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EuRÓPSKA ÚNlA
EURÓPsKY FoND

REGloNÁLNEHo RozVoJA

D ODAT o l< č. z k Zľ/iLIJVE o Po SKYTNUTÍ NENÁVRATNEHo FINANčNEHo
PnÍsľľvru č. nop -z-302011Q672-l22-15 zo dňa 2|.09.2020

(ďalej |en ,,Dodatok" )

uzavretý podľa $ 269 odsek 2 zákoĺa č,. 5I3|I99I Zb. obchodný zákonník v zneni neskorších
predpisov (ďalej len ,,obchodný zákonníľ'), podľa $ 25 zákona č,. 29212014 Z. z. opľíspevku
poslqrtovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o Zmene a doplnení niektoých
zákonov v zĺeni neskorších predpisov(ďalej len ako ,,zákon o príspevku z ESIF") a podľa $ 20 odsek
2 zákonaé. 52312004 Z' z' o ľozpočtoých pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektoých
zákonov v zneni neskorších predpisov (ďalej len,,zákon o ľozpočtoých pľavidlách") medzi:

Poskytovatelbm
názov:. Ministerstvo investícií, regionálneho ronĺoja a inťormatizácie Slovenskej

republiky
Pľibinova 4I95l25, 811 09 Bratislava _ mestská časť Staľé Mesto,
Slovenská republika
Račianska 153lA, P.o.Box 1, 830 03 Bratislava 33

s0349287
Veronika Remišová, podpredsedďčka vlády SR a ministerka

sídlo

v zastúpení:

ffi

poštová adresa:

lČo:
konajúci:

na základe splnomocnenía obsiahnutého v Zĺĺl7uve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu
sprostľedkovateľským orgánom zo dňa 0 5.02.201 6

(d'alej len,,Poskytovatel!')

názov:.
sídlo:
lČo:
konajúci:

Pľijímatel'om
názov:
sídlo:
tČo:
konajúci:

Žĺtĺnstci' samosprávny kĺaj
Komenského 48, 01109 Žilirra
37808427
Ing. Erika Jurinov{, predsedníčka

Mesto Turzovka
Stred 178, 023 54 Turzovka
003 1433 I

JUDr. Ľubomír Golis, primátor

(d'alej len,'Pľijímatel"')

(Poskýovatel' a Prijímatel' sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako ,,Zmluvné
stľany" alebo jednotlivo ,'Zmluvná stľana")



Čl. t

Úvodné ustanovenie

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dŕn 2l.O9.2O20 Zn7uvu o poskytnutí nenávľatného ťrnančného
príspevku č. IROP-Z-3020IIQ672-L22-I5 v znení Dodatku č. IROP-DI-30201LQ672-I22-I5
zo dťla 23.l2.z02l (d'alej len ,,Zmluva o poskytnutí NFP"), ktorej predmetom bola úprava
zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskýovatel'om a Príjímatel'om pri
poskytnutí nenávratného ťrnančného príspevku zo strany Poslqrtovatel'a Prijímatel'ovi na
realizáciu aktivít projektu, ktoý je pľedmetom schválenej žiadosti o NFP.

1.2 Na záVJade dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP' a to spôsobom a
v rozsahu v zmysle Čl. z tohto Dodatku.

čl.z
Pľedmet Dodatku

2.1 Zm|uva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímatel'om a Pos\rtovatel'om sa, z dôvodu
akĺualízácie vzoru zmluvy o poskýnutí NFP Centrálnym kooľdinačným orgánom účinnej dňa
I7 .06.2022 (ďalej len ,,vzor CKo č.28 veruía 1 1"), v zrriysle tohto Dodatku mení nasledovne:

2.1.I Znenie článku 3 odsek 3'1 sa mení nasledovne:

Poskýovateľ a Prijímatel' sa dohodli na nasledujúcom:

a) neuplatňuje sa'

b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Pľojektu predstavujú sumu

412 665,53 EUR (slovom: štyristodvanástlisíc šest'stošest'desiatpäť eur a
päťdesiattri centov),

c) Poslqrtovatel' poskýne Prijímatel'ovi NFP vo ýške 392 032,25 EUR (slovom:

tristodevät'desiatdvatisíc tridsaťdva eur a dvadsatpäť centov), čo predstawje 95%o

(slovom: devät'desiatpäť peľcent) z Celkoých oprávnených ýdavkov na

Realizáciu aktivít Pľojektu podl'a odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmlvvy,

d) Prijímatel'vyhlasuje' že:

(i) má zabezpečené zdroje ťtnancovania Projektu vo ýške 5 % (slovom: päť

peľcent), čo pľedstavuje sumu 20 633.28 EUR (slovom: dvadsaťtisíc
šest'stotridsat'tri eur a dvadsaťosem centov) z Celkoých oprávnených
výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podl'a odseku 3.1 . písmeno b) tohto
článku zmluvy a

(ii) zabezpeči zdroje financovania na úhĺadu všetkých Neoprávnených
výdavkov na Realizáciu aktívít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu

Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie ciel'a Projektu
v zmysle Zmluvy o poskýnutí NFP.

G)

il
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2.1.2

2.1.3

V článku 3 ods. 3.2 sa znenie prvej a druhej vety ,,Maximálna výška NFP uvedenó
v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť pľelĺročená. Výnimkou je, ak
k prelcročeniu dôjde z techniclých dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku
ktoľých môže byť odchýIka vo výške NFP maximálne 0,0I% z maximólnej výšIql NFP
uvedenej vodseku 3'I písmeno c) tohto člónku.* naltrádza nasledovným znenim

,,Výška NFP uvedená vodseku 3.1' písmeno c) tohto čIdnku zmluvy nesmie byť
prelcročenó. Výnimkou je, ak k prelcročeniu dôjde z techniclých dôvodov na strane
Poslĺytovateľa, v dôsledku horých môže byt' odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01%

z výšlry NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku."

V článku 6. odsek 6.3 písmeno d) sa slovné spojenie ,,neprekročenia maximálnej výšlĺy
schváleného NFP" naktádza slovným spojením ,,neprekročenia výštry schvóleného
NFP".

V článku 6. odsek 6.14 sa slovné spojenie ,,Maximólna výška NFP" nattádza slovným
spojením ,,Výška NFP''

V článku 7. odsek 7 '8 trelia veta sa slovné spojenie ,,so zaručeným elekĺronickým
podpisom" nabrádza slovným spojením: ,,s kvalffikovaným elektroniclĺym podpisom" '

Všeobecné zmluvné podmienky tvoriace Pľílohu é. Í Zmluvy o poskýnutí NFP sa

rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Všeobecnými zmluvnými
podmienkami, ktoré tvoria prílohu č' 1 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo
vzore CKo č.28 verzia II '

Pľedmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskýnutí NFP sa v celom
rozsahu ruší a sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktoý tvorí
prílohu č' 2 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania.

Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č.3 Zm\uvy o poslqrtnutí NFP sa ruší a v celom
rozsahu sa nallrádza aktualizovaným Rozpočtom pľojektu, ktoý tvorí prílohu č. 3
tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania.

Finančné opra\y za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania tvoriace
Pľílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nal'rádza}ú sa

aktualizovanými Finančnými opravami za porušenie pravidiel a postupov verejného

obstaľávania, ktoré tvoria prílohu č. 4 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo
vzore CKo é.28 verzia II '

2.r.4

2.1.5

2.1.6
€

I

I

I

cl
t

2.1.7

2.1.8

2.1.9

čt. s

Záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s

$ 47a občianskeho zákorľríka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho

zverejnenia Poslqrtovatel'om v Centrálnom registrí zmlúv. Ak Poskytovatel' aj Prijímatel' sú
obaja povinnými osobami podl'a zákona č.2IIl2000 Z. z. y takom prípade pľe nadobudnutie

účirľrosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskýovatel'om. Zmluvné strany sa

dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpeéí Poskýovatel' a o dátume zverejnenia Dodatku
informuje Prijímatel'a. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podl'a tohto odseku sa

rormako vzťahují aj na uzavretie každého d'alšieho dodatku k Zmluve o poskýnutí NFP.

3'2 Dodatok je vyhotovený v 3 ľovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímatel' l
rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poslqĺtovatel'.
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3.3 Dodatok je neoddelitelhou súčasťou Zniuvy o poslqrtnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne

dohodli, Že zmeny ZĺnIvvy o poskýnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto

dodatku a ktoré faktieky spíĺaiĺ podmienky uvedené v článku 6 zĺttluvy podl'a jeho nového

zneĺia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonarlé v súlade so Zmluvou
oposlqrtnutí NFP, vdôsledku čoho vyvolávaji prátvne účinky aj vo vzt'ahu koprávnenosti

ýdavkov podlh článku 6 ods. 6.11 zmluvy.

3'4Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vľátane

príloh v Centrálnom registri zrnlúv vedenom na Úrade vlády SR.

3.5 ZnIuvĺé stľany vyhlazujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a pľármym

účinkom z neho vyptývajúcich porozumeli, ich amluvné pľejavy sú dostatočne slobodné,
jasné, uľčité a zrozumitelhé, nepodpísali Dodatok v núdzi aĺtj za nápadne nerrýhodných

podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho
podpísali.

Pľílohy:

Pľíloha č. 1
Príloha é. 2

Príloha č. 3
Príloha č. 4

Všeobecné zmluvné podmienky
Predmet podpory NFP
Rozpočet pľojektu
Finanóné opÍavy za porušenie pravidiel a postupov Vo

Za Poskytovatel'a v zastúpení, v Žiline, dňa: z.s./ĺ,ĺ. ĹaZ'L

Podpis:

pľedsedníčka Žilinského a

ZaPnjimateľav dňa: /ľ. //,nzL

Podpis:

JUDr Golis, primátor mesta Turzovka
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J I
PríIoha č. I 7'mluvy o posk}4nutí NFP

vŠEoBEcNÉ ZMLUvNÉ PoDMIENKY KZMLUvE o PoSKYTNUTÍ
N ENÁVRATNÉHo FINANčNÉHo PRĺSPI'VKU

Článok l VŠEoBECNÉ USTANoVENIA

'fieto Všeobecné zmluvné podmienky (d'alej ako ,,YZP"), kĺoré sri sičastbu Zmluvy
o posky4nutí NFP' bliŽšie upravuj práva a povinnosti Zmluvnych strán, ktor,_i'mi sri na
strane jednej Posk}'tovatel' NI._P a na strane druhej Prijímatel'1ohto NFP pri poskynutí NFP
Zo strany Posk ovatel'a Pľijímatel'ovi podl'a podmienok uveden 'ch v Zmluve
o posk}4nutí NFP.

Yzájomné práva a povinnosti medzi Poskyovatel'om a Prijímatel'om sa riadia Zmluvou
o posk},tnutí NFP, všetk 'mi ostatn;i'mi právnyni predpisrni a dokumentmi, ktoré sťl

uvedené včlánku 3 odsek 3.3 zmlwy a na ktoré Zmluva o poskynutí NFP odkazuje.
Zák|adny právny rámec upravujrici vzÍ'ahy medzi Posk}'tovatel'om a Príjímateľom tvoria
najmä, ale nielen, nasledovné prár,ne predpisy:

a) práwe akty EÚ:

(i) všeobecné nariadenie,
(ii) Nariadenia k jednotliv ,m EŠIF;
(iii) Implementačné nariadenia, ktor 'mi si jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo

delegované nariadenia;

b) právne predpisy SR:

(i) Zákon o príspevku z EŠlF,
(ii) Zákon o ľozpočtoV ch pravidlách,
(iii) Zákon o finančnej kontrole a audíte,

(iv) obchodnj' zákonník'
(v) zákon č. 4011964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpĺsov (dälej

len,,občiansky zákonník''),
(vi) Zákon č. 358/20 l 5 Z. z. o iprave niektonj,ch vzťahov v oblasti štátnej pomoci a

minimálnej pomoci a o zmene a dop}není niektorj,ch Zákonov (Zákon o štátnej
pomoci) (d'alej len,,zákon o štátnej pomoci"),

(vii) zákon č.575/200l Z.z. o organizácii činnosti vlády a oĺganizácii ristrednej

štátnej správy v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,kompetenčn 'zákon").
(viiii) zákon o Vo' zákon č.2512006 Z. z.,

(ix) zákon o čtovníctve,
(x) Zákon č. 3l5D016 Z. z. o ĺegistri paľtnerov verejného sektora a o Zmene a

doplnení niekton- ch zákonov v znení neskorších predpisov.

Pojmy použit V t 'chto VZP s v nadväznosti na članok l odsek l. l zm|uvy zäv'dzné pre
celťr Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane vj,kladov,ch pravidiel obsiahnut1ch v článku 1

odseky l.2 aŽ l.4 zmluvy' Povinnosti vypl vaj ce pre Zmluvné strany z definície pojmov
pod|'a tohto odseku 3 sti rovnako záväzné, ako byboli obsiahnuté vinych ustanoveniach
Zmlwy o posk}'tnutí NFP.

Aktivita - s hrn činností realizovan ,ch Prijímatel'om v rámci Projektu na to \TčIenen mi
finančn mi zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo V 'zve. Aktivity sa členia
na hlavné aktivity a podpomé aktivity. Hlavná aktivita je l,ymedzená časom' t.j. musí by'
reaIizovwĺá v rámci doby Realizácie hlavn ,ch aktivít Projektu, je v1medzená vecne
a finančne. Podpomé aktivity sri v)rynedzené Vecne, tj. vecne musia srivisieť s hlavn; mi
Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmlulry o poskytnutí NFP, a finančne.
Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkéb:eho vj,sledku a má definovan ,

v'sĺup' ktor' predstaluje pridan hodnotu pre Prijímatel'a ďalebo cieľovri
skupinďužívateľov v'sledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatn 'ch Aktivít, ak
z Právnych dokumentov nevypl;jzva osobitná prava v špecifick 'ch prípadoch. Ak sa
osobitne v Zmluve o posky4nutí NFP neuvádza inak, všeobecn ' pojem Aktivita bez
prívlastku ''hlawá' alebo ,,podporná", zahr a hlavné aj podpomé Aktivity;

ARÁCHNE - je špecifick nástroj na hĺbkow anal 'zu dajov s ciel'om určiť projekty
v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktor m že
zv šiť efektívnosť v'beru a riadenia projektov, auditu a d'alej posilniť zisťovanie a
odhal'ovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE V},tvorila
Eur pska komisia a člensk ,m štátom umoŽnila jeho lyužílanie;

Bezodkladne _ najnesk r do siedmich pracovn ,ch dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre
počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o posk)'tnutí NFP
stanowje odlišná lehota platná pre konkétny prípad; pre počítanie leh t platia pravidlá
uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené v davky _ v'davky, ktoďch V,ška lrypl; va z rozhodnutia
Poskytovateľa, ktor,m bola schválená Žiadosť o NFP a ktoré predstarujri vecn aj finančn
rámec pre vznik oprármen; ch v-izdavkov, ak bud lynaložené v srivislosti s Projektom na
Realizáciu aktivít Projektu. Vecn ráĺnec Celkovj,ch oprávnen 'ch v'davkov rešpektuje
pravidlá vypl 'vaj ce z Nariadení k jednotlivj,m EŠr, z mínimálnych štandardov
oprávnenosti uveden1 ch v Systéme riadenia EŠIF, zYyzvy az prípadnej schémy pomoci'
Pre čely tejto Zmluvy o posk}tnutí NFP je pouŽívaná terminol gia 

",yi'davky", a to aj pre

',ni&lady" v zmysle zákona č.43112002 Z. z. o'ĺlčÍovnicĺve v znení neskoľších predpisov

1d'alej aj ..zákon o čtoVníctve*);

Centľálny kooľdinačn orgán alebo CKo _ v podmienkach Slovenskej republiky plní
rilohy centrálneho koordinačného orgiínu Ministerstvo investícíí, regionálneho rozvoja
a infomatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ristredn ĺn orgiĺnom štátnej správy určen , $
6 odsek l zékona o príspevku z EŠIF aje zodpovedné Za efektíVnu a ričinnri koordináciu
riadenia poskyovania príspevku z eur pskych štrukturálnych a investičn ch fondov v
rámci Partnerskej dohody;

CertiÍilcácia ' potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overitel'nosti vj,davkov
Vo vďahu k systému riadenia a kontroly pri rea|izácĺi príspevku
z eur pskych štrukturálnych a investičn]j/ch fondov;

Certifikačn oľgán alebo Co _ národn '' regíonálny alebo miestny verejn orgĺĺn alebo
subjekt verejnej sprálry určen ,člensk .m štátom na ričely ceĺifikácie. Certifikačn 'orgán
plní lohu orgiínu zodpovedného za koordináciu a usmer ovanie subjektov zapojen ,ch do
systému finančného riadenia, vypracovanie čtov' r,ypracovanie žiadostí o platbu a ich
predkladanie Eur pskej komisii, príjem platieb z Eur pskej komisie, vysporiadanie
finančn 'ch vztähov (najmä z titulu nezrowalostí a finančn 'ch opráv) s Eur pskou
komisiou a na národnej rovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé progÍamy.
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V podmienkach Slovenskej ĺcpubliky plní lohy certifikačného orgánu Ministerstvo
financií SR;

Cist príjmy - rozdiel medzi príjmami (v p sobnosti čIánku 6l všeobecného nariadenia)
zv šenymi o prĺpadn ZostatkoV hodnotu investícic a prevádzkovj,mi r.1'davkami Projektu
v rámci cel ho re|crenčného obdobia. Sŕrčast'ou prevádzkov,ch v,davkov m Žu by'
v1 davky vzniknuté počas l{ealizácíe projektu ako aj d'alšie v davky vzniknuté počas
prevádzkovej ĺázy Pľojcktu (napr. obnova zariadenia s kľatšou žiVotnost'ou' mimoriadna
držba);

De d om sa rozumie Pracovn , de , ak v Zmluve o posk}1nutí NFP nie je vyslovne
uvcdcn Že ide o kalendáľny dcn:

Diskonlovanie proces irpravy budťrcich hodn t príjmov a v_ildavkov (prcvádzkovj,ch
ďalcbo invcstičnych) na sričasn hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby
Iiinančnej ana|i1zy je pouŽĺvaná, Ízv. rcálna diskontná sadzba doporučená Eur pskou
komisiou,

l)okumcntácia _ akáko]'vek inĺbrmácia alebo subor inlonnácií zachyĺ'ené
na hmolnom substláte, vrátane elcktronickjzch dokumenlov vo ĺbnĺáte počítačového
sĺrboru tykaj ce Sa ďaiebo SĺlVisiace s Projektom;

Dodávatcl' subjckt, ktory zabezpečuje pre PrijíInatel'a dodávku tovarov, uskutočnenie
pľác alcbo poskynutic sluŽicb ako s čast'Realizácic aktivít Projektu na?'áklrade u- sledkov
Vo alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonan v sr]lade so
Zmluvou o poskytnutí N[.P]

Dopl ujlĺcc ridajc k preukázaniu dodania pľedmetu plnenia doklad alebo viacero
dokladov v listinnej podobe, V ktorych sa wádzaju dopl uj ce ridaje k preukázaniu
dodania pľcdmetu pInenia, vĺátane prĺloh. Prijírĺatel'nimi preukazuje dodanie tovarov,
poskynutie sIuŽieb alebo vykonanie stavebn ch prác, ktorj'ch ĺealizácia bola uhradená na
základc Prcddavkovej platby uhradenej Zo strany Prijírnatel'a DodávateI'ovi a ktorá bola zo
strany Poskyovatcl'a uhradcná PrijímateI'oVi z prostriedkov EŠI!- a štátneho rozpočtu na
spoluÍinancovanie v prísIušnoIn poInere;.

l]KS - elektronickj' kontraktačnj/ Syst m, ktory sa vyuŽíval do 30. 03. 2022 na podlimitné
poS1upy ZadáVani a lákaziek s vyuŽitím elektronick ho trhoviska

EĽ - znalnená Eur pska Unia, ktorá bo]a fonnálne konštituovaná na základ'e Zlnluvy
o Eur pskej Unii;

Bur pske štruktuľálne a invcstičné fonĺly alebo EŠlF spoločné označenie pre
tiur psky ťond regionálneho rozvoja, Europsky sociálny fond, Koh zny fbnd, tsur psky
pol'nohospodársky ĺond pre rozvoj vidieka a Euľ psky námorn a ĺybáľsky fond

Eur psky rirad pre boj proti podvodom alebo oLA}- EK . jc rad, ktorého ciel'om |e
chránit' finančné záuyny EÚ, bojovat' proti podvodom, korupcii a všctk ,ln d'alším
nezákonnym aktivitám, vráLane zneuŽitia riradnej moci v ráInci eur pskych inštit cií,
proStredníctVom vjlkonu intcrnych a cXtern ch adIninistratívnych VyšetroVaní;

Ex ante finančná oprava - zníženíe hodnoty deklarovan] ch vydavkov z d vodu zistení
porušcnia práVnych predpisov SR alebo právnych aktov EU, najmä v oblasti verejného
obstarávania. Ncpotvrdená ex ante finančná oprava Posk}'tovatel'idcntiĺikuje porušenie
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I'I' monitorovací systém 20l4+ alebo I'|'MS20I4+ infonnačn systém, ktory Zahŕ a
štandaĺdizované. procesy programového a projektového riadenia. obsahuje ridaje, ktoré sri

práVnych predpisov SR alebo práVnych aktov EÚ, ale vj,ška navrhovanej finančnej opravy
m že by4' upravená v nadväznosti na vysledok prebiehaj ceho sk tnania iného orgánu
(napr' kontroIa ÚVo). Potvrdená finančná oprava _ Poskyovatel' identifikuje porušenie
právnych predpisov SR alebo práwych aktov EÚ, uplatnĺ finančnri opraw a k tomuto
momentu sa neviaže prebiehaj ce sk manie iného orgánu, ktoré by mohlo mat'vplyv na
u- šku uplatnenej finančnej opravy' resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola
uplatnená aj v nadväznosti na ukončen konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVo).

Financujrĺca banka banka, ktorá poskyuje pe ažné prostriedky Prijímatel'ovi na
Íinancovanie časti oprávnen ,ch vj,davkov ďalebo aspo časti Neoprávnenych v,davkov
Projektu a s ktorou má Posk}'tovatel'uzawetri Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe
medzi bankou a orgánmi zastupujricimi Slovenskri republiku,

Financujrica inštitlicia _ leasingová spoločnost', ktorá poskytuje pe ažné prostriedky
Prijímatel'ovi na financovanie oprávnen;izch vj,davkov ďalebo aspo časti Neoprávnen] ch
v ,davkov Projektu a s ktorou má Poskytovatel'uzawet Zmluw o spolupráci a spoločnom
postupe medzi orgánmi zastupujricimi SR a príslušn 'mi leasingov'mi spoločnost'ami;

Finančná medzeľa - rozdiel medzi s časnou hodnotou inVestičnych nákladov na Projekt a
s časnou hodnotou čistého príjmu (zvj.šeného o s časnĹr hodnotu Zostatkovej hodnoty
lnvestície). Vyjadruje časť investičn]ilch nákladov na Projekt, ktoré nem žu byt'
financované samotnym Projektom, a preto m žu b},t' financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Pľojektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Pĺojektu, ako
tento pojem (ukončenie realizáo.e projektu) pouŽíva Systém riadenia EŠlF a s časne
v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje
ako ,'ukončená operácia") _ nastane d om, kedy po ztea|izovani všetk .ch Aktivít v rĺímci
Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovnj'ch podmienok:

a) Prijímatel'uhĺadil všetky oprávnené u. davky všetk]m svojím Dodávatel'om
a tieto sLi premietnut do čtovníctva Prijímatel'a v zmysle príslušn] ch právnych
predpisov SR a podmienok Stanoven ch v Zmluve o posk}4nutí NFP a

b) Prijĺmatel'ovi bol uhraden ,/zričtovanjl zodpovedaj ci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivit Pľojektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom klorého
Prijímatel' oznamuje Posk}tovatel'ovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavn ,ch aktivít
Projektu a infomáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podpom 'ch aktiVít Projekfu;

Implementačné nariadenia - nariadenia, ktoré lydáva Komisia ako lykonávacie
nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorj,mi sa stano\uj podrobnejšie pravidlá a
podmienky uplatnitel'né na vykonanie r znych oblastí ripravy podl'a všeobecného
nariadenia;

lné pe ažné prĺjmy _ ide o akékol'vek príjmy, ktor sa vyskytn pri projektoch
nespadaj cich svojim objemom alebo charakterom pod článok l všeobecného nanadenia;

Iné čisté pe ažné príjmy _ predstawj rozdiel in 'ch pe aŽn 'ch príjmov a prevádzkov'ch
v'davkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímatel' má povinnost' ich monitorovať (v
záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté pe ažné príjmy vyvorené v období
Realizácie Projektu od oprávnenych vj'davkov Projektu, a to najnesk ľ pri predložení
záverečne1 žiadosti o platbu Prijímatel'om, ak tieto príjmy neboli zohl'adnené už pri
schválení Projektu a pomoc nebola znižená už na začiatku Projektu;
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I'f monitorovací systém 20|4+ a]ebo ITMs2ol4+ informačn ' systém, ktoď zahŕ a
štandardizované procesy programového a projektového riadenia. obsahuje ridaje, ktoré sli
potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskyovanĺa
príspevku' Prostredníctvom ITMs20l4+ sa elektronicky vynie ajít ridaje s lidajmi
v iníonnačnych systémoch Eur pskej komisie určenych pre spráw eur pskych
štrukturálnych a ĺnvestičn 'ch fondov a s in ,mi vn troštátnymi infomačn 'mi systémami
vrátane ISUF, pre ktor je zdrojovym systémom v riíľnci integračného rozhrania;

Jednotná príručka pre žiadatel'ov/prijímatelbv k pľocesu a kontľole VO/
obstarávania _ je v zmysle Systému riadenia EŠlF záväznym riadiacim dokumentom
vydan1 m v záljme zaved,enia jednotn 'ch pravidíel a bezvj,hradného zos ladenia pravidiel
určen 'ch pre žiadatel'ov/prijímatel'ov s pravidlami určen ,mi Systémom riadenia EŠIF a
metodickjlmi pokynmi a vzormi CKo za oblast' Vo a obstarávania.

Jednotná príľučka k predkJadaniu dokumentácie kžiadosti o platbu, kde
prijĺmatelbm je ministerstvo alebo ostatn stredn orgán štátnej správy je v zmysle
Systému riadenia EŠlF záväzn 'm riadíacim dokumentom vydan m v záljme zavedenia
jednotn 'ch pravidiel.

Komisia alebo EK- znamená Eur psku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovan] ch skutočností
podl'a zákona o príspevku z EŠlF a finančná kontrola alebo audít podil'a zákona o finančnej
konlrole a audite, pričom vo vztähu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnri
osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nieje v Zm\uve o posk}4nutí NFP uvedené inak' za dni sa považuj Pracormé
dni. Do plylutia lehoty sa nezapoč,itava kalendámy de , v ktorom došIo ku skutočnosti
určuj cej Začiatok lehoty. Lehoty určené podl'a dní začínaj plynliť prv'm pracovn ,m

d om nasledujricim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určuj cej začiatok
lehoty. Lehoty určené podl'a t1 žd ov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho
kalendárneho d a, ktorj' sa svojím označením zhoduje s d om, ked' došlo k skutočnosti
určuj cej začiatok lehoty. Ak tak , kalendámy de v mesiaci nie je' lehota sa končí
posledn ,m d om mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedel'u alebo na de
pracovného pokoja v zmys|e zákona č. 24'111993 Z. z. o štáÍnych sviatkoch' d och
pracovného pokoja a pamätn]í/ch d och v znení neskorších predpisov, je posledn ,m d om
lehoty nasledujrici pracovn de ' Lehotaje pre Prijímateľa Zachovaná, ak sa posledn ,de
lehoty podanie podá osobne u Poskyovatel'a, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovu
prepraw' ak nie je v Zmluve o poskyĺnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického
predkladania písomnosti' resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa
posledn, de lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy' resp. ak ide o
predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie
písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledn de
lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného
portálu Verejnej správy sa Za moment, od ktorého začína plyn t' lehota, povaŽuje de
elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Meratel'né ukazovatele Pľojektu _ záväznákvantifikácia v. stupov a ciel'ov, ktoré majri
by' dosiahnuté Realizáciou hlavn ch aktivít Projektu, ich sledovanie na urovni Prcjektu je
ď leŽíÍé z pohl'adu riadenia Projektu a sledovania jeho lrykonnosti a ktorj.mi sa zabezpečí
dosahovanie ciel'ov na rirovni oP. Posk}tovatel' Zahmie do V ,zvy náwh meratel'n ,ch
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ukazovateľov, z ktor ch Prijímateľ zahmie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré
merateľné ukazovatele' za ktorj,ch plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá
v rámci Realizácie hlavn ch aktivít Projektu a sličasne zodpovedá za ich plnenie, resp.
udržanie v rámci obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu
odzrkadl'ujri skuĺočné dosahovanie pokroku na rirowi Projektu' priradzujti sa k hlam 'm

Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedaj v,stupu Projektu. Merateľné ukazovatele
Projektu sli uvedené vPrílohe č. 2 Zmlwy oposkytnutí NFP vrozsahu, vakom boli
sričasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza
pojem Meratel"n 'ukazovatel'Projektu vo všeobecnosti,bez označenia ,,s príznakom" alebo
,,bez priznaku"' zahr a tak'to pojem aj Meratel'n , ukazovatel' Projektu spríznakom aj
Merateľn ' ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Meratel'n ukazovatel' Projektu s príznakom - Meratel'ny ukazovateľ Projektu, ktorého
dosiahnutie je objektíwe ovplyvnitel'né extem 'mi faktormi a ktor'ch dosahovanie nie je
plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Meratel'n 'ch
ukazovatel'ov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odch ,lky pri
preukázaní daného extemého vplyvu nemusí bl spojené s finančnou sankciou vo vztähu
k Prijímatel'ovi pri splnení podmienok podľa čIánku 6 odsek ' zmluvy;

Meratel'n ' ukazovatel' Projektu bez pľíznaku _ Merateľn ukazoVatel' Projektu, ktorého
dosiahnutie je záviizné z hl'adiska dosiahnutia jeho plĺínovanej hodnoty, pričom
akceptovatel'ná miera odch 'lky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej
zodpovednosti vyplr vaz članku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstaluje podíel Finančnej medzery na diskontovan 'ch
ínvestičn 'ch v davkoch;

Mikľo' mal alebo stredn podnik alebo MSP _ znamená podnik vymedzen v prílohe
č. l Nariadenia Komisĺe (EÚ) č. 651Do14 zo 17. jtna2014 o lyhlásení určit 'ch kateg rií
pomoci za zlučiteľné s vnritom 'm trhom podl'a článkov l 07 a 1 08 zmluvy, ak v príslušnej
schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovacĺ v bor orgän zriaden , riadiacim orgánom pre program v slilade s článkom
47 a nasleduj cích všeobecného nariadenia, ktor' sk ma všetky otázky ovplyv ujĺrce
v'konnosť progĺamu \Ťátane Záverov z preskrimania vj,konnosti. Monitorovací ',ybor
poskyuje konzultácie' skrima a schval"uje Všetky náwhy riadiaceho orgánu na zmenu
programu. Monitorovací v'bor pre program v rámci cieľa Eur pska zemná spolupráca
zriad'ujti členské štáty z častnené na progÍŕrme a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie
krajiny, ktoré prijali pozvanie zričastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - Nariadenie Eur pskeho parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 o
Kohéznom fonde, ktorjm sa nušuje nariadenie Rady (ES) č. l084/200 ;

Naľiadenie 1301 _ Nariadenie Eur pskeho paflamentu a Rady (EÚ) č. 130li20l3 o
Eur pskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitn ch ustanoveniach t 'kajricich sa cĺel'a
Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorj'm sa zrušuje nariadeníe (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - Nariadenie Eur pskeho parlamentu a Rady (EÚ; ĺ. llozlz0l:, t to.i'm
sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Eur pskom zoskupení rizemnej spolupráce (EZÚS),
ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania tak chto zoskupení;

Nariadenie l303 alebo všeobecné nariadenie - Nariadenie Eur pskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č' 1303/2013, ktorj'm sa stanowj spoločné ustanovenia o Eur pskom fonde
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rcgionálneho IoZVoja, Eur pSkom sociálnoIn fonde, Kohéznom fondc, Eur pskom
pol'nohospodárskom londe pre rozvoj vidieka a Eur pskom námomom a rybárskorn londe
a ktor]i'm sa stanovujLi všeobccné ustanoVenia o Eur pskom fonde regionálneho rozvoja,
ljurĺipskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Eur pskom námomom a rybárskom
ĺbnde, a ktoryrĺ sa zrušuje nariadenic Rady (ES) č. l 083/2006;

Nariadenic 1304 - Nariadcnie Eur pskeho parlamentu a Rady (EU) č. l3O4/2O13 o
Eurĺipskom sociálnorn fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. l081i2006;

Naľiadenie 508 - Nariadenie Eur pskeho parlalnentu a Rady (EU.1 č. 508/20l4 zo dna l5.
mája 20]'4 o Euľ pskorĺ nálnornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č.
?32'8/?003, (I1S) č. 86l/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 7gl/z}O7 anariadenia
Eur pskeho parlamentu a l{ady (EÚ) č' l255l2o1l

Naľiadcnia kjednotliv m eurĺípskym štrukturálnym ainvestičn m fondom alebo
nariadenia k jednotliv m EŠIF zahŕŕnju pre Ĺlčely tejto Zrnluvy o poskynutí NFP
nariadenie l300, nariadenic l30l, nariadcnie l302' naľiadenie 1304 anariadenie 508;

Nariadenie 201811046 _ Nariadenie Eur pskeho parlamentu a Rady ([.)Ú, Euratom)
č.2018/l04 z l8.jrila20l8, o IozpočtoV ch pravidlách, ktoré sa vztähujri na všeobecnĺ,
rozpočet Únie, ozmene nariadenj (EÚ) č' 129612013, (EU) Č 130l;2013, (EÚ);.
13O3l2O13, (EtJ) č. l304l2o13, (EU) č. 1309l2O13, (EU) č. l31612013, (EU) č. zizĺz&+,
(L,U) č. z83/2ot4 a rozhodnutia č. 54l|2O.4/E|J a o zrušení nariadenia 1EÚ, 

'Euratomj

č' 966120121'

:_enávratny finančn pľíspevok alebo NFP _ surna finančnych prostriedkov poskynutá
prljílnatel'ovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajÚca zo Schválenej žiadosti o NFP,
podl'a podmienok Zlnlwy o posk}'tnutí NFP, z verejn ,ch prostriedkov v s lade s platnou
právnou pravou (najmä zákonom o príspevku z EŠlF' zákonorĺ o finančnej kontľole
a audite a zákonom o rozpočto'ych pravidlách). V 'ška NFP vyplyva ĺ-rozhodnutia
o schválcní Žiadosti o NlrP a predslavuje určit % z Celkovj'ch oprávnen]|,ch vydavkov
vzhl'adorn na intenzitu pomoci pre Projekt v sŕllade s podmienkami V: zvy. Skutočne
vyplateny NFP predstavuje určilc,yo zo Schválen]j'ch oprávncnych vydavkov vzhl'adom na
intenzitu pomoci pre Projekt V s lade s podmienkami Yyzvy a po zohl'adnení d'alších
skutočností vypl ,vajricich zo Zm|u*ry o poSk}1nutĺ NFP; v'iška skutočne vyplaten ho NFP
m že by'rovná alebo niŽšia ako v 'ška NFl,.

Neopľávnen v davky v] davky Projektu, ktor nie sťl oprávnenjlmi vydavkarĺi; ide
najrnä o vydavky, ktoré S v rozpore so Ztnluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikIi mirno
obdobia oprávnenosti vydavkov, patria do skupiny v davkov neoprávnenej na
spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačn ho progra'nu'
ncs vĺsia S činnost'ami ne\yhnutnymi pre spešnri realizáciu a ukončenie Projektu, alebo
s v rozpore s in;imi podmienkami pre oprávnenost'uj'davkov definovanjlch v článku l4
VZP)' sĹr V rozpore s podmienkami príslušnej Y zvy alebo s v rozporc s právnyĺi
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

\ezľovnalost' - akékol'vek porušenie práva Eur pskej rinie alebo vnritroštátneho práva
t 'kaj ceho sa jeho uplat ovania, bez ohl'adu na to, či právna povinnost' bola premietnutá
do Zlnluvy o posk}'tnutí NFP, pričom uvedené porušenie vypl ,va z konania alebo
opomenutia hospodárskeho subjektu zĺrčast ujťlceho sa na vykonávaní EŠlIr, d sledkom
čoho jc alebo by mohol by' negatívny dopad na rozpočet Eur pskcj inie zal'ažením
všeobecného roZpočtu Neoprávnenym vj'davkom. Na čely správnej aplikácie podmienok
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definície nezrovnalosti sĺanovenej nariadením Eur pskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
130312013 sa pri posudzovaní skutočností azistenych nedostatkov pod pojmom
nezrowalosť rozumie aj podozrenie z nezroVnalosti;

Okolnosť vylučujrĺca zodpovednost'alebo oVZ - prekaŽka, ktorá nastala nezávisle od
v le, konania a]ebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak
nemoŽno rozumne predpokladat', že by Zmluvná strana tlito prekáŽku alebo jej následky
odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by V čase vznlku záväzku hito prekiiŽku predvídala.
Učinky okolnosti vylučuj cej zodpovednosť sri obmedzené iba na dobu, pokial' tĺvá
pľekážka' s ktorou s tieto činky spojené. Zodpovednost' Zmluvnej strany nevylučuje
prekážka, ktorá vznikla z jej hospodarskych pomeroV. Na posridenie toho, či určĺtá udalosť
je oYZ' sa použije ustanovenie $374 obchodného zákonníka a ustálené v,klady a
judikat ra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byn' oYZ, musí spĺ at' všetky nasledovné
podmienky:

(D dočasnj' charakter prekažky, kton-i brani Zmluvnej strane plnit'si povinnosti
zo záväzku po určih-r dobu, ktoré inak je moŽné splnit' a ktorj.je zák|adnym
rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy
povinnosť dlžníka zanikne, s ohl'adom na to, že dodatočná nemožnost'plnenia
má trval]í', nie dočasn; charakter,

(iD objektívna povaha, v d sledku čoho oVZ musí by't' nezávislá od v le
Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvnit',

(iiD musí mat' takri povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to
bez ohl'adu na to, či Íde oprávne prekážky, prĺrodné udalosti alebo ďalšie
okolnosti vis maior,

(iv) neodvrátitel'nost', v d sledku ktorej nie je moŽné rozumne predpokladat,, Že
Zm]wná strana by mohla t to prekaŽku odwátit' alebo prekonat'' alebo
odvráĺit' alebo prekonat'jej následky v rámci lehoty, po ktoru oVZ trvá,

(v) nepredvídatel'nost', ktoru možno považovat' za pĺelkázan' ., ak Zmlwná
strana nemohla pri uzavretí Zmlwy o poskynutí NFP predpokladat,, že
k takejto prekaŽke d jde' pričom sa predpokladá, že povinnosti vypl 'vajrice
zo všeobecne_záväznj'ch právnych predpisov SR alebo priamo ričinn ch
právnych aktov EÚ sri alebo maju by'kazdému známe.

Za oYZ na strane Posk}4ovatel'a sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za
oVZ sa nepovažuje-plynutie leh t v rozsahu, ako vypl vajri z prál,ĺrych predpisov SR
a právnych aktov EÚ;

opakovan u_ sky určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

opľávnené v davky - vj'davky" ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímatel,om
v s vislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmlwy o poskynutí NFP' ak Spĺ aj
pravidlá oprávnenosti r"_|'davkov uvedené včlánku 14 VZP; sohl,adorĺ na definíciu
Celkov'ch oprávnen]i'ch vydavkov, v'ška oprávnen 'ch v,davkov m Že by,t, rovná alebo
nižšia ako v'ška Celkor.ych oprávnen 'ch r4 davkov a s časne rowá alebo lryššia ako v,ška
Schválen 'ch oprármen1l,ch q davkov. ;

orgán auditu - národn ', regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt
verejnej správy, kton- je funkčne nezávisl' od riadiaceho orgánu a certiťlkačného orgánu.

-
c) podstatnej Zm ne Projektu, ktorá ovplyv uje povahu alebo ciele Projektu a\ebo

podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol ProjekrV podmienkach |]"*":u"1.*o:9']ky 
plní Ĺrlohy orgánu auditu Ministerstvo ĺlnancií SR'
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V podlnienkach Slovenskej repubĺiky plní lohy orgánu audifu Ministerstvo financií SR,
okren orgánu audiĹu určeného vládou SR;

orgán zapojen do ľiadenia, auditu a kontroly EŠIF vľátane finančn ho riadenia je
vsrllade so všeobecn m nariadením aNariadeniami k jednotliw_izm EŠIF, prisluŠni'mi
uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovn ,ch orgánov:

a) Komisia,

b) vláda SR'

c) cKo,

d) Certifikačn; orgán,

c) Monitorovací vybor,

ĺ) orgán auditu a spolupracujírcc orgány,

g) orgán z'abezpečuj ci ochranu finančn ch záujmov EÚ,

h) cestori horizontálnych principov'

i) Riadiaci orgán,

l) Sprostredkovatel'sk, orgĺĺn;

Platba finančn1i'prevod prostriedkov, prĺspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo s dneho
konania na Vn troštátnej rovni s ciel'om zistit' existenciu myselného správania, najmä
podvodupodl'ačl. l ods.1 písm.a)Dohovoruvypracovaného nazák\adečl. K.3Zmluvyo
Eur pskej nii o ochrane finančnych záujmov Eur pskych spoločenstiev. Podozrenie
z podvodu nie je totoŽné s trestnj/m činom podvodu podl'a zákona č.300/2005 Z. z. trestn
zákon v znenĺ neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného nazáklade
čl. K.3 Zmluvy o Eur pskej nii o ochrane finančn ,ch záujmov Eur pskych spoločenstiev
jc subsumovany pod trestny čin poškodzovania finančn1 ch záujmov Eur pskej nie.

Podstatná zmena Pľojektu - má vyznam uvedeny V článku 7l všeobecného nariadenia,
ktor 'je ďalej precizovany touto Zmluvou o poskynutĺ NFP (napr. článok zmluql, članok
2 odsek 3 až 5 vZP, článok 6 odsek 4 VZP) a kto4j' m že by'predmetom u. kladu alebo
usmernení uveden ch v Právnych dokumentoch vydan ,ch Komisiou, CKo, Riadiacim
orgánoln' SprostredkoVatel'sk] m orgánom alebo in m' na to oprávnen m subjektom, ak bol
príslušn ' predpis alebo Právny dokument Zverejnen .

Podstatná zmena Projektu, ktorého sličast'ou je investícia do inÍiaštruktriry alebo investícia
do v'roby, nastane, ak V období od Začatia realizácie hlavnych aktiVít Projektu do uplynutia
piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia StanoVeného
v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rĺímci Projektu poskyuje pomoc, d jde v Projekte
alebo v sĺrvislosti s ním k niektorej Z nasledui cich skutočností:

a) skončeniu alebo prerniestneniu vj'robnej činnosti mimo oprávnené miesto
realizácie Projektu, t-j. d jde k porušeniu podmienlry posk}1nutia príspevku
spočívaj cej v oprávnenosti miesta ľealizácie Projektu,

b) zmene Vlastníctva poloŽky infĺaštrukt ry, ktorá posk}1uje Prijímatel'ovi alebo
tretej osobe neoprávnen zv hodnenie, bez ohl'adu na to, či ide
o s kromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci'
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c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyv uje povahu alebo ciele Projektu alebo
podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom' v akom bol Projekt
schválen ,.

Podstatná Zmena nastane aj vprípade, ak vobdobí 10 rokov od Finančného ukončenia
Projektu d jde k presunu vj'robnej činnosti, ktorá bola sličast'ou Projektu, mimo EÚ, okrem
prípadu' ak Prijímatel'om je MSP. Ak sa NFP poskyuje Vo fome štátnej pomoci' obdobie
1 0 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskyuje z Eur pskeho sociálneho fondu, alebo ak s čast'ou
Projektu nie je investĺcia do v roby, ani investícia do infÍaštrukt ry, Podstatná Zmena
Pdektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovaÍ'investíciu podl'a uplatnitel'ni'ch
pravidiel o štátnej pomoci a ked' sa V ich prípade skončí alebo premiestni vj,robná činnost'
v rámci obdobia stanoveného V t] chto pravidlách.

Podstatná Zmena podmienok pľe projekty generujrĺce pľíjem - predstawje zmenu,
v ridajoch zadávan ,ch do Finančnej analyzy, ktorá sp sobí zmenu (pokles) Miery finančnej
medzery o 25%o a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovn ' de _ de , ktor'm nie je sobota, nedel'a alebo de pracovného pokoja v zmysle
zákona č. 24111993 Z. z' o štátnych sviatkoch' d och pracovného pokoja a pamätn ,ch

d och v znení neskorších predpisov;

Pľávny dokument' z ktorého pľe Prijímatelh vypl vajli pľáva a povinnosti alebo ich
zmena alebo tieŽ Právny dokument - predpis, opatrenie' usmernenie, rozhodnutie a]ebo
ak kol'vek in , právny dokument bez ohl'adu na jeho ni2ov, práVnu formu a procedtlru
(postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorj' bol vydan , ak ,mkol'vek orgiínom
zapojenym do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia ďalebo ktoľj.
bol lrydan , na zžklade a V s vislosti so všeobecnym nariadením alebo Nariadeniami
k jednotliv'm EŠIF, to Všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnen'!,;

Právne predpisy alebo pľávne akty EÚ - pre čely Zmluvy o poskynutí NFP zahr ajri
primárne pľamene práva EÚ (najmä zakladaj ce Zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie,
pripojené k zmluvám; dohody o prist pení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Eur pska rada s
ciel'om zabezpečit'hladké fungovanie EÚ); sekundáme pramene práva EÚ (nariadenia'
smemice, rozhodnutia' odporučania a stanoviská) a ostatné dokumenty, Z kton'ch
vypl 'vajri práva a povinnosti, ak boli Zvere.inené v Úradnom vestnĺku EÚ;

Právne p redpisy SR všeobecne z áväzné práv ne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajrĺce sk manie _ prebiehaj ce posudzovanie s ladu poskyovania príspevku
S práVnymi predpismi SR a EU a in 'mi príslušn ,mi podzákonn ,mi predpismi, resp.
Zmluvami, VykonáVané riadiacim orgánom, certifikačn]ĺ/m orgánom' orgánom auditu alebo
inymi vecne príslušn ,mi orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie,
Protimonopoln rlrad, Eur pska komisia atď.) z d vodu vzniku pochybností o správnosti,
oprávnenosti a zákonnosti v- davkov' Samotn ' V,kon kontroly (finančnej kontroly),
overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje Za prebiehaj ce
skrimanie, ato a:ž do momentu, pokial'neexistuje pochybnosť o spľávnosti, oprávnenosti
a]ebo zákonnosti vj,davkov; táto pochybnost'sa preukazuje qpracovanym návrhom správy
alebo návrhom zistení;

Pľeddavková platba - rihrada finančn ch prostriedkov zo strany Prijímatel'a V prospech
Dodávatel'a vopred, t.j. pred dodaním dohodnut ,ch toVaroV, poskytnutím sluŽieb
alebo vykonaním stavebn ch prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem,,záloha
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alcbo preddavok" a pre doklad, na základe ktorého sa hrada realízuje sa pouŽíva aj pojem
,,zálohová laktĺrra alebo preddavková faktťrra",

Prcdmet Pľojektu hmotne zach}1itel'ná (za:l'namenatcl'ná) podstata Projektu (po
Ukončení ĺealizácie hlavnych aktiVít Projektu sa označuje aj ako hmotn .v,stup realizácie
l'rojektu), kĺorej nadobudnulie, Íealizácía, rekonštrukcia' poskytnutie alebo iné aktivity
opísané v Projckte boli spoluĺ'inancované z NFP; m že ísĺ'napríklad o Stavbu, zariadenie,
dokumentáciu, in Vec, majetkov hodnotu alebo právo' pričom jeden Projekt m Že
z'ahŕ ať aj Viacero Predmetov Projektu;

Prcklcnovací tiver - peiiažné prostriedky poSk}1oVané Financujricou bankou Prijíma1el'ovi'
ktoré svojim ŕrčelom sl žia Prljílnatel'ovi na preklenutie určitého ekonornického obdobia
na základe takej zmluvy o rivere, z ktorej je z jej ĺáuw na jej prvcj strane zrejm , Že ide
o prcklenovací ver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v oP, ktorá Sa Skladá zo skupiny navzájom
s visiacich operácií (aktivít) s konkrétnyrnĺ, meratel'nymi ciel'mi. V prípade Eur pskeho
námorného a rybárskeho londu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka prc Pľijímatel'a _ jc vzmysle Systému riadenia EŠlF záväzni'm riadiacim
dokumcntom, ktoľj' vydáva Poskyovatel'a ktory predstavuje procesnj' nástroj popisujĺrci
jednotlivé fäzy implernentácie pľojektov;

Projckt gcnerujlici príjcm v zmysle čIánku l odsek l všeobecného nariadenia každ
projckt zahr ujrlci investíciu do inĺiaštruktriry, ktorej pouŽívanic je spoplatnenĺi a priamo
hradené uŽívatel'mi, alebo kaŽdj' projekt zahr uj ci predaj alebo prenájom pozernkov alebo
Stavicb, alebo kaŽd posky1ovanie služieb za poplatok. V ztĺysle článku l všeobecného
nariadenia sa ticto projekty delia na projekty, kde:

a) je moŽn dopredu objektívne odhadnĺlt'príjem podl'a článku 6l odsek 3 všeobecného
nariadenia. V ĺakom prípade projekty majri spracovan Finančn analj,zu pre
referenčn obdobie, ktor,.ilrn je obdobic Realizácie Projektu ako aj obdobie
tJdrŽatel'nosti Projektu. Počas relerenčného obdobia sa v riĺmci monitorovacích správ
sleduje, či nedochádza k zmcnám v ridajoch použit] ch pri vj,počte Finančnej anal zy.
Prc tieto Pľojekty generuj ce príjem Prijímatel' predkladá aktua]izovan Finančn
anal zl s rckalkuláciou lrinančnej medzery spoIu s Následnou monitorovacou správou
spríznakom ,,záverečná". Rozdigl Zistenj, zaktualizovanej l.inančnej analyzy je
Prijírĺatel' povinny vrátit' v sr]r]ade s postupmi uvedenymi v Zmluve o poskynutí NFP,
najmä v článku |0 YZP, alel:'o

b) nie je moŽné dopredu objektívne odhadn t' príjem podl'a článku l odsek
všeobecného naríadenia. V takom prípade projekty ncmaj spracovanrír Finančnrl
analyzu, avšak počas reĺbrenčného obdobia, ktor 'm je pre ti to Projekty generujŕrce
príjmy obdobic Rcalizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby tnonitorovania po
Finančnom ukončení Projcktu. sa sleduje. ake Čiste prĺjrĺy Projekt dosahuje. Pre tieto
Projekly generujrice pľíjerĺ Prijímatel' j,pracŕrva Finančnrĺr analyzu s kalkuláciou
Čist ,ch príjrnov, ktorrl pĺedkladá Spolu s tretbu Následnou monitorovacou správou.
V prípadc zistcnia Čist ch prĺjmov je Pľijímatel' povinn;|' vrátit' Posk},toVatel'oVi tieto
Čist príjmy podl'a postupov uvedcn] ch v Zmluve o poskytnutĺ NFP, najmä v článku
l0 VZP' Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po lrinančnom ukončení Projektu
nic je dotknutá povinnost' Prijímatel'a predkladat' Následné monitorovacie správy aŽ do
ukončenia obdobia UdržateI'nosti Projektu;
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Projekty generujĺrce príjmy sri aj projekty podl'a článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia
vy,tváraj ce Čisté príjmy počas Rea]iZácie Projektu, ktor 'ch Celkové oprávnené u. davky
s rovné alebo nižšie ako l 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy
vy4vorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnenych u. davkov
projektu pri ukončení reallzácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovat' čísté
príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovat' ich v záverečnej monitorovacej správe,
rovnako ako aj finančne Vysporiadať, a to najnesk r pred schvá]ením záverečnej Žiadosti o
platbu.

Všade tam, kde sa V texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujrici
príjmy, tento pojem zahŕ a Všetky t}py vyššie uveden ,ch Projektov, pokial' to zjavne
neodporuje obsahu alebo čelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od ZačaÍia rea|izácie hlavn1 ch aktivít Projekĺu až po
Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivĺt Projektu _ realizácia všetk1y'ch hlavn1 ch ako aj podpornych Aktivít
projektu v slilade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve
o poskynutí NFP používa Vtedy' ak je potrebné vyjadrit' vecnri stránku Realizácie aktivít
Projektu bez ohl'adu na časov faktor;

Realizácia hlavn ch aktivít Projektu Zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej rea|izácie
Projektu, t. j. obdobiu, v nĺmci ktorého Prijímatel' realizuje jednotlivé hlavné Aktivity
Projektu od Začatiarealizácie hlarn;iich aktivít Projektu, najsk Í však od 01.0l.20l4, do
Ukončenia realizácie hlavn ,ch aktivít Projektu. Ma'ĺimálna doba Realĺzácie hlavn ,ch

aktivít Projektu zodpovedá opráwenému obdobiu stanoVenému vo Vjzzve na predkladanie
Žiadostí o NFP, v d sledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termĺn stanoveny
v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t'j. 31 'l2.2O23;

Riadiaci orgán alebo Ro _ orgán štátnej spráVy alebo zemnej samospráVy poverenj/
Slovenskou republikou, kton_ je určenjz na realizáciu operačného programuazodpovedáz'a
riadeníe operačného programu v s lade so zásadou riadneho finančného hospodárenia
podl'a článku l25 všeobecného nariadenia' Riadiaci orgán je menovanj' pre každ , oP.
Vpodmienkach SR vs lade s $ 7 zákonaopríspevku z EŠlF určujejednotlivé Riadiace
orgány Vláda SR, ak V tomto ustanoVení nie je uvedené inak. Akje to ričelné' Riadiaci orgán
m Že konat' aj prostredníctvom Sprostredkovatel'ského orgánu.;

Riadne _ uskutočnenie (právneho) rlkonu v srilade so Zm]uvou o posk},tnutí NFP,
právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EU a s Príručkou pre Žiadatel'a v rámci Y zvy
a jej príloh, Príručkou pre Prijímatel'a, príslušnou schémou pomoci, ak je s častbu projektu
posk nutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadcnia EŠIF a Právnyni
dokumennni;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci ''de minimis'', spoločne aj ako ,,schémy
pomoci" záväzn dokumenty, ktor komplcxne upravujťr poskyovanie pomoci
jcdnotiiu-írn príjcmcom podl'a podmienok stanoVenj/ch v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP _ žiadost' o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená
Poskyovatel'om vrámci konania ožiadosti vzmysle $ l9 odsek 8 zákona opríspevku
z EŠIF a ktoráje uložená u Posk}'toVatel'a;

Schválené oprávncné v davky _ skutočne Vynaložen , od vodnené a riadne preukĺĺzan
oprávnené v'davky Prijímatel'a schvá]ené PoSk},toVatel'om v ráĺnci predloŽen chŽiadosti
o platbu; s ohl"adom na definíciu oprávnenych v 'davkov, v-i'ška Schválen ,ch oprávnen;í,ch
vydavkov m Že byt' rovná alebo nižšia ako v-|'ška oprárnenych v davkov;

práVnych predpisov Slovenskej republiky Za verejnoprávny subjekt alebo subjekt

Skupina vydavkov _ vydavky ĺovnak ho charakteru Zoskupené na Základe opalrení

l,:-:-.-.étl,a financií SR' ktor(,mi sa ustanovujri podrobnosti o postupoch rjčtovania' s kromného práva;
_ 

^t'.:_.,. 
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o plarou; s uill auoril na uEuruclu wPravn9nyun vyuavKov, vysKa )onvalpilyun oPravuEuycn
v davkov m že by rowá alebo nižšia ako v'ška oprarĺren 'ch v'davkov;
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Skupina vydavkov _ vydavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení
Ministerstva financií SR, ktor'mi sa ustanowj podrobnosti o postupoch ričtovania.
Skupiny oprávnen 'ch v'davkov sri definované prostredníctvom Číselníka oprávnen ,ch

v davkov' ktonj' tvorí prílohu č. l Metodického pokynu CKo na programové obdobie 2014
2020 č. 4 k číselníku opráVnenych v'davkov;

Správa o zistenej nezrovnälosti _ dokument, ĺa zák|ade ktorého je zdokumentované
podozrenie zNezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti vjednotlív ch štádiách vj,voja
nezro!'nalostĺ v ITMS2O l 4+;

sprostredkovatel'sk orgán alebo So - ministerstvo' ostatn ' ristredn , orgán štátnej

sprá[/, samospráVny kraj' obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odbomé' personálne
a materiálne predpoklady na plnenie určitj,ch loh Ro podľa članku l23 odsek 6
všeobecného nariadenia a v s lade s $ 8zákonao príspevku z EŠIF, v s lade s poverením
podl'a písomnej zmluvy uzawetej s Ro. V srilade s uznesením zo d a 14. mája 2014 je So
pre Integrovan;jl regionálny operačn 'program (ďalej aj ako ,,oP")' ktor vykonáva rilohy
v mene a na čet Ro. V prípade' ak poskynut ,príspevok zahr a poskytnutie pomoci, So
koná ako vykonávateľ pomoci poskyovanej prostredníctvom EŠlF. Rozsah a definovanie
tiloh So je predmetom Zmluvy o vykonávaní časti loh Riadiaceho orgánu
sprostredkovatel'sk 'm orgĺínom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany
Ro na So opráv uj ceho So na konanie voči tretím osobám;

SR _ Slovenská republika

Systém riadenia EŠIF - dokument vydan ' CKo, ktor predstawje s hm pravidiel'
postupov a činností' ktoré sa uplat ujri pri posk}tovaní NFP a ktoré s zäväzné pre všetky
zťrčastnené subjekty; pre ťrčely Zmluly o posk},tnutí NFP je záviizná vždy aktualna
Zveĺejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKo v nadviiznosti aj na
inĺerpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek l'3 písmeno d) zmluvy; romako uvedené
platí aj pre dokumenĺy vydávané na zákIade Systému riadenia EŠlF v s lade s kapitolou
1 .2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplíkácie;

Syst m finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohrĺzneho fondu a Eurĺ pskeho
námorného a ľybárskeho fondu na pľogramové obdobie 2014 _ 2020 alebo Systém
Íinančného riadenia - dokument vydan Certifikačn m orgánom, ktor'predstavuje sihm
pravidiel, postupov a činností financovanía NFP. Systém finaĺčného riadenia zahr a

finančné plánovanie a rozpočtovanie, rĺadenie a realizáciu toku finančn 'ch prostriedkov,
čtovanie, vj,kazníctvo a monitorovanie finančn 'ch tokov' certifikácíu a vysporiadanie

Íinančn ch vzt'ahov voči Slovenskej republike a voči Eur pskej komisii; pre ričely Zmluvy
o poskynutí NFP je záviizná VŽdy aktuáIna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na
webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo pomoc _ akákol'vek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho

rozpočtu SR alebo akoukoľvek ťormou z Verejn ch zdrojov podniku podľa článku 107

odsek l Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša sriťaž alebo hrozí narušením srit'že ĺ m, že
zv'hod uje určité podniky alebo v'robu určit'ch druhov tovarov a m Že nepriaznivo
ovplyvniĺ'obchod medzi člensk ,mi štátmi EÚ. Pomocou sa vo zname uvádzanom v tejto

Zmluve o posk}'tnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti
zmluvn1 ch strán, ktoré pre ne lrypl 'vaj z prámeho poriadku SR alebo z právnych aktov
EÚ ohľadom štátnej pomoci' Zostávaj plnohodnotne aplikovateľné bez ohl'adu na to, či
ich Zmluva o posk}tnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímatel'a,
zahŕ ajricom posk}tnutie pomoci, ako aj bez ohl'adu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa

právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnopráwy subjekt alebo subjekt
srikromého práva;

Účastníci projektu _ osoby priamo zričast ujlice sa Aktivít Projektu spolufinancovaného
z ESF (napr' fÍekvenlanti vzde|ávacich progmmov' častníci sociálnych programov),
pričom platí, že na každého ričastníka Projektu sa viažu vj'davky projektu. Účastníkmi
projektu nie sli členovia projektového tímu (ĺiadiaci a administratíWi pracovníci, lektori,
sociálni praco.míci a pod.) ani osoby ciel'ovej skupiny, ktoré vyrŕívajri v'sledky projektu,
ale nezLičast ujti sa priamo Aktivít Pro_jektu (napr. pri projektoch zameran .ch na vydanie
publikácií používatelia tj'chto publikácií);

Účtovn doklad _ doklad definovan 'v $ 10 ods. 1 ákona č. 43112002Z. z. o čtovníctve.
Na čely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj ,,ŽoP") sa vŕaduje splnenie náležitostí
definovan 'ch v $ 10 ods. l predmetného zákona,pnčomza dostatočné splnenie náležitosti
podl'a písmena f) sa povaŽuje vyhlásenie Prijímatel'a v ŽoP v časti Čestné lyhláseníe
vznení podľa prílohy č. la) Systému finančného riadenia. Vslivislosti spostirpením
pohl'adávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za čtovn 'dokIad,
ktorého d kazná hodnota je ro'"nocenná fakhiram, považuje aj doklad preukazujrici
lykonanie započítania pohl'adávky azáväzkĺl;Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na
ričely predkladania ŽoP v prípade lryužívania preddavkovj,ch platieb, za čtovn , doklad
považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková fakt ra), na základe ktorého je
uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržatel'nostn Projektu (alebo obdobie Udržatel'nosti Projektu) - udržanie
(zachovanie) v sledkov realizovaného Projektu deÍinovan 'ch prostredníctvom
Merateľn 'ch ukazovatel'ov Projektu počas stanoveného obdobia (obdobia udrŽatel'nosti
Projektu) ako aj dodržanie ostatn 'ch podmienok vypl ,vaj cich z článku 71 všeobecného
nariadenia. obdobie Udĺžatelhosti Projektu sa začína v kalendámy de ' ktorj,
bezprostredne nasleduje po kalendámom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu
Projektu; obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre ĺlčely tejto Zmluvy o posk}tnuti NFP päť
rokov;

Ukončenie realizácie hlavn ch aktivít Projektu predstawje ukončenie lzv' ťyzickej
rea|izácie Projektu. Realizácia hlarĺl 'ch aktivít Projektu sa považuje Za ukončen
v kalendámy de , kedy Prijímatel'kumulatívne splní niŽšie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa nealizovali všetky hla\.né Aktivity Projektu,

b) Predmet Projektu bol riadne ukončen ' / dodan ' Prijímateľovi, Prijímatel' ho
prevzal aak to vypl va z charakteru plnenia, aj ho uviedol do uŽívania' resn. do
predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu' ktor'je hmotne zach}'titel'n ,

sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:

(i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov' ktoré majri
alebo m žu mat' \plyi na funkčnosť, ľesp' právoplatného rozhodnutia o
predčasnom uŽívaní. ak je Predmetom Projeknr stavba; právoplatnost'
kolaudačného rozhodnuti4 resp. pľáVoplatného rozhodnutia o predčasnom
užívaní je Prijímatel' povinn preukĺĺzať Poskytovatel'ovi Bezodkladne po
nadobudnutí jeho právoplatnosti, najnesk r do predloženía pruej Následnej
monitorovacej správy Pľojektu, alebo

(ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/in 'm vhodn; m
dokumentom' ktoĺé sri podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie,
dokumentácia, iná hnuteľná vec, právo alebo iná majetková hodnot4 pričom
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Z dokumcntu alcbo doloŽky k nemu (ak je vydan , treťou osobou) musí
vypl ,vat' prijatic Predmetu Projektu Prijímatel'om a uvedenie Predm tu
projektu do uŽĺvania (ak je to s ohl'adom na Pr dmet Projektu relevantné),
alcbo

(iii) predloŽcnĺln rozhodnutia o predčasnotn uŽívaní stavby alebo rozhodnutia do

dočasn ho uŽíVania Slavby, pľičom Vady a nedorobky v nich uvedené nemajtĺl

alebo nern žu mat' vplyv na |unkčnost' Stavby, ktorá je Pledmetom pÍojektu;
Prijímatel'je povinn , do skončenia obdobia UdrŽatel'nosti Projektu uviesť
Stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušn m pláVoplatnym

ľozhodnutíln, alcbo

(iv) in lĺ obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, určit1 m
a zrozumitel'n m sp sobom vypl ,va, Že Predrĺe1 Pľojektu bol odovzdany
Prijĺmatcl'ovi, alebo bol so srjrhlasom Prijímatel'a sfunkčnen1 alebo aplikovan ,

tak, ako sa to prcdpokladalo v Schválenej Žiadosti o NFP'

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zach)lit l'ni, (zaznamenatel'ny), splnenie
podmienky Prijímatel' preukazuje podl'a článku 4 odsek 6 VZP alebo in 'm

vhodnyrn sp sobom, ktory nie je osobitnc fonnalizovanj', s uvedením d a, ku
ktorérnu došlo k ukončcniu poslednej hlavnej Aktivity Pľqektu, pričom sričasťou
uvodcnĺjho írkonu Prijímatel'a -jc dokurnent od vod ujĺtci ukončeníe poslednej
hlavncj Aktivity Proiektu v de , ktor;ir je v om uvcdeny.

Äk lná Projekt viacero Predmctov Projektu' podmíenka sa pre čely Ukončenia
realizácie hlavnych akĺivít l'rojcktu povaŽuje za splnenri jej splnením pre najnesk r
ukončovan čiastkov ' Predmet Projektu, pričom rĺusí by'sLičasne splnená aj pre sk r
ukončenĺ! Predmety Projektu. Tym nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia
jcdnotlivych AktiVĺt Projektu za irčelom dodrŽania leh t uveden]ilch v Prílohe č. 2
k Zmluve o posk}tnutí NlrP;

Včas _ konanie v s lade s časolĺ plncnia určenom v Zmluve o poskynutí NFP, v Právnych
predpisoch SI{ a právnych akĺoch EÚ a v Prĺručke prc Žiadatťl'a, vo V zve, v Príručke pre
Pľijímatel'a, v príslušnej schcimc pomoci, ak Projekt zahŕiia poskynutie pomocl, v Systéme
llnančného riadcnia, v Syst rne riadenia EŠIF a V ostatn] ch Pĺávnych dokumentoch;

Vecn pľíspevok vccnĺ! plncnie zrealizované PrijíInatel'om vo fonne poskynutia prác,

tovaľov, sluŽieb, pozemkov a nehnutel'ností, ktor jc oprávncné bez lykonania finančnej
Ĺlhrady, a to za splnenia podmicnok uvcdenjlch v článku 69 Všeobecného nariadenia;
bliŽšie pravidlá pre oprávncnost' Vecnjlch príspevkov vypl;ívajri Z Metodického pok}nu
CKo č. a Právnych dokumentov vydanych PoskŕoVatel'om pre čel s1anovenia metodiky
Využitia Vecnych príspevkov; hodnoĹa Vccného príspevku sa Stanovuje podl'a mctodiky
Posk}tovatel'a pri dodrŽaní pravidiel vypl 'vajĺrcich z'článku 69 Všeobccného nariadenia
a ostatn ch dokumentov uvcdenjlch V tejto definĺcií;

Vcrejné obstarávanie alebo Vo _ postupy obstarávania sluŽieb, toVaroV a stavebn1 ch prác
v zmysle zákona o Vo, alebo podl'a zákona č. 2512006 Z- z. o vcĺejnom obstaráVaní

a o ?'rrcne a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších predpisov s ričinnostbu do
1'7 .04'2016, v srivislosti s vyberom Dodávatel'a; ak sa y Zmluve o poskytnutĺ NFP uvádza
pojcm Vercjné obstarávanie vo všeobecnom v zname obstaĺávania služieb, tovarov
a stavebnych prác, t.j. bez ohl'adu na konkrétne postupy obstarávania podl'a Zákona o Vo"
zahŕiaaj iné druhy obstarávania (v. bcru DodáVatel'a) nespadaj cc pod Zákon o Vo, ak ich
právny poriadok SR pre konkrétny prípad prip št'a (napr. zákazky podl'a $ l ods.2 aŽ 15

zákona o Vo alebo zákazky vyhlásen osobou, ktoľej veľejny obstaráVate]'poskytne Viac

ako 50% alebo 50% a menej finančn 'ch prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie
stavebnych prác a posk},tnutie sluŽieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt kaŽd , subjekt, ktor' sa riadi verejn 'm právom v zmysle článku
2 odsek 1 bod 4 smernice Eur pskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2Ol4/24/EÚ z26. februáĺa
2014 o verejnorn obstarávaní a o zrušení smemice č. 2004/1 8/ES V platnom zneni akaŽdé
eur pske zoskupenie rizemnej spolupráce zriadené v srĺlade s nariadením Eur pskeho
parlamentu a Rady (EU) č. l3o2l2o|3 zo 17. decembra 2013 vplatnom znení alebo
vzniknuté podl'a zákona č. 90/2008 Z. z. o eur pskom zoskupení rizemnej spolupráce
a o doplnení zákona č. 5401200l Z. z. o šÍátnej štatistike v znení neskorších prepisov, bez
ohl'adu na to, či sa eur pske zoskupenie uzemnej spolupráce povaŽuje podl'a právnych
predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt sĺrkrornného práva;

Vládny audit s hm nezávislych, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích
akonzultačnj'ch činností zameran ,ch na zdokonal'ovanie riadiacich akontroln;|'ch
procesov vykonávan ch podl'a Zákona č. 357l20l5 Z. z. o finančnej kontrole
a audlte a inj,ch aplikovatel'n 'ch právnych predpisov so zohl'adnením medzinárodne
uznávanych audĺtorsk; ch štandardov;

V davky vykazované zjednodušen m sp sobom vykazovania vj'davky, ktoĺ"-i'ch

lorma je stanovená v článku 7 ods. l písm. b) až d) všeobecného naiadenia a vo vztähu
ku ktor'm podrobnejšie pravidlá ich uplat ovania lrypl ,vaj zčlánkov 8,68a a68b
všeobecného nariadenia' Na u.y'davky vykazované zjednodušen1 m sp sobom vykazovania
sa neuplat uje podmienka preukazovania ich vzniku;

Yyrva na predkladanie žiadostĺ o poskytnutie nenávratného finančného prĺspevku
alebo V zva - vj,chodiskov' metodickj/ a odbom podklad zo strany Poskyovatel'a, na

základe ktorej Prijímatel" v postavení Žiadatel'a v14lracoval a predloŽil Žiadosť o NFP
Posk}'toVatel'ovi; určuj cou V]jlzvou pre Zmluvné stranyje V 'zVa, ktorej k d je uvedenj' v
článku 2 odsek 2.l zmluvy, Vyzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek
2.v prípade tzv. národn]jlch projektov nahrádza lryzvaníe r-1'zvu v zmysle $ 2 odsek 3

Zákonao príspevku z EŠlF a v pľípade projektov technickej pomoci v zmysle $28 odsek l
Zál<onao prĺspevku z EŠlF;

Začatie realizácie hlavn ch aktivít Projektu - nastane v kalendámy de , kedy došlo k
začaÍiu rea|izácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárn1m d om:

(i) začatia stavebn 'ch prác na Projekte, alebo

(ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre DodáVatel'a, al bo

nadobudnutím ričinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavr tej s Dodávatel'om, ak
príslušná zmluva s DodáVatel'om nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky,
alebo

(iii) začatia poskyovania sluŽieb t1 kaj cich sa Projektu, alebo

(iv) začatím riešenia r.1lskumnej ďalebo v. vojovej rilohy v rámci Projektu' alebo

(v) začatia rea|izácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v sĺrlade s Vyzvou,
ktoru nemožno podradit' pod body (i) aŽ (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená
v Prílohe č.2 Zmluvy o posk}tnutí NFP,

podl'a toho' ktorá zo skutočností uveden ,ch pod písmenami. (i) aŽ (v) nastane ako prvá.

Pre lryl čenie nedorozumení sa v slovne uvádza, že vykonanie akéhokol'vek r]konu

vztähuj ceho sa k realizácii Vo nie je Realizáciou hlaw ,ch aktivít Projektu, a preto Vo

vZÍ'ahukzačatiurealizáctehlavnych aktivít Projektu nevyvoláva právne d s]edky'
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zákonao Vo alebo zžkazky vyh|ásené osobou, ktorej verejn 'obstaľávatel'poskybre viac
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Začatie realízácie hlavn1ch aktivít Projekru je rozhodujrice pre určenie obdobia pre vzník
oprávnen 'ch vj'davkov, s v'nimkou podporn ch Aktivít' ktoré sa vecne viďu k hlarm m
Aktivitám aktoré boli vykonávané pred' resp. po realizácií hlarĺr 'ch Aktivít Projektu
v zmysle definície oprávnen 'ch v'davkov a časov'ch podmíenok oprámenosti v 'davkov
na podpomé Aktivity Projektu uveden;y'ch v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO _ nastane vo vďahu ku
konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledol,n 'ch likonov:

a) predloženie dokumentácie k Vo na v kon prvej ex -ante kontrolyalebo

b) pri Verejn ,ch obstarávaniach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontro|asazazačatie
Verejného obstarávania považuje:

(i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo

(iD odoslanie oznámenia použit ho ako vyzva na sLit'až alebo v'zvy na predkladaníe
ponrik na zverejnenie, alebo

(iíi) spustenie procesu zadávanía zákazky v rámci elektronickej platformy
zjednodušen1 m postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a sluŽby (do

30.03.2022 v rámci elektronického trhoviska), alebo

(iv) odoslanie v!1zvy na predkladanie pon k lybran,m záujemcom;

Zákon o íinančnej kontľole aaudite - zákon č.35712015 Z. z. ofinančnej kontrole
aaudite aozmene adoplnení niektorj,ch zákonov v znení neskorších predpisov v znení
neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o Vo alebo ZVo v prílohe č' 4 _ zákon č.

34312015 Z. z. o verc1nom obstaráVaní a o zmene a doplnení niektoľ'ch zákonov v znení
neskorších predpisov;

Zákon .. 2512006 z. z. ' zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní ao Zmene

a doplnení niekton'ch zákonov V Znoní neskorších predpisov (ričinn 'do 17-04.2016);

Zmena podmienok pre pľojekty generuj ce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

a) ak určité zdroje príjmov neboli zohl'adnené pri vj,počte finančnej medzery pri
predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania
čisĺ ch príjmov nazäk\ade monitorovacích správ alebo

b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o rivere _ je pre čely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP vprípade posk}4nutia
financovania pre Projekt zo strany Financujlicej banky zmluva uzatvorená medzi
Prijímatel'om a Financuj cou bankou, predmetom ktorej je poskynutie ťrveru

Financujťrcou bankou Prijímateľovi:

a. v slivislosti s financovaním ďalebo spolufinancovaním nevyhnutn 'ch vj'davkov
srivisiacich s Realizáciou hlavnj'ch aj podporn ch aktivít Projektu, ktor,ch
vynaloženie sťtvisí so Schválenou žiadosťou oNFP aje potrebné Za čelom
dosiahnutia cieľa Projektu ďalebo technick ,m Zhodnotením Predmetu Projektu
v období Udržatel'nosti Projektu, alebo

b. za ričelom zap|atenia pohľadávok inej banky zo zm|uvy uzatvorenej medzi
Prijímatel'om a takouto inou bankou, na zák|ade ktorej iná banka poskyla
Prijímatel'ovi ver v rozsahu a na čel podl'a odráŽky vyššie.

vzt'ahu k Začatiu realizácie hlaw 'ch aktivít Projektu nevyvoláva prál'ĺle d sledky.
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Zverejnenie - je lykonané vo vzťahu k akémukoľvek Prármemu dokumentu, ktor m je

Prijímatel' iazan podľa Zmluly o posky'tnutí NFP' ak je uskutočnen na webovom sídle
orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF wátane finančn ho riadenia alebo
akékol'vek iné zverejnenie tak' aby Prijímateľ mal moŽnost' sa s tak 'mto Právn)m
dokumentom, zktorého pre neho vypl vajri alebo m žu vypl vat'práva apovinnosti,
oboznámiť azosliladiť sjeho obsahom svoje činnosti apostavenie ato od okamihu
Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnen , Pravny dokument
nadobrida ričinnosť' ak pre Zverejnenie konkéĺreho Prárĺreho dokumentu nie sri stanovené
osobítné podmienky, ktoré sÚ zäv'ázné- Poskytovateľ nie je v Žiadnom prípade povinn
Prijímateľa na takéto Prár.ne dokumenty osobitne ajednotlivo upozor ovať. Povinnosti
Poskytovateľa vypl 'vajrice pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačn 'ch
nariadení t kaj ce sa informovania a publicity t mto zostávajťr nedotknuté. Pojem
Zverejnenie sa vzhľadom na kontext m že v Zmluve o posk}'tnutí NFP používať vo forme
podstatného mena, prídarĺlého mena, slovesa alebo príčastia v príslušnom gramatickom
tvare, pričom má vždy vyššie uvedeny vyznam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP _ dokument, ktorj' pozostáva z formuláru žiadosti a
povinn 'ch príloh, na zlíklade ktorého je Prijímateľovi moŽné poskyn ť NFP, t.j.
prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žíadost'
o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulara
v ITMS2O14+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančn ch prostriedkov alebo ŽoY _ doklad, ktorj, pozostáva z
formuláru žiadosti o wátenie finančn 'ch prostriedkov a príloh, na ktoľého základe si
Poskyovatel' uplat uje pohľadávku z príspevku voči Prĺjímateľovi, ktor má povinnost'
\ysporiadať finančné vzťahy v srilade s článkom l0 VZP.

ČÉnoľz VŠEoBECNÉPovINNosTlPRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o posk}tnutí NFP tak, aby bol
Projekt realizovan ' Riadne, Včas a v stilade s jej podmienkami a postupovat'pri Realizácii
aktivít Projektu s odbomou starostlivostbu.

2. Prijímatel' zodpovedá Posk}tovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a UdrŽatel'nost'
Projektu v celom rozsahu za podmienok uveden 'ch v Zmluve o posk nutí NFP. Ak
Prijímateľ realizuje Projekt pomocou DodáVatel'ov alebo in ch zmluvne alebo inak
spolupracujticich os b, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.
Posk},tovateľ nie je v Žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedn za akékoľvek
porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávatel'ovi alebo akejkoľvek tretej osobe
podiel'ajricej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovatel'a vo
vzt'ahu k Projektu je Prijímateľ'

3. Prijímateľ je povinn zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu aobdobia
Udržatel'nosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej
povinnosti Prijímateľom je podstatn ,m porušením Zmluvy o posk}'tnutí NFP a Prijímatel'
je povinn wátiť NFP alebo jeho časť v s lade s článkom l0 YZP a v slilade s článkom 71

odsek 1 všeobecného nariadenia Vo V'ške, ktorá je ťrmemá obdobiu, počas ktorého došlo
k porušeniu podmienok v d sledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

4. V d sledku toho, Že uzawetiu Zm|uvy o posky'tnutí NFP predchádzalo konaníe o žiadosti
o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol Žiadatel'om Prijímateľ a podmienky
obsiahnuté V schválenej Žiadosti o NFP boli v slilade s $25 zákona o príspevku z EŠIF
prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je moŽná len vj'nimočne,
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S predchádzajŕrcim písomnym s hlasom Posk}1ovatel'a a po splnení podmienok

Stanoven ch v Zmluve o posky'tnutĺ NFP. Zlnena Prijímatel'a m Že byť schválená

postupom aza podmienok Stanovenych v článku 6 odsek .3 zmluvy pre r-ryznamnejšiu

zmenu iba v prĺpade, ak:

a) v jci d sledku ned jde k porušeniu žiadnej z podmienok posk}'tnutia príspevku, ako boli

definované v príslušnej yyzve, Ío znamená, že aj novy Prijímatel' bude spliiat' všetky

podrnienky poskynutia pĺíspevku, a

b) táto zrĺcna nebudc mat'žiadcn negatívny Vplyv na Vyhodnotenie podmienok poskytnutia

prĺspevku, za kton_ ch bol vybran ' Pľojekt s p vodn rn Prijímatel'om V pÔstavení

Ž|adaĺel'a, a

c) IáLo Zmena nebude mať Žiaden negatĺvny vplyv na ciel' Projektu podl'a článku 2 odsek

2'2 znlwy a na riče] Zmluvy o poskytnutí NFP a na Meratel'né ukazovatele Projektu,

pričom PrijíInatel' rnusí prcukázať, že uvcdené následky ani nchrozia, a

d) Pľijírnaĺel' zabezpeči, žc trctia osoba, ktorá by mala by,t' novym Prijímatel'om, osobitn m

pľávnyn ťrkonorn, ktorého ĺlčastníkom bude Posk}'tovatel', Vst pi do Zmluvy

o posk},tnutí NFP namisslo l)rijírĺatel'a, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného

právncho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala by4'no1 m Prijímatel'om, univerzáln)'m

pĺávnym náSĺupcom Prijĺnatcl'a'

Ak Prijímatel'poruší povinnosti podl'a tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy

o poskynutĺ NI'-P a l)rijímate l' jc povinny Vrátiť N|-P alebo jeho čast' v s lade s článkom l0
VZPavs ladcsčlánkom7l odsek l všeobecn honariadeniavovj'ške,ktoráje merná

obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmicnok v d sledku vzniku Podstatnej zmeny

Projcktu.

5' Podstatnou zmenou Projcklu je aj prevod alebo prechod vlastnictva majetku obstarávaného

alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktory tvorĺ sĺrčasť inľrašĺrukttiľy, ak k nernu d jde

v období platich rokov od Finančného ukončenia Pĺojektu a bud naplnené aj ďalšie

podmicnky prc Podstatnri zlncnu Projektu vypl vajLice z definície Podstatnej zmcny

l)rojcktu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak d jde

k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle prcdchádzajricej vety, ide o podstatné

porušcnic Ztnlwy o posk}'tnutĺ NFP a Prijímatel' jc povinn ' vrátiť NFP alebo jeho časť

v srilade s čIánkon lO YZl, a v srilade s článkom 71 odsek l všsobecného nariadenia vo

V ške, ktorá je rnerná obdobiu, počas ktorĺlho došlo k porušeniu podmienok v d sledku

vzniku Podslatne j zrneny Projektu.

6. Zmluvn Stlany Sa vzálomnc zaväzuj poSk}.toVat' si všetku potlebnti sĺlčinnost'na plnenie

záväz'kov Z tejto ZmIuVy o posk}'tnutí NFP. V prípade, ak má Zrnluvná stÍana za Io, že

druhá Zmluvná strana neposk}'tuje dostaločn poŽadovanťr s činnosť, je povinná ju

písomne vyzvat' na nápravu.

7. Prijírnatel' jc povinnj' uzal'várať zmluvnĺi vz'ťahy v sĹrvislosti s l{ealizáciou Projektu

.S tretími stranami Yyhradnc v písomnej forme, ak Posk}4oVatol'neurčí inak.

8. Prijímatel' je povinn 'riadit'g aktuálne platnou verziou Manuálu infomovania a

komunikácic pre prijírnate|'ov Nľ'P zveľejnenou na webovom sídle Poskyovatel'a-

("]lánok 3 VERBJNÉ OBSI'ARÁVANIE SLUŽIEB, TovARoV A PRÁc
PRlJĺMATEĽoM

l ' Prijírnatel'máprävo zabezpeč,iť od tretích os b dodávku sluŽieb, tovaroV a stavebnych prác

porľcbn oh prc realizáciu aktivít Projektu a sĺtčasne je povinnj' dodržiavať princípy

a 
Štrana l9 -7o

nediskriminácie hospodárskych Subjektov, rovnakého zaobchádzania' tÍansparentnosti,

vrátane posĺrdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality,

ričinnosti a ričelnosti'

2. V závislosti od preukazatel'ného Začatia postupu zadávania zákazky Prijímatel' postupoval

alebo bude postupovat' podl'a zákona o Vo (preukzatel'ne začaÍ postup po l'7.4'20|6)

alebo postupoval podl'a zákona č. 2512006 Z. z. (preukázatel'ne začal postup do

t7 '4'2016). odkazy na ustanovenia zákona č' 2512006 Z. z. s d'alej v texte uvádzané

v zátvorke.

3. Prijímatel' je povinn ' postupovať pÍi zad^vaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a

stavebnych prác potrebn ch pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách t chto

zákaziek v s lade so zákonom o Vo alebo v srilade so zákonom č.2512006 Z' z. v závislosti

od preukáZatel'ného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona

o Vo alebo zákona č. 2512006 Z. z. na Prijímatel'a alebo danťl zákazku nevzt'ahujri, je

Prijímatel' povinny postupovať pri zadávaní zákazĺek podl'a pravidiel upravenych v

Jednotnej príručke pre Žiadatel'ov/prijímatel'ov k plocesu a kontrole Vo/ obstarávania

(v prípade postupu podl'a zákona č. 2512006 Z' z. podl'a MP CKo č. 12, veruia2)' Prijímatel'

je povinnj'pri z'adávaní zžka:ziekpodl'a $ l 17 zákonao Vo ($ 9 odsek 9 zákonač.2512006

Z. z.) postupovať sp sobom upraven m v Jednotnej pĺíručke pre žiadatel'ov/prijímateI'ov k

plocesu a kontrolo Vo/ obstaráVania (3'3.7.2'6 Systému riadenia EŠIF' verzia 3 a MP CKo
č. 14, verzia2 pre zákazky podl'a zákona č.2512006 Z' z.)'

4' Žiadosť o vykonanie kontroly doručuje Prijímatel'prostredníctvorn evidencie Komunikácia

v ITMS2014+, bez potreby elektronického podpísania, alebo e_mailom alebo

prostrednĺctvom lektronickej schránky, pokial' nie je predkladanie dokurnentácie v článku

4 zmluvy alebo v Právnom dokumente dohodnuté in 'rn sp sobom). Prijímatel'je povinn

Zaslat' Posk}'tovatel'ovi kompletnri dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb,

stavebn 'ch prác a sĺrvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovatel'

neurčí inak. Prijímatel' predkladá dokumentáciu podľa predchádzajírcej vety v lehotách

a Vo foÍÍne určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Posk},tovatel' neurčí inak. Kompletnĺl

dokumentáciu Prijírnatel' predkladá cez lTMS20l4+' pričom je povinn ' evidovat'

jednotlivé časti dokurnentácie Samostatne, aby celkovj' objem dát za jednu prílohu

neprekročil l00 MB. Posk}'tovatel'niej oprávneny požadovat'predloženie dokumentácie

aj písomne a rovnako nieje oprávnen] požadoVat'elektronické predkladanie dokumentácic,

ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. spríStupnená cez lTMS20l4-. Rozsah

dokumentácie, ktorri Prijímatel' povinne predkladá cez ITMS 2014- je definovm v

riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky,so zohl'adnením ustanovenia

$ 49 ods. l v spojení s ods. 3 zákona o príspevku Z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti

závisí najmä od povahy konkrétneho dokum ntu, ako aj od skutočnosti, či je jeho

elektronická podoba V}užíVaná alebo zverej ovaná aj v in 'ch informačn1lch systémoch,

napr. elektronickj'ch prostriedkoch určen ch na z-adávanle zákaziek Vo (poznámka:

Prijímatelia sri povinnĺ \'}'uŽívat' elektronick;i prostriedok po l8.l0.2018 v prípade

nadlimitn'ch a podlirnitn'ch zákaziek Vo od 3l.03.2022 Sa povinnost' pouŽívania

elektronického prostriedku elektronickej platformy vzťahuje aj na zákazky s nízkou

hodnotou, okrem postupu zadávanla zžtkaziek nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPl"l

vprípade tovarov asluŽieb, do 180000 eur bez DPFI vprípade stavebn ch prác ado

260 000 eur bez DPH v prípade služieb podl'a prílohy č. l zákona o Vo bez oslovenia

vybran'ch záujemcov). Prijímatel'je v každom prípade povinn;l v ITMS20I4+ najprv

Založit' objekt Vo' Je akceptovatel'n , ak Prijímatel' uvedie prostrednícĺVom

hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnen v e]ektronickom prostriedku

I-. V



potrebn'ch pre realizáciu aktivít Projektu a s časne je povinn ' dodržiavať princípy
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použitom na ričely zadávania zákazky (tyka sa napr. zálkaziek zadávan ch s využit m
elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí Zmluvy automaticky vygeneruje
s bor ridajov zachyávajricich priebeh zadávani a zikazky, \Ťátane ua*etej zmluvy, resp.
od 3I.03.2022 zá <aziek zadávanych zjednodušen 'm postupom pre zäkazky na beŽne
dostupné tovaĺy a služby) alebo ak Prijímatel'predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie ĺrdaje'
ktoĺé zabezpečia' že Poskyovateľ bude mat' prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je
nahraÍáv elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVo/elektronickej platformy), a iopre čely qykonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovatel'je povinn s ohl,aáom na
podmíenky uvedené v predošlej vete Vyžadovat'predloženie dokumentácie cez ITMS
2014+ q v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej
dokumentácie určí Posk}tovatel'. Prijímatel' sričasne s dokumentáciou predkladá
Poskytovatel'ovi aj čestné vyhlásenie' v ktorom identifikuje Projekt a konirolované
obstarávanie služieb, tovarov a stavebn 'ch prác. Sričastbu tohto čestného vyhlásenia je
sírpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS20I4+, a lyhlásenie, že predkladaná
dokumentácia je plná, kompletná a je totoŽná s originálom dokumentácie obstarávania
služieb, tovarov, stavebnych prác alebo inych postupov. Sťlčasne Prijímatel'vyhlási, že sije vedom', že na zák|ade predloženej dokumentácie vykoná Poskyovatel' finančn
kontľolu ajej možné závery sťr uvedené v odseku 14 tohto článku YZP' Y pripade, že
dokurnentácia predložená cez ITMS20I4+ nie je kompletná, Prijímatel' j_e povinni,
predloŽit'aj ch;ibajricu čast'dokumentácie cez ITMS20l4+ na základe žiadosti
Posk}4oVatel'a o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej
podobe. Uvedené sa t ka a1 prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS2O14+
nečitatel'ná alebo poškodená. V prípade, ak Prijímatel' nepredloží vyhlásenia podl'a tohto
odseku, Poskytovatel' ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo
Vyzve Poskytovatel'a. V prípade, ak Prijímatel'ktorékol'vek vyhlásenie podl'a tohto odseku
napriek v zve Poskyovatel'a nepredloŽí, m Že byt uvedené kvalifikované ako podstatné
porušenie povinností Prijímatel'om, resp. podstatné porušenie Zm|vvy o poskytnutí NFP.
Lehoty na vj'kon finančnej kontroly obstarávania tovarov, sluŽieb' stavebn ,ch prác
začínajri plynrit' prv'm pracovn m d om nasleduj cim po evidovaní pĺ.iatej zlajostĺ
Prrjímatel'a o vykonanie kontroly. Prijímatel' je záĺoveťl v prípade nadlimitn ,ch a
podlimitn ch zákaziek verejného obstarávania azákaziek snízkou hodnotou 1aĹ uolĺ
zadávané s využitím elektronickej platformy) povínn sprístupniť elektronick podobu
kompletnej dokumentácíe pre ričely v'konu kontroly/finančnej kontroly Poskyovatel'ovi,
a to Zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronick
komunikáciu. Sričast'ou elektronickej podoby dokumentácie s aj alditné zá,namy o
všetk 'ch rikonoch vykonan 'ch V pouŽitom elektronickom prostriedku.

Poskytovatel' vykoná finančn kontrolu obstarávanía tovarov' sluŽieb, stavebn ,ch prác
as visiacich postupov vzmysle zákona o finančnej kontrole aaudite apodľa postupov
upravenj'ch v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. V ,konom kontroly obstarávania
služieb, tovarov' stav.bn 'ch prác a s visiacich postupov zo strany Poskyovatel"a nie je
dotknutá vj'lučná a konďná zodpovednosť Prijímatel'a ako veľejného obstarávatelb,
obstarávatel'a alebo osoby podl'a $ 8 zákona o Vo ($ 7 zákona č' 2512006 Z. z.) za
vykonanie Vo pri dodržaní všeobecne záväzn ch právnych predpisov SR a EU, iejto
Zm\wy, Právnych dokumentov azák\adnych princípov Vo. Rovnako nie je vj,konom
Íinančnej kontroly Poskytovatel'om dotknutá vj'lučná a konečná zodpovednosť Prijímatel'a
Za obstaIávanie v prípadoch, ak Pľijímatel' nie je povinn ' postupovať podl'a zákona o Vo
(alebo podl'a zákonač.25l20O6 Z. z.). Prijímatel'berie na vedomie, že vykonaním finančnej
kontroly Posk}tovatel'a nie je dotknuté právo Poskyovatel'a alebo iného opnír,nenéhá
oľgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas

celej doby ričinnosti Zmlury o poskynutí NFP ďalebo po ukončení realizäcie pľojektu
v nadviiztosti na zistenia, ktoré bud vypl vať Z tejto opätovnej kontroly/novej
kontroly/vládneho auditt/overoVania a ktoré m žu by odlišné od zistenĺ predchádzaj cich
kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/auditu./overovaniá, a to
napríklad v d sledku aplikácie postupov vychádzaj cich z metodick ch usmernení,
rozhodnutí a v'kladoV ch stanovísk ÚVo alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie
s EK alebo in mi organmi SR a EÚ, sri odlišné od záverov predchádzaj cej kontroly,
Poskytovatel'je oprávnen ' na zíklade záverov z novej kontroly uplatniť v plnej v ške voii
Prijímatel'oví prípadné sankcie za nedodrŽanie pravidiel a postupov stanovenych v zákone
o Vo (alebo v zäkone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstalaní zál<azky, na ktoru sa
zĺĺkon o Vo (alebo zákonč.2512006Z.z.)nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli'
že v prípade, ak kontroln ' orgĺĺďauditn ' orgĺín podľa článku 12 VZP odlišn1 od
Poskytovatel'a identifikuje Nezrovnalosť vypl 'vajricu z Vo vo vzt'ahu k Prijímatel'ovi'

:pľ*j :: Y 
p9ruieĺ právnych pľedpisov ďalebo pravídiel pre poskyovanie pomoci z

ESIF v s vislosti s Vo, porušením pravidiel a postupov Vo stanoven ,ch v zákone o Vo
(alebo v ziákone č.25/2006 Z- z') alebo vypl vaj cich zprávnychpredpisov aprávnych
aktov EÚ k problematike Vo alebo 

. 
z ouvytlej praxe (best practise) aplikovanej

kontroln 'mi alebo auditn mi orgánmi EÚ, a to aj nad nímec zistení Poskyovaiel'a a bež
ohl'adu na štádium, v ktorom sa proces Vo nachádza a v d sledku takejto Nenovnalosti
vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho čast'' Prijímatel' sa zav'ázuje takto vyčíslené NFP
alebojeho čast'wátiť vsilade sčlrínkom l0 VZP, pri dodržaní pravidiel vypl ,vajricich z
$ 41 alebo 4la zákona o príspevku z EŠIF.

Prijímatel'je povinn]y' v závislosti od charakteru obstaráVanía služieb, tovaĺov a stavebnych
prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstaÍáVania služieb, tovaľov a stavebn ch
prác na v'-kon kontroly podlä kapitoly 3.3.7 Kontrola verejn ho obstarávania Systámu
riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky,na ktor sa zákon o Vo (zlíkon
č.25/2006 Z. z.) ĺevzt'ahuje podl'a metodického polgnu cKo č. 12 vpríslušnej verzii,
resp. podl'a Jednotnej príručky pre Žiadatel'ov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného
obstarávaniďobstarávania. Mínimálny rozsah dokumentácíe, ktoru Prijímateľ povime
predkladá cez ITMS 2014+ je definovan ' V Jednotnej príručke pre žiadatel'ov/prijíÁatel'ov
k procesu a kontrole verejného obstarávaniďobst arávania.

Kontrolu pravidiel a postupov stanoven ch zákonom o Vo (zákonom č. 2512006 Z. z.)
vykonáva Poskyovateľ vzávislosti od fázy/etapy časového procesu Vo atypu zákazky
ako:

a) Prlu ex- ante kontrolu pred lyhlásením Vo (prvá ex- ante kontrola nieje povinná
a Prijímatel' sa m že dobrovoľne rozhodn ť pľedložit'dokumentáciu nu p.w 

"*ante kontrolu PosMovateľovi v prípade všetlcj'ch nadlimitn ,ch postupov
zadávania zákaziek a podlimitn 'ch zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante
kontrola nie je vykonávaná podl'a zĺĺkona o finančnej kontrole,

b) Druhĺl ex_ ante kontľolu pred podpisom zmluvy s rispešn ,m uchádzačom (druhá
ex- ante kontfola nie je povinná a Prijímatel' sa m Že dobrovoľne rozhodnrit'
predložiť dokumentáciu na druh eX ante kontrolu, ak ide o nadlimitn zákazku,
ktorá nie je predmetnom kontroly ÚVo podl'a $ 169 ods. l písm. a) až c) zžk'ona
o Vo)' druhá ex ante kontrola je lykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole'c) Štandardnri alebo následn ex- post kontrolq ex post je vykonávaná podľa zĺtona
o finančnej kontrole,

d) Kontrolu dodatkov zml v s rispešn m uchádzačom po ich podpíse (kontrola
dodatkov pred podpisom je prodmetom kontroly Poslq1tovatefom v prípade, ak

ilypgr r0^LU vsuu

r- Ú
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PrijíInatel' návrh dodatku dobrovol'ne pľedloží Poskytovatel'ovi za čelom
v konu finančnej kontľoly a ide o zmenu zmluvy, ktorá bola v.y'sledkom
nadlimitného postupu ZadáVaniazákazky) kontrola dodatkovje vykonávaná podl'a
zákona o finančnej kontrole.

8. Finančnŕr kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktoru sa zákon o Vo (zákon
č. 2512006 Z' z.) nevzťahuje vykonáva Posk}.tovatel' v závislosti od rozsahu a predmelu
ako:

a) Druhri eX ante kontrÔlu pred podpisom zmluvy s rispešn ,m uchádzačom (druhá ex
ante kontrola nie je povinná a Príjímatel' sa m že dobrovol'ne rozhodnriť predloŽi't'

dokumentáciu na druhri ex ante kontrolu Posk)toVatel'ovi, ak ide o zákazku na ktoru
sa zákon o Vo, resp. zákon č. 2512006 Z. z.) nevzt'ahuje aide o zákazku vo

finančnom limite nadlimitnej zákazky a|ebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite
nadlimitnej z'ákazky| z'adávan osobou, ktorej posk}tne verejnj' obslarávatel'viac
ako 50% alcbo 50% a menej finančn ,ch prostriedkov na dodanie tovaru
uskutočnenie stavebn ch prác a poskynutie sluŽieb z NFP),

b) Štandardn alebo následnri cX- post kontrolu (Prijímaĺel'predkladá dokumentáciu
na následnrir eX post kontro]u Poskytovatel'ovi v prípade dobrovol'nej Žiadosti
Prijímatel'a o v ,kon druhe; eX ante kontroly podl'a písm. a),,

c) Kontrolu dodatkov zmlriv s rispešnj,ln uchádzačom.

9. V prípade druhej ex- ante ak Prijímatel' podpíše zmluw s ĺrspešn m uchádzačom pred
riadnyn ukončením tejto kontroly a Poskyovatel'identifikuje pri ex post kontrole Vo
nedoStatky, ktoré mall alebo mohli mat'vplyv na v.i'sledok Vo' určí zodpovedaj cu vj,šku
cX an1e ĺ'inančnej opravy alcbo nepripuslí v] davky vypl 'vaj ce z predmetnej zmluvy do
Ílnancovania v plnom rozsahu'

l0. Posk}'tovatel' je povinnj, vykonat' finančn kontrolu obstarávania služieb, tovarov,
stavebnych prác a srivisiacich postupov v maximálnych lehotách uĺčenych v Systéme
riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskyovatel' vyzve Prijímatel'a na doplnenie ch 'baj cich
náležitostí alebo in1 ch poŽadovanych dokladov alebo inĺbrmácií sa lehota na y kon
finančnej kontroly prcrušuje. Prcrušenie lehoty na v- kon finančnej kontroly trvá, aŽ k m
nepominrl prckážky, pre ktor sa finančná kontrola prerušila. Lehota na vykon finančnej
kontroIy sa prerušuje d om odoslania v 'zvy Prijímatel'ovi. D om nasledujťrcim po dni
doručenia VySV t]enia alebo doplnenia dokumentácie alebo ch ,baj cich náležitostĺ alebo
in1'ch požadovan ,ch dokladov alebo informáciĺ Poskytovatel'ovi pokračuje plputie lehoty
na rrykon finančnej kontroly Vo. Ak nie je ďodrŽaná lehota na vykon kontroly z d vodov
na strane Poskyovatcl'a, jc Posk}'tovatel' povinny infomovat' Prijímatel'a o d vodoch
nedodrŽania temínu, ako aj o novom predpokladanoIn termíne vydania návrhu
správy/správy z kontroly. Pri nedodrŽaní oznáIneného predpokladaného termínu
Poskyovatel' opakoVane zabezpečí infonnoVanost' Prijĺmatel'a za rovnak]ilch podmienok.

|2. Poskyovatel' je oprámen ' v od vodnenych prípadoch v rámci in; ch nevyhnutnych
rikonov stivisiacich s v konom kontroly z vlastného podnetu prerušiť r".y'kon Íinančnej
kontroly podl'a odseku 10 v spojení s odsekom l 1, pričom od tohto momentu lehota najej
u. kon pr stane plynLiť. Pošk}'toVateľ Ô tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímatel'a
sp sobom dohodnut; m v Zmluve o posk}4nutí NFP.

13. Poskyovateľ alebo ním určená osoba má právo Z častniť sa na procese Vo vo faze

otvárania pon k a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovat' ponuky. Ak
Poskyovatel' oznámi Prijímatel'ovi svoj záujem z častníť sa na otváraní ponrik alebo ako
člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovat' ponuky, Prijímatel'je povínny oznámit'
Poskyovatel'ovi temín a miesto konania otvárania pon k/vyhodnotenia ponLik najmenej 5

dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnri s visiace administratívne rikony spojené

s čast'ou Posk},tovatel'a na otváraní ponťrk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponrik'

14' Poskyovatel'v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly m Že v rámci záverov:

a) Udelit'Prijímatel'ovi s hlas s vyhlásením Vo' s podpisom zmluvy s Dodávatel'orn,
s podpisom dodatku k zmluve uzawetej s Dodáva1el'om'

b) Pripustit' v-ldavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebnych prác do
financovania v plnej vj,ške'

c) Yyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovanych nedostatkov,
d) Nepripustiť vj,davky vzníknuté z obstarávania sluŽieb, tovarov a stavebnych prác

do financovania v celej rn_ ške, resp. vyzvať Prijímatel'a na opakovanie procesu
obstarávania sluŽieb, tovarov a stavebn ch prác,

e) Udeliť finančn opravu na v'davky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a

stavebnych prác pred pripustením časti vydavkov do financovania (eX -ante

finančná oprava),

0 Udeliť finančn opravu na vj'davky vzniknuté z obstarávania sluŽieb, tovarov a

stavebnych prác po tom, ako boli tieto v'davky uhradené Zo strany Poskyovatel'a
Prijímatel'ovi (ex _post finančná oprava) postupom podl'a $ 4l alebo 4la zákona
o príspevku z EŠlF v prípade Vo; Prijímatel'je povinn ' vrátiť NFP alebo jeho

časť v srilade s článkom l0 VZP,
g) Udelit' finančn opraw na v'davky vzniknuté Z obstaráVania sluŽieb, tovarov a

stavebn; ch prác po tom, ako boli tieto v_ davky uhradené zo strany Poskyovatel'a
Prijímatel'ovi (eX -post finančná oprava) zaslaním Žiadosti o vrátenie NF-P alebo
jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obsÍarávan podl'a zákona o Vo,

h) Uplatnit' finančnri opraw aj na Všetky ďalšie v,davky viažuce sa k postupu
zad,ávania zákazky, v rámci ktorého boli identifikované zistenia s vplyvom alebo
moŽnym vplyvom na jej v'sledok (uvedené sa ti'ka aj dodatkov k takeÍo
zmluve/rámcovej dohode).

15. Vprípade, ak Poskyovatel'neoboznámi Prijímatel'a (nezašIe náwh čiastkovej správy
z kontroly/náwh spráVy Z kontroly' resp. čiastkovri spráW z kontroly/spráW z kontroly)
v lehote určenej na v- kon finančnej kontroly obstarávania sluŽieb' tovarov, stavebn ch
prác a srivisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plputia lehoty alebo k pĺediŽeniu
lehoty), Prljímatel'nieje oprávnen 'uzatVorit'ZmluW s lispešn 'm uchádzačom ani vykonat'
in ' kon, ktolého podmienkou je lykonanie a ukončenie finančnej kontroly
Poskyovatel'om. Uzatvorenie zmluly s rispešn m uchádzačom, resp. vykonanie iného
ťrkonu, ktorého podmienkou je lykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného
obstarávania), m že by4 povaŽoVané za podstatné porušenie Zmluvy o posk}4nutí NFP.

ll Poskyovatel'je oprávnen v od vodnen ch prípadoch Iehotu na v. kon finančnej kontroly
pIediŽit'. Posk oVatel' o predĺžení lehoty bezodkladne infonnuje Prijímatel'a sp sobom
dohodnutjlm v článku 4 Zrnluvy o posk}4nutí NFP'

r plati finančny limit verejného obslarávatel'a' ktory posL}tol 50oÁ a menej finančn; ch plostľiedkov na
dodanie 1.ovaru, uskutočnenie stavebnych prác a poskytnutie služieb z NFI'

li}
Strana 23 z 70 o



' platl lnanony lrmlt v reJnono ObsutravaEla, KtOry pOSKytOl )U7o a meneJ llmncnycn prostn OKOV na

dodanie tovaru, uskutočneníe stavebn ch pŕc a poskytnutie sluŽieb z NFP

Stĺana 23 z 70--Ý

16. Zmluvné strany sa dohodli, Že vo vzÍ'ahľ kVo na hlarmé Aktivity projektu, zadävanie
zákazky na ten ist ' predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záyerom z kontroly
uveden m vodseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, m že Prijímateľ opakovať
maximálne dvakrát. Prĺ opakovaní zad,ävaniazákazky podľa predchádzajťrcej Vety m že
b}4' pÍedmet obstarávania zmenen len v od vodnen]ch prípadoch vypl 'vajricich
z Projektu alebo v nadväZnosti na nedostatky vyknuté Posk)4ovateľom v čiastkovej správe
z kontroly/správe z kontroly k predchádzajticim Vo. Nové Vo musí by' vyhlásené do 45
dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/sprály z kontroly od Poskytovatel'a
vzt'ahuj cej sa k bezprostredne predchádzaj cemu Vo. V prípade' Že ani vo vá'ahu
k tretiemu Vo nebud závery z kontroly Poskyovatel"a v sirlade s odsekom 14 písmeno.

b) alebo e) tohto článku VZP, p jde o podstatné porušenie Zmlwy o posk}'tnutí NFP zo
strany Prijímatel'a' Ustanovenia tohto člrínku sa rovnako vzt'ahujri aj na ín ' druh
obstarávmia podl'a odseku 3 tohto článku VZP.

11. Prijímatel' berie na vedomie, že potlľdenie ex _ante finančnej opravy zo Strany

Posky'tovateľa je viazané na splnenie všetk ,ch požiadaviek, ktoré sti Posk}'tovateľom
určené.

l8. Prijímatel' v zaväzuje zabezpečiť v ráncĺ záväzkového vzt'ahu s každ 'm Dodávatel'om
Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť v'kon kontroly/auditu silvisiaceho
s dodávan 'm tovarom, službami a stavebn] mi prácami do uplynutia leh t podľa článku 7
odsek 7.2 zmluly, a to oprávnen 'mi osobami na v kon tejto kontroly/auditu a poskynriť
im všetku potrebn s činnosť. Prijímatel' sa zav'dzuje zabezpečíť v rámci závŕizkového
vzt'ahu s Dodávatel'om Projektu právo Prijímatel'a bez ak ,chkol'vek smkcií odstripiť od
zmluvy s DodáVateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi
Prijímatel'om a Dodávatel'om a v sledky finančnej kontroly Posk}tovateľa neumož ujri
Íinancovanie r'ydavkov vzniknutych Z obstaIávanía tovarov, služieb, stavebn 'ch prác alebo
in 'ch postupov.

l9' Prijímatel' akceptuje skutočnosť' že vydavky vzniknuté na zák|ade Vo nem žu bl
Poskytovateľom Vyplatené sk r ako bude ukončená finančná kontrola zo sÍrany
Poskyovateľa, resp' sk r ako bude potwdená ex_ ante finančná oprava.

20. Prijímatel' berie na vedomie, Že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančn
kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plyn ť sk r ako bude Prijímateľ oboznámenj,
o kladnom q. sledku ĺrnančnej konaoly Vo, resp. po potlTdení určenia ex- ante finančnej

opravy. Ustanovenie predchádzaj cej Vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu

neobsahuje deklarované rn davky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovaĺov
alebo stavebn;y'ch prác'

2|. Prijímatel' si je vedom ' svojich povinnosĺi zabezpečíť, aby pri v bere Dodávateľa bol
dodržan zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je
Poskytovatel'oprávnen postupovaťpodľa $ 46 odsek 12zákonao príspevku z EŠIF ďebo
podl'a in'ch všeobecne záväzn ch právnych predpisov alebo posfupov upraven 'ch
v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyle CKo č. 5 v príslušnej verzii k
určovaniu finančn 'ch opráv, ktoré má riadiaci orgán uplat ovať pri nedodržaní pravidiel
a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKo č. l 3 k posudzovaniu

konfliktu záujmov V procese verejného obstaráVania.

22. PrÚímatel' si je vedom povinností spojen 'ch s rešpektovaním pravidiel čestnej

hospodárskej stlťaže a zákazu protiprávneho konania pri \.'bere Dodávatel'a' Prijímatel' je
v procese obstarávania tovarov, sluŽieb, stavebn 'ch prác povinn ' postupovať s odbomou
starostlivosťou za čelom preverenia, či V rámci Vo nedošlo k porušeniu pravidíel čestnej

hospodarskej sriťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia
uvedenej povinnosti plne zodpovedn ' za následky spojené s identiťrkovaním ľj'chto
skutočností Zo strany Posk}'tovateľa.

23- V prĺpade, ak Poskytovatel'identiÍikuje:

a) nedodržanie príncípov a postupov Vo ďalebo
b) porušenie zásad, princípov alebo povinnostĺ vypl ,vaj cich z právnych predpisov

SR a z právnych aktov EÚ ďalebo
c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vypl vajricich z Jednotnej príručky pre

Žiadatel'ov/prijímatel'ov k procesu a kontrole Vo/obstaráVania ďebo
in 'ch Právnych dokumentov, zY zvy, z usmernení, metodick 'ch pokyrov CKo,
stanovísk a zistení co, oA' EK alebo in 'ch organov EÚ, ktoré sri pre
Poskytovatel'a záv'ázĺé av d sledku aplikácie ktor'ch sa lylučujri vj.davky
z vykonaného Vo z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebn ,ch prác
s spešn m uchádzačom a ak ned jde k odstráneniu protiprávneho staw' Poskyovatel'
nepripustí v davky, ktoré vzniknri z takéhoto Vo do financovania v plnom rozsahu alebo
uplatní zodpovedajircu v šku ex_ ante finančnej opraly, ak zárove vyhodnotí' že
opakovaním procesu Vo by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade
náwhu na uzatvorenie dodatku k existujlicej zmluve na dodávku tovarov' služieb alebo
stavebnych prác medzi Prijímatel'om a DodáVatel_om Projektu sa ustanovenie t 'kaj ce sa
oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijri obdobne' ak došlo k
identifikovaniu obdobn'ch nedostatkov.

24. V prípade, ak Posk}tovateľ identifikuje:

a) nedodržanie princípov a postupov Vo ďalebo

b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vypl vaj cich z pravnych predpísov SR a
z právnych aktov EÚ ďalebo

c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vypl vajicichz Pnír,nych dokumentov, z
Y zvy, z usmemení, metodick ch pokynov CKo, Jednotnej prĺručky pre
žiadatel'ov/pľijímateľov k procesu a kontrole Vo/obstarávania, stanovísk a Zistení Co,
oA, EK alebo in'ch orgrínov EÚ, ktoré s pre Poskytovatel'azáväzné a v d sledku
aplikácie ktor'ch sa vylučujri v davky vypl 'vaj ce z lykonaného Vo z financovania'

to všetko po uzawetí zmluvy Prijímateľa a rispešného uchádzača, ale ešte pred rihradou
oprávnen1 ch v davkov v ŽoP, vaähujticou sa k opráwen m v davkom Projektu, ktoré
vypl'vajri z rea|izácie Verejného obstarávania (napr. na zák|ade záverov z finančnej
kontroly verejného obstarávania)' Poskytovatel' nepripustí vj,davky vzniknuĺé nazäklade
takéhoto Vo do Íinancovania t m sp sobom, že nie je povinn ' preplatiť žiadosť o platbu
v rozsahu tak'chto v davkov, alebo sa po s hlase Prijímateľa stav konvaliduje
prostredníctvom ex_ ante finančnej opraly. Vo veci určenía ex- ante opravy a s časného
pripustenia kontrolovaného Vo k financovaniu postupuje Posky'tovateľ v zmysle
Metodického pokynu CKo č. 5 k určovaniu finančn ,ch opráv v príslušnej verzii' ktoré má
riadiaci orgán uplat ovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania.
Konečné potwdenie eX_ ante Íinančnej opraly vydá Posk}tovateľ Pľijímatel'ovi len po
splnení podmienok určen 'ch Poskytovateľom. V 'davky vzniknuté z takéhoto Vo budri
m cť byt pripustené k financovaniu Za podmienky zníženia oprávnen 'ch
v davkov vo vj'ške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k
existuj cej zmluve na dodávku tovarov' služieb alebo stavebn 'ch prác medzi Príjímatel'om
a Dodávatel'om Projektu sa ustanovenie t kajrice sa pripustenia srivisiacich vj'davkov do
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Ílnancovania a eX- ante finančnej opraly uvedené v prvej vete tohto odseku použijti
obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobn 'ch nedostatkov.

25' V prĺpade ex- ante Íjnančncj opravyje Prijírnatel'povinn ,pri predkladaní Žiadosti o platbu
postupovat' nasiedovne:

a) nepotvrdená ex- an1e finančná oprava (neuza1voreny dodatok k Zmluve o poskynutí
nenáVIatného finančného príspevku) Prijímatel' predkladá žiadost' o platbu
zahŕ aj cu všetky v davky vrátane vydavkov Za nepotvlden eX- ante finančn
opravu a Poskyovatel' Zníži opráVnen sumu v predloŽenej žiadosti o platbu;

b) potvrdená eX- ante finančná oprava (uzatvoreny dodatok k Zmluve o poskynutí
nenávratného finančného príspevku) Prijímatel' predkladá Žiadosť o platbu
zahŕ aj cu všeĺky vj,davky, avšak nárokuje si sumu zníŽen o potvrden ex_ ante
finančn opravu. PoskyoVatel' nie je povinnj, uzavriet' dodatok k zmluve
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex-
ante finančnej opraly. Poskyovatel' Zohl'adní uplatnené vj'šky ex- ante finančnych
opráv následne, ak sa vyskyne in ' d vod na Zmenu zmlulry o poskynutí
ncnávratného finančného prĺspevku (na uzawetie dodatku k zm]uve o poskynutí
nenávratného finančného príspevku) a záĺoveá si určí pravidlá na fiekvenciu zmien
zmluly o poskynutí nenávratného finančného príspevku Z tifulu uplatnenia eX- ante
ĺinančn1 ch opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr' v nadväznosli na vj'šku
uplatnenych ex_ ante finančn; ch opráv alebo počet Vo dotknut ch ex- ante finančnou
opravou).

26. 7'oznan poĺušeni pravidiel a postupoV obstarávania, spolu s určením percentuálnej v- šky

. finančnej opravy prisl chaj cej konkrétnemu porušeniu, podl'a ktorého postupuje
Poskyovatel' pri určení finančnej oprary a eX- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu
MeLodického pokynu č. 5.

2'] . Ak v s ladc s V zvou lrypl ,vala pre Žiadatel'a povinnosť spočívajricu V tom, že Žiadatel'je
povinn1jĺ predložit' kornpletn dokumentáciu Z procesu Vo v rámci konania o Žiadosti
o NFP vo Vzt'ahu k Vo špecifikovanému vo Vjzzve, ako preukĺízanie splnenia podmienky
poskynutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Posk}1oVatel' má povinnosl' vykonať
opätoVn kontrolu tak hoto Vo po podpise zmluvy o Nl.P ako adrninistratĺvnu finančn
kontlolu Vo podl'a { 8 zákona o finančnej kontrole a auditc s ohl'adom na fázu, v akom
sa predmetné Vo nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.

28. Na postupy zadávanja zákaziek uskutočnené pre vj'davky vykazované zjednodušen; m
sp sobolĺ vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzt'ahujrĺr; t ,mto nic je dotknute
ustanoVenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.

29 ' Prijímatel' nesmie uzavriet' zmlulu, koncesnri zmluvu alebo rámcovli dohodu s
uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorĺ maj povinnost'zapisovať sa do registra partnerov
verejneho sektora a nie sri zapísaní V registri partnerov verejného sektora alebo ktor ch
subdodávatelia alebo subdodávatelia podl'a Zákona č' 315/z0l6 Z" z. o reglstri partnerov
verejného sektora a o mene a doplnení niektor_ ch zákonov v znení neskorších predpisov,
ktorí lnaj povinnost'zapisovat' sa do registra parlnerov verejného sektora, nie sli zapísanĺ
v registri partnerov verejného sektora. Zákazpodl'a predchádzajricej Vety sa nevzťahuje na
rámcovrj dohodu' ktorri uzatváraj s Prijírnatel'om v 'lučne dvaja alebo viacerí uchádzači,
ktorí sťr fyzick 'mi osobami a ktorá sa t 'ka posk}'tovania sluŽieb. Prijímatel' nesrnie
uzavrieť Zmluvu, koncesn zmluvu alebo ľámcovťl dohodu s uchádzačom, ktoď má
povinnosť zapisoVa1'sa do regiStra partnerov verejn ho sektora a ktorého konečn1/m
uŽívatel"om v ,hod zapĺsanyrn v regislri partnerov verejného sektora jc niekton z
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verejn ch funkcionárov podľa $ 1l ods. 1 písm. c) zákona o Vo (ĺ.ilka sa aj
konečn 'ch uŽívateľov l"_ hod subdodávateľa tohto uchádzaéa, kton_ má povinnosť
zápisu do registra par1nerov veľejného sektora).

30. Posk}'tovatel' m Že odmietnut'rn- kon finančnej kontroly Vo v prípadoch, v kton ch mu
povinnosl' vykonať takyto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny
dokument (riadiaca dokumentácia). Po predloŽení Žiadosti Prijímatel'a o lykonanie
finančnej kontroly Poskyovatel'ovi V prípadoch, v ktorych zo Systému riadenia EŠIF alebo
Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá
Posk),tovatel'ovi povinnosť vykonat'takyto typ kontroly, nebude Žiadost' Prijímatel'a
považovanä za začiatok finančnej kontroly podl'a prvej vety $ 20 ods. l zákona o finančnej
kontrole a audite.

Clánok 4 PROJEKTUPoVINNoSTI SPoJENÉ s MoNlToRovANÍM
A PosKYToVANÍnĺ lľľonľĺÁclĺ

Prijímatel' je povinn1 počas platnosti a rlčinnosti Zmluvy o poskynutí NFP pravidelne
predkladat' Poskyovatel'ovi monitorovacie sprály Projektu a d'alšie daje potrgbné na
monitorovanie Projektu vo formáte určenom Posk}'toVatel'om, a to:

a) Dopl uj ce monitorovacie daje k Žiadosti o platbu.

b) Monitorovaciu spráw Projektu počas Realizácie aktivít Prqektu (s príznakom

,,v- ročná") a monitorovaciu správu Projektu prĺ Ukončení realizácie aktivít Projektu
(s príznakom,,záverečná"),

c) Následnri monitorovaciu sprálu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas
obdobia UdržateľnoSti Projektu, prípadne ak to uÍčí PoskytoVateľ.

Prijímatel' je povinn ' predkladať Posk}'tovatel'ovi spolu s kaŽd 'm z čtovaním zálohovej
platby, priebežnou platbou alebo poskynutím predfinancovania dopl uj ce monitorovacie

daje k Žiadosti o platbu.

Prijímatel' je povinn , počas Realizácie aktivít projektu predložit' Posk}'tovatel'oVi
monitorovaciu spráw Projektu ( s príznakom,,v'ročná") za obdobie kalendámeho roka od
l. l. roku n do 3 l.12. roku n, najnesk r do 3 1. januáĺa roku n+1. Prv'rn rokom, kton-i je
rozhodujrici pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom ,,v'ročná"), je
nasledujtici rok po roku, v ktorom nadobudla činnost' Zmluva o poskynutí NFP, ak
Zmluva o poskynutí NFP nadobudne irčinnost' nesk r ako l .1 . roku n, prvá monitorovacia
správa Projektu (s príznakom ,,v'ročná") obsahuje '(ldaje za obdobie od nadobudnutia
t]činnosti Zmluvy o posk}tnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu ĺea|ízácie hlavn 'ch
aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím činností Zmluvy o posk}tnutí NFP, od Začatia
realizácle hlavn ch aktivít Projektu, do 3l.12. roku n. Prijímatel'je povinn 'predloŽit'Za
monitorované obdobie' ktoré sa tyka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít
Projektu, iba monitorovaciu sprálu s príznakom "záverečná""' t.j. monitoroVaciu Správu s
príznakom''v_ilročná" Prijímatel' už nepredkladá.

4. Prijímatel' je povinn ' do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť
Posky'tovatel'ovi monitorovaciu spráw Projektu (s príznakom ,,záverečná")' Poslg,,toVatel'
je oprávnen;jl umožnit' predlož'enie monitorovacej správy pro;'ektu (s príznakom

-L a zániku okolností wlučuilicich zodoovednosť. o všetkÝch zisteniach oprávnen ch os b na
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a zániku okolností vylučujucich zodpovednosť, o všetk 'ch zisteniach oprárĺren ,ch os b na
v'kon kontroly alebo auditu, prípadne in 'ch kontroln 'ch orgánov' ako aj o in ch
skutočnostiach, ktoré majiĺ alebo m žu mať vplyĺ na realizáciu aktivít Projektu ďalebo na
povahu a ričel Projektu. Prijímatel' je povinn ' informovať Poskytovateľa o zavedení
ozdrawého režimu a zavedení nritenej správy.

Príjímateľje zodpovedn za presnost', spnĺr,rrost', pravdivost'a liplnosť všetk ch inťormácií
poskyovan'ch Poskyovateľovi. Monitorovacie sprály Projektu podliehaj v konu
kontroly Posk}tovateľom. Kontrola Dopl ujricich monitorovacích ridajov kŽiadosti
o platbu musí by lykonávaná spolu s kontrolou Žiadostí o platbu minimálne formou
administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej
kontrole a audite.

o zmenách ĺ kaj cich sa Projektu je Prijímateľ povinn ' informovať Posky'tovatel'a
v rozsahu podľa podmienok upraven 'ch v článku 6 zmluvy'

10. Poskytovatel'je oprálĺen ' požadovať od Prijímatel'a správy ainformácie Viažuce sa
k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto člrínku
a Prijímateľ je povinn ' v lehotách stanoven 'ch Poskyovateľom tieto správy a informácie
poskytn ť' pričom zo strany Poskyovateľa nesmie ísť o šikan zny v'kon práva.

11. ozmene podmienok pre projekty generujrice príjem (podľa člrĺnku l a65 odsek 8

všeobecného nariadenia) je Prijímatel' povinn ' informovať Posk}tovatel'a
v monitorovacích správach projektu v srilade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podlä
poŽiadaviek Poskytovateľa' Pri v}pracovaní aktualizovanej Finančnej anal zyje Prijímatel'
povinn , zohl'adniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP.
Pri Projektoch generuj cich príjmypodl"a članku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného
nariadenia Pľijímateľ predkladá aktualizovanri Finančnri anal ,zu spolu s Následnou
monitorovacou správou s príznakom,,posledná". Pri Projektoch generuj cich príjmy podl'a
článku 61 odsek 6 všeobecného nariadeni4 pri ktor ch nie je možné dopredu objektírĺre
odhadn ť príjem Prijímateľ predkladá Finančnri anal 'zu skalkuláciou Čist ,ch príjmov
spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generuj cich príjmy
podl'a článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia' ktoré V}tv{áraj Čisté príjmy počas
Realizácie Projektu, ktor ch celkové oprávnené v'davky s rorĺré alebo nižšie ako l 000
000 EUR' avšak vyššie ako 100 000 EUR' Prijímatel'má povinnosť deklarovať čisté príjmy
v monitorovacej správe s príznakom ,,záverečná" a rorĺrako ich aj vysporiadať a to
najnesk r pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generuj ce príjmy,
ktor ch celkové oprávnené v'davky sri rorĺré alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzt'ahuje
poVinnosť monitorovania Čistj'ch príjmov.

lz. Prijímateľ je povinny inĺormovať Poskytovatel'a o dodaní tovarov' poskynutí služieb alebo
vykonaní stavebn 'ch pníc, ktoré boli dodané/posk}'tnuté alebo vykonané po uhradení
Preddavkovej platby Prijímatel'om Dodávateľovi, ato zaslaním zičtovacej faktury a

prípadne ďalšej podpomej dokumenácie vo formáte Dopl ujrlcich dajov k preukázaniu
dodania predmetu plnenia. Prijímatel'je povinn ' informovať Poskytovatel'a o dodaní
tovarov, posk}tnutí služieb alebo vykonaní stavebn 'ch prác Bezodkladne po ích dodaní,
poskynutí alebo r,ykonaní, nie však nesk r ako v lehote uĺčenej Poskyovatel'om.

čÉnoľs INFoRMoVANIEAKoMUNIKÁCIA
l. Prijímatel' je povinn ,počas platnosti aričinnosti Zmluvy oposkynutí NFP informovat'

verejnosť o príspevku, ktor'na základe Zmluvy o posk}4nutí NFP získa, resp. získal formou

Sttaĺa21 z1l

,,záverečná") aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímatel'a, najnesk r však spolu
s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom ',záverečná"); v takom prípade sa prvá veta tohto

odseku nepoužije. Monitorované obdobíe monitorovacej spráVy Projektu (s príznakom
,,záverečná") je obdobie od rjčinnosti Zmlwy o poskytnutí NFP alebo, vprípade ak k
Začatiu rea|izäcie hlavr 'ch aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím činnosti Zmluvy
o poskynutí NFP' od Začatia realizácie hlavn 'ch aktivít Projektu, do momentu [,r}<ončenia

realizácie aktivít projektu. V prípade' ak k Začatiu realizácie hlaw ,ch aktivít Projektu ako
aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred ričinnostbu Zmluvy o poskytnutí
NFP, Prijímatel"je povinn ' predloŽit' Poskyovatel'ovi monitorovaciu spráw Projektu (s

príznakom ,,závercčná") za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia činnosti Zmluvy
o poskytnutí NFP alebo v inom termíne' ktorj' lrypl 'va z Príručky pre Príjímateľa.

Prijímatel' sa zaväzuje predkladat' Posky,tovateľovi Následné monitorovacie správy
Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu' Následné monitorovacie správy
Projektu je Prijímatel" povinn ' predkladať Poskytovatel'ovi každ 'ch l 2 mesiacov odo d a
Finančného ukončenia Projektu. Prijímatel'predkladá Následnťr monitorovacíu sprálu do
30 kalendámych dní od uplylutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie
sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projsktu (t.j. kalendámy de
nasledujrici po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy
Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo d a Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie
následné monitorovacie sprár,y sa predkladajri každ ,ch 12 mesiacov až do doby uplynutia
obdobia UdrŽateI'nosti Projektu.

Posk}tovatel'je opráwen ' neschválit'posledn Následn monitorovaciu sprálu najmä v
prípadoch, ak:

a) by t'm ohĺozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia
Zmlwy o poskynutí NFP s finančnj'm dopadom, ktoré existujti v čase jej predloŽenia,

b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalostí, najmä však
v prípade sribežne prebiehaj ceho trestného konania pre trestn1 čin srivisiaci
s Projektom,

c) je Projekt predmetom v'konu auditu alebo kontroly oprávnen mi osobami v s lade s

článkom l 2 VZP a zistenia počas prebiehaj ceho auditu/kontroly predbežne obsahujri
zistenia, ktoré by mohli zakladat'Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o
poskytnutí NFP s finančn m dopadom.

Prijímateľ je povinn 'predložit' Posk}'tovatel'oVí informácie o monitorovan ch ťrdajoch na

rovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Posk}tovatel'om' Prĺjímateľ je povim ,

BezodkladneprostredníctvomITMS20l4+ informovat'PoskytovateraozačaÍiaukončení
rea|izácie každej hlawej Aktivity Projektu. Prijímatel' je povínn ' Bezodkladne
prostredníctvom lTMs20l4+ infomovať Poskyovatel'a okalendámom dni ukončenia
Realizácie hlavn 'ch aktivít Projektu a kalendámom dni ukončenia aktivít Projekĺu. Na
Žiadosť Poskyovateľaje Prijímatel'povinn ' Bezodkladne alebo v inom termíne určenom
Poskytovatel'om predloŽiť aj íné informácie, dokumentáciu slivisiacu s charakterom
a postavením Prijímatel'a' s Realizáciou Projektu, čelom Projektu, s Aktivitami
Pĺijímatel'a srivisiacimi s čelom Projektu, s vedením ričtovníctva, a to aj mimo
poskytovania dopl ujlicich monitorovacích dajov k Žiadosti o platbu, predkladania
monitorovacích správ Projektu alebo poskyovania informácií o monitorovan ch lidajoch
na rovni Projektu podl'a prvej vety tohto odseku.

Prijĺmatel'je povinn ' Bezodkladne písomne informovať Posk}.toVatel'a o začaÍi a ukončení
akéhokol'vek sridneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímatel'ovi, o vzniku

8.

9.

6.
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NFP prostredníctvom opatrení Voblasti inťomovania akomunikácie uveden ch vtomto
článku VZP, ostatn ,ch ustanovení Zmluvy o posk},tnutí NFP a Právnych dokumentov.

2. Prijímatel' sa zaväzuje, Že Všetky opatronia v oblasti infomovania a komunikácie zamerané

na verejnosť budri obsahovať nasledujrice informácie:

a. odkaz na Eur psku niu a znak Eur pskej ťrnie v srilade s požadovan 'mi graÍickj,mi

štandardmí;

b. odkaz na príslušn1 lond alebo fondy, ktor spolufinancuje Projekt S použitím
nasledujricich označeni EFRR _ Eur psky fond regionálneho rozvoja, ESF -
Eur psky sociálny fond' ENRF _ Eur psky námom 'arybársky fond aKF
Kohézny fond; ak je Projekt Íinancovan zv|ac ako jedn ho fondu, odkaz podl'a
predchádzaj cej vety m že prijímatel' nahradiť odkazom na EŠIF europske
štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušn ' fond sa vykoná formou
nasleduj ceho vyhlásenia: 

',Tento 
projekt je podporen ' z ...'.. ", pričom sa doplní

konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskyuje financovanie Projektu;
c. logo príslušného oP.

3. Ak má Prijímatel'zriadené webové sídlo, je povinn ' počas Realizácie aktivít Projektu

uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popĺsu ciel'ov a v'sledkov
Projektu. Rozsah infonnácie zverejnenej na webovom sídle Prijímatel'a musí by'primerany
vyške poskyovaného NFP a musí zd raz ovat' finančnri podporu z Eur pskej ťrnie.

4. V prípade projektov spolufinancovanychz EFRR alebo KFje Prijímatel'povinny zabezