 VZP hlavnému partnerovi, prislúchajú podľa tejto Zmluvy 0 
partnerstve partnerovi. 

Pre pťípad, ak by opľ.'lvuené osnby f\a vykor\ kontroly/auditlr podľa čla11ku 12 VZP povaiovall za ko11trolovalli1 osobu vo v111ťahu k 
aplikácii 1.iíkona o flnanč.nej konl"role a gudite len hl.ivného partnera ;1 ma.II ia \o, že · kontrol,.1 partnera ako osoby podieľajúcej sa M 
re.allzacli aktiv(t Projektu sa vykonává až cez konLrolu hlavného partnera, zmluvné s trany sa výslovne i.lohotlll, že osobou oprávnenou na· 
výkon kont roly / a 1 1ditu voči partJléľoví je aj h lavný partner. V takom prlpade pľlslúch,1ju h lavn.ému partnerovi všetky präva a povinnosti 
osôb apr vnenych na výkon kontroly /a11dit11 podľa čl nlrn 1 2  ods. 1 VZP. 

Partner je povinný umožniť výkon kontroly /auditu zo strany Poskytovateľa a iných oprávnených osôb uvedených v článku 12 VZP, 
pričom sa zaväzuje oprávneným osobám umožniť kontrolu v požadovanom rozsahu a poskytnúť im požadovanú súčinnosť. 

Partner je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a 
včasné vykonanie kontroly/auditu a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu 
Projektu. 

Zmluvné strnny berú 11a vedomie, že Poskytovateľ a d'alšie oprávnené osoby uvet.lené v čl,inku l2 VZP sú oprávnené vykonať kontrolu 
Projektu potlľa čl�nku 12 VZP kedykoľvek počas účiMosti Zmluvy o poskyt 11uLI N FP a� do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 Zmluvy 
o poskytnutí NP!'. Uvedená doba sa predfži v prípade, ak nastum'1 skutočnosti uve<lené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas 
trvm1í,1 týchto skutnčinostl. 

Partner je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zis ·enýth konb-olou/aud.ilom v zmysle správ z ku11trc1ly /auditu v Ie.hole 
stanovenej oprftv11e11ýml usouami na výkon kontroly /aud itu a taktiež poskytnúť hlavnému partneruvl odpočet zisteni z kontroly/auditu 
a prijatých opatre11í. Hlavný partner je zárnv ň povinný zaslal' nsobáin oprávneným na vykon kontroly /audiL11 a w.dy aj Poskytovateľ vl, 
k 11ie Ie v ko11krétnu111 prípad osobúu vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú ·pi.Ivu n sphuml opalTe11f prijatých na m'ipravu 

1.l�t;:nýd1 nedostatkov bezodkladne po Ich splJ1ení a l [ež o ndstrá11ení prifi11 ich vzniku. a to v lehote stanovenej v pníve/fnum 
výstup11om dol<Ume11Le z kuntruly/m1dJlL!, resp, v lehcite stanovenej Poskytovateľu111. 

Článok XV 
Vysporiadanie finančných vzťahov a ochrana finančných záujmov EU 

L .  P�ťrner j e  povhu1ý vrntlľ lemu poskytnutý N FP alebo jvho tast' h tav11 é.n111 partneľílvl, a k  nastauli dôvody, pre krnre je analogicky hlávný 
partner ako pri1imareľ povinný vr.:íllť N FP alebo Jebo časť Po�lcytovateľovi podľa článku 1 0  VZP. io zn, mená, že na vysporiadQ nie 
finanénýd1 v-dahov, postup a spúsClb tohto vysporiadania, sa pľimerarw použi jú ustanov nia é.1,foku 10 VZP, a na partnera sa pnmerane 
vzťahujú všeLky pov111nostl hlavného partnera ako plijímateľ, v .zmysle článku 10 V7.P a tielu pov11u1ostl sú povinnosťami parl nera voči 
hlavnému partn rovi, Posl--ytova eľuvl a voči i ným oprávm!llým osobám uvedeným v tejto Zmluve o r1artnerstve a/alebo v Zm luve o 
p, skytnutí N F!\ ak :,; tejto -Z1nluvy o partnerstve nevyplýva osobitná dohotla· zm luvných SlTiÍn (napr. článok l l f ,  ods, 13 ,  p!sm, b) tejto 
Zmluvy o pannerstve). Partner sa wväzujt? Lleto povlnnm,U vo I hlavnému parLnerovi, Poskytovateľovi a voči f.ným opráv11 eaý111 osobám 
uv11de11ýit1 11 Lej to Zml11ve o p11.nnersLve a/alebo v Znt l ll\/e o poskytnutí NFP na.dne <\ včas pl n iť, 

Článok XVI 
VJastníctvo a použité výstupy 

1. Partner súhlasí, že sa naňho v súvislosti s majetkom, ktorý nadobudol z NFP vzťahujú primerane všetky povinnosti a sankcie pre 
hlavného partnera, ktoré vyplývajú z článku 6 VZP. 

2. Partner sa zaväzuje, že počas realizácie aktivít Projektu a udržateľnosti Projektu bude majetok nadobudnutý z N FP používať výlučne pri 
výkone činnosti v rámci Projektu, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu 
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v zmysle Zmluvy o poskytnutí N FP je vhodné prenechanie prevádzkovania majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa schválenej 
žiadosti o NFP alebo v súlade s Vyzvaním. 

3. Majetok nadobudnutý z NFP partner za radi do svnjhn 111ajet ku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu 
aplikovateľného na partnera podľa jeho �l, tutárneho postavenia (napr. zákona o účtovníctve}, ak osobitné právne predpisy výslovne 
nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa ods. 2 lol1111 článku. 

4. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže hyť be2 pľedch.ldzajµceho p(somného súhlasu Poskytovateľa prevedený na tretiu osobu, p renajatý 
tretej osobe alel o preuechaný do Iného druhu užlvanfa tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 2 tohto 
článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Vyzvania, zaťažený .ikýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak nemá vplyv na 
dosiahnutie úéeh1 Zmluvy o poskytnutí NTP alebo doshLh1n1tle a uddanfe cieľa Projektu podľa článku II. Zmluvy o partnerstve, zaťažený 
záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou. 

S. Zmluvné strany sú povinné akúkoľvek dispozíciu s majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného 
súhlasu Poskytovateľa v súlade s článkom 6 ods. 2 VZP. 

6. Partner sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi, hlavnému partnerovi a prfslušnym L1rgá110111 SR EÚ Všetku clokumenlíidu vyt11ore1Jú 
pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu, a týmto záruve1í udeľuje Poskytovat eľov1, h lavn�mu partnerovi a 
príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace so Zmluvou o partnerstve, resp. Zmluvu,u 
o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv zmluvných sl1.ín ( pri s(tčasných obmedzen l:ich vyplýva)úcil'h 
z článku 6 ods. 1 písm. b} bod (v) VZP}. 

Článok XVII 
Spory a žiadostí 

1 .  V prípade sporu medzi členmi partnerstva, sa títo zaväzujú ho riešiť vzájomnou dohodou alebo zmierom. 

2. V µrlpade, že sporové strany nedosiahnu vyriešenie �'paru vzájomnou dúhodou alebo zmierom, spor he�odklacl111) predložia 
Poskytovateľovi, ktorý podľa vlastnej ľ1vahy i.volá spoločné rokovanie Poskytovat<�ľ1;1 a sporových strán alebo PQskytov11Leľa a všetkých 
tlenov µartnerstvlJ, a to r.a M:efom vyi·le�e.nia spon1 a dosiahnu ia dohody a mimosí1dneho zmieru. V prlpade, ak Poskytovateľ spoločné 
rokovanie nezvolá alebo sa spcmiv strany nedohodnú ani na s-polotnom rokovaní zvolanom Poskytovateľom podľa predchádzajúcej 
vety, spor bude riešený pred vecne a miestne príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Článok XVIII 
Ukončenie Zmluvy o partnerstve 

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o partnerstve je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne. 

Riadne ukončenie Zmluvy o partnerstve nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v súlade s článkom 7 Zmluvy 
o poskytnutí N FP. 

Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o partnerstve nastáva písomnou dohodou zmluvných strán, odstúpením hlavného 
partnera alebo partnera od tejto Zmluvy o partnerstve alebo výpoveďou tejto Zmluvy o partnerstve partnerom, v dôsledku čoho Zmluva 
o partnerstve zaniká. 

Od tejto Zml uvy o partnerstve možno odstúpiť podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka v prípadoch podstatného porušenia zmluvnej 
povl.nnosti vyplývajúcej zo Zmlqvy o pai-tnerstve, nepodstatného po'rusenía Zlll luvne) povi1rnosd vyplývajúcej zo Zmluvy o partnerstve il 
tiež v prípadod1, k1or osobitne ustanovuje Zmluva o pa.rtnerstve, Od tejto Zml 1 1vy o partt1ers1 vc mož.no odstúpiť tld v prípadoch, kedy 
je mofoé mlmorladn·e odstúpiť od Zmluvy o· poskytnutí N f'P, pnčom práva pťís \uchajúce podľa Zmluvy n poskylnulí NFP 
Poskytovateľovi, prislúchajú podľa tejto Zmluvy o part11 rslve v tr1mto prípade hlav11é.J11 u partneľovl, ktorý ich vylrnnúva podľa úpravy 
v ZtllhLve I pr1skyllmtl N FP voči partnerovi Lak, aby kh bo lo možné ap likovať na vzťal i  medzi ltlavným pAťll.lerom a 11artnerom. Zmluvne 
strany sa osobitne dohodli, že na účely tejto Zmluvy o partnerstve sa za podstatné porušenie tejto Zmluvy o partnerstve zo strany 
partnera považujú najmä: 

a} také porušenia povinností partnera, ktoré sú  definované v článku 9, ods. 4 VZP; 

b) opakované 11cvykonávilnie niektorej z činností, na ktorú je partner povinný podľa tejto Zmluvy o partnerstve (príloha č. la, l b} 
alebo vykonávanie čl 1111o�tí, ktoré neprispievajú k cieľom Projektu a napriek písomnému upozorneniu hlavného partnera nedôjde 
k nápr.ive ilni pu upl}'f1Llll primeranej lehoty, ktorá bola na vykonanie nápravy poskytnutá; 

c) partner sa bezdôvodne neriadi pokynmi a usmerneniami hlavného partnera a ani po jeho opakovanom písomnom upozornení 
nedôjde k náprave v primeranej lehote; 

d} porušovanie podmienok stanovených vo Vyzvaní ako záväzné podmienky pre činnosť partnera napriek upozorneniu hlavného 
partnera obsahujúceho aj lehotu na vykonanie nápravy. 

Porušenie ďalších povinností stanovených v tejto Zmluve o partnerstve, v Právnych predpisoch okrem prípadov, ktoré sa podľa tejto 
Zmluvy o partnerstve považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením tejto Zmluvy o partnerstve. 

5. V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy o partnerstve zostávajú zachované tie práva a povinnosti hlavného partnera, ktoré podľa svojej 
povahy majú platiť aj po skončení tejto Zmluvy o partnerstve, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky N FP, 
právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o partnerstve, ustanovenia článku XIV ods. 2 až 6 tejto Zmluvy o partnerstve, 
ďalšie ustanovenia tejto Zmluvy o partnerstve podľa svojho obsahu. 

6. V prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy o partnerstve je zmluvná strana oprávnená od tejto Zmluvy o partnerstve odstúpiť 
bezodkladne po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Pri výklade pojmu „bezodkladne" sa postupuje podľa článku 1, odsek 3 VZP. 

7. Odstúpenie od Zmluvy o partnerstve je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 
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8. Ak sa partner dostane do omeškania s plnením tejto Zmluvy o partnerstve v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia �ovr 
hlavného partnera, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie tejto Zmluvy o partnerstve partnerom a partner �

nllált-zo 
vzniknutú škodu. &tlldJ'!ovtdi 

9. Paľtl ier je oprávneny Zmluvu o pa11:Uenl11e vypuvcdať z dôvodu. že nie fe schopný realrzovať nktlvity v rámci Proje.ktu 1:.11(. 
zaviazal v Zmluve !l partnerstve alebo mu v ďal�e1 účnstl 11a Projekte bránia iné vážne d6vudy. Partner súhlasi s lýrn :ko :ta na 
výpovede mu vzniká povinnosť vrátil' už vyplawné NFP v celom rozsahu primerane podľa člankll 10 VZP ia podmienok s: ľl�� hlavným pa.rn1erom vo výzve na vrátenie. Po podo ni výpovede môže partrwr túto vziať späť iba plsomnýru súhlasom hlavné! ll<lvtq 
Výpovedn. doba je 1 kalendárny mesiac odo dri11, keď Je výpoved' dornčenä hlavnému pnrtnerovl. Potas ply1rntla výpo;olann 
·1,mluvne strnny vyko1Jaj ľ1 najmä úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných prav a povirlnostf, predovšetkym hlavný par; 

llel 
L'1kony vzťahujúce sa k fi nančnému vysporiadan itr s pa itnerom obdl)bne ako pri odstúpení od tejlo Zmluvy o paľtnerstve a :rll)r 
povinný poskytnúť všetku potnbnu sú l rrnosť. Táto Zmluva o partnerstve voči partnerovi, kto ry podal výn v ·(ľ, 1.ar)iká ; arner 1t 
výpovetln j lehoty, 

111 �11"11111 

1 .  

2. 

3. 

' 1 .  

Článok XIX 
Osobitné ustanovenia 

V prípade, ak niektoré ustanovenie Zmluvy o partnerstve Je alebo sa stane 11eplatné alebo neúčinné alebo nevynútiteľné ro:r.hodn 
súdu či iného príslušného orgánu, nebude mať táto neplatnosť alebo neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť vplyv na platnosť, ilčinn��lil 
vynúti teľnosť ostatných ustanovení Zmluvy o partnerstve. Zmluvné strany sa zaväzujú-neplatné alebo neúčinné alebo nevyn{ltJt ľ Ii 
ustanovenie Zmluvy o partnerstve nahradiť novým ustanovením, ktoré Ie svo1 1m účelom a hospodárskym významom najbližšie k t: 

ll!
ustanoveniu, ktoré má byť takto nahradené. m11 

Partner je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o partnerstve na iný subjekt len s predchádzajúcim písomným sú4Jaso 
hlavného partnera a Poskytovateľa. ni 

Partner 1e povinný písomne informovať hlavného partnera o skutočnosti, že dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o partnerst� 
a to bezodkladne ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti alebo vzniku tejto skutočnosti. Hlavný partner skutočnosti podfa 
predchádzajúcej vety bezodkladne oznámi Poskytovateľovi. 

Partner spolu s odôvodnenvu žiadosťou o súhlas s prevoilo01 práv a povinnosti zo Zmluvy o poskyll lut( NFP predlož! hi;ivn mu 
par11 1erovl doklady, ktorými pr1wl1azuje splnenie potlmle11ok pre udelenie súhlasu. Hlavný partner Lli!ln podldady bezodldadne predlotJ 
na posi1denie Poskytovaleľovi. Poskytovateľ je následne oprávllený v;ri:iadať od bJav11ého parll rera, resp. part11era akékoľve� 
clokumetrty a· lebo poziadal'' o posl-.-ytm lie dopli1ujúclch lnformácif a vysvetlení potreh11ýc:h I< preskúmaniu splnenia podmienok p111 
udel1mie súh l,1s11 a hlavný partner, resp. partner je phvinny po�kytnúť Poskyto\lilteľavl požadované dokumenty, inform, cle alebo 
vysvetlenia v primemnej lehote a spôsobom určeným Poskytovaleľom, Ak hlavny partner neposkytne Po kytovatl!ľovf dokumer\Ly, 
vysvctlen.fa a lnformádc vyžlad�né podľa predchádzajúcej vety v stanovenej leJ1ot:�, Poskytovateľ s(rhlas so r.menou v osobe partner� 
neudelí. V pripade, ak Poskytovateľ neudeU so zmen0\J v sobe par111ern súhl;is, je zo Zmluvy o partnerstve N f'P naďalej v ne1.menenom 
rozsahu a c,bsahu zaviawný p;irtner v nadväznosti 11a §53 1 a 11asl. Obči anskeho z;íko1t11(ka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky partnera 
voči Lrelílll osobám, to ne piati, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. /\k dôjde k prevodu práv � 
povinností na i ný subjekt bez predchádiaj1'.iceho súhlasu Poskytovateľa, takéto pnrušenle povim1ostl partlleríl 8á pova�11je za podstatné 
j)orušenil! Zmluvy o parlnerstve a partner je puvinny vrátiť NFP alebo jeho �asť v súlade s článkom Hl V2P. 

5. Postúpenie pohľadávky partnera na vyplatenie časti NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo 
spôsob postúpenia. 

6. Na  účtovníctvo a uchovávanie účtovnej dokumentácie sa na partnerov primerane vzťahujú ustanovenia článku 11 VZP. 

Článok XX 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva o partnerstve nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými čJén ,111 partnerstva. Zmluva o partnerstve nadobúda účinnosť najskôr 
dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí N FP. Usta11ovením tohto bodtl nie je dotknutá povinnosť členov partnerstva 
zverejniť Zmluvu o partnerstve v súlade so zákonom č. 2 1 1/2000 Z, z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon tl slobod I nformácií"), 

2. Vo vzťahu k zverejneniu Zmluvy o partnerstve v Centrálnom registri zmlúv sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že ak hlavný partner a 
partner sú obaja povinnými osobami podľa zákona o slobode informácii, prvé zverejnenie Zmluvy o partnerstve zabezpečí hlavný 
partner a o dátume zverejnenia Zmluvy o partnerstve informuje partnera a Poskyluvateľa.. 

3. Ustanovenia týkajúce sa zverejnenia a s tým spojených osobitných pravidiel dohodnutých Zmluvnými stranami v odsekoch 1 a 2 tohto 
článku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o partnerstve. 

4. Zmluva o partnerstve sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP 
v súlade s článkom 7 Zmluvy o poskytnutí NFP. 

5. Zmluva ťJ partnerstve sa sláv:-, ( I J)om natiolrncl1rntia účinnosti Zmluvy o poskytnutí N ľ-P neoúdel iteľnvu s1íčasťoii Zmluvy u poskyl'UtLtí 
NFP, pričom členovía -part11erstva sú povinní sa oboznámiť s obsahom Zm luvy o poskytnutí NFP, súhlasia s jej obsnhom,a zaväzujú sa Ju 
v prlmeľanum ľo1.sahu dotlrllavať. Ak Zrnluva u partnerstve neustanovuje výslovne Inak, v1.ťahy ktoré 1Jie sú upravené Zmluvou O 
parttlť'.r�tve sa spravujú primerane ustanoveniam!  aktuá lnel10 znenia Zmluvy u poskytnu tí N FP. Poskytovateľ je oprávnený Zmluvu 
o poskycnuV NFP 1lle11iľ alebo <lopffiať v súlade s l'Iarľknm·6 Zmluvy o poskytnutí N FP, ,pnčom ak1 uálne zoenie je zven!]nen na webovom 
s(tlle www lll(Qľlllílt�. 

6. V prípade, ak žiadosť o NFP pre Projekt je v rámci konania o žiadosti neschválená rozhodnutím Poskytovateľa, alebo Poskytovateľ vydal 
rozhodnutie o zastavení konania, Zmluva o partnerstve stráca platnosť uplynutím dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia o neschválení Žiadosti o NFP /rozhodnutia o zastavení konania. 

10 

9, 

'10, 

12 
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EURÓPSKA ÚNIA 
Európsky fond rogionäln•ho rozvoja 
OP lntegrovan.1 infra!truktúra 2014 - 2020 

n MINISTERSTVO 
.,. DOPRAVY A VÝSTAVBY 

SlOVENSKEj REPUBLIKY 

ÚRAD PODPREDSEDU VLÁDY SR 
1 PRE INVESTICIE 

A INFORMATIZÁCIU 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený Zmluvou o partnerstve, sa bude riadiť počas celej doby trvania záväzkov z nej 
vyplývajúcich príslušnými ustanoveniami zákona č. 5 13/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom 
o rozpočtových pravidlách, zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a ďalšími relevantnými Právnymi 
predpismi. 

8. Zmluvu o partnerstve je možné meniť alebo doplňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, a po predchádzajúcom 
písomnom súhlase Poskytovateľa, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku 
k Zmluve o partnerstve, ak nie je v Zmluve o partnerstve uvedené inak. Dodatok k Zmluve o partnerstve nadobudne platnosť dňom jeho 
podpisu všetkými zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že každá zmena Zmluvy o partnerstve, ktorá má 
vplyv na znenie Zmluvy o poskytnutí NFP, nadobudne účinnosť najskôr nadobudnutím účinnosti dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, 
ktorý bude riešiť navrhovanú zmenu Zmluvy o partnerstve. Ustanovením tohto bodu nie je dotknutá povinnosť členov partnerstva 
zverejniť dodatok k Zmluve o partnerstve v súlade so zákonom o slobode informácií. 

9 .  Členovia partnerstva sa zaväzujú, že  si navzájom poskytnú údaje nevyhnutné na realizáciu Projektu. Hlavný partner sa zaväzuje, že 
zabezpečí informácie o členoch partnerstva pred zneužitím, a že ich bude využívať len v súlade s ustanoveniami Zmluvy o partnerstve, 
resp. Zmluvy o poskytnutí NFP a s cieľom dosiahnuť jej účel. 

10. Akékoľvek zmeny údajov partnera uvedených v Zmluve o partnerstve a zmeny štatutárnych orgánov alebo osôb oprávnených konať za 
partnera, je partner povinný písomne oznámiť hlavnému partnerovi. V prípade zmeny zástupcu je partner povinný doručiť aj odvolanie 
alebo výpoveď plnej moci na predchádzajúceho zástupcu a novú plnú moc. Hlavný partner zmeny údajov partnera uvedených v Zmluve 
o partnerstve a zmeny štatutárnych orgánov alebo osôb oprávnených konať za partnera bezodkladne oznámi Poskytovateľovi 
a v prípade zmeny zástupcu súčasne doručí Poskytovateľovi odvolanie alebo výpoveď plnej moci. 

1 1 .  Partneri vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili ich oprávnenosť v zmysle podmienok, ktoré viedli 
k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia partnerov sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o 
poskytnutí NFP a partner je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. 

12 .  Zmluva o partnerstve je vyhotovená v desiatich rovnopisoch, dva rovnopisy pre Hlavného partnera, tri rovnopisy pre partnera 
a päť rovnopisov pre Poskytovateľa ako príloha Zmluvy o poskytnutí NFP. 

13. Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o partnerstve. Prílohy sú rovnako záväzné ako Zmluva o partnerstve. V prípade sporu medzi 
zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu Zmluvy o partnerstve uloženého u Poskytovateľa. 

14 .  Všetky dokumenty člena partnerstva predkladané hlavnému partnerovi musia byť podpísané jeho štatutárnym zástupcom, alebo inou 
splnomocnenou osobou. Originál alebo úradne overenú kópiu plnej moci je potrebné doložiť s predkladaným dokumentom. 
Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za partnera nie je dotknutá zodpovednosť partnera. 

15 .  Zmluvné strany prehlasujú, že si ku dňu podpisu Zmluvy o partnerstve prečítali aj formulár Zmluvy o poskytnutí NFP  a súčasne 
prehlasujú, že jej obsahu porozumeli v celom rozsahu a v plnej miere ho akceptujú a berú na vedomie. 

16. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu o partnerstve riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich 
porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy 
o partnerstve a na znak súhlasu ju podpísali. 

V BrLslave, dňa J„J„ 2018 f 

hla ný partner 
Ing Al!lJn lýrfía\1 
Člíí! ,&prMnel r/icly 

hlavný partner i 
I.:ubomír Lôrincz 
Člen Správne! ra v 

hla
\

1ý partner --
Ing Radovan Majerský, PhD. 
Čle1 Spráynei adv 

hlavný partner 
� Ing. Milan Mušk;i 

Člen Správnej rady 

Prílohy k Zmluve o partnerstve: 
Príloha č. la Rozpočet projektu pre partnera 
Príloha č. lb Prehľad aktivít v oblasti riadenia kvality partnerom 
Príloha č. 2 Účty partnerov 
Príloha č. 3 Plná moc (ak relevantné) 

1 1  

2 9. 05. 2018 
V Bratislave, dňa ............... 2018 

partner 
Mgr. Patrik Krauspe 
Vedúci úradu 

_y 
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EURÓPSKA ÚNIA 

Európsky fond regionálneho rozvoja 
OP Integrovaná Infraštruktúra 2014 - 2020 

Označenie 
názvu účtu 

BÚ-projekt DCOM, 
DataCentrum 
elektronizácie 
územnej samosprávy 

Slovenska 

Výdavkový účet pre 
zdroje EÚ, UPPVII 

MINISTERSTVO 

DOPRAVY A VÝSTAVBY 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Ú PARTNS O 

Názov Kód 
banky banky 

8180 
Štátna 
pokladnica 

IBAN: 

Štátna 8180 
pokladnica 

IBAN: 

ÚRAD POOPRfllS[O\J VLADY SR 
1 PRE INVESTICIE 

A INFORMATIZÁCIU 

Číslo účtu 

Predčíslie Číslo účtu 

7000454274 

SK8781800000007000454274 

70 00557150  

SK30 8180 0000 0070  0055  7150 

Svojím podpisom potvrdzujem správnosť uvedených údajov 

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu hlavného partnera a partnera 1 :  

Dá1um: 4 - �- Z,.o /ľ 

L l lf v "Y µ.u L l l (:! ľ  

In . A lbín I<otian 
Čl n Spr�v,1�dy 

Ľubomír Lórincz/ 
Člen Správnej rady 

�ng. R\dov�n Majerský, PhD. 
Cien Správnej radv 

Ing. Milan Muška\\ 
Člen Správnej rady 

,2 9, 05. 2018 
Dátum: 

partner 1 1 
Mgr. Patrik Krauspe 
Vedúci úradu 
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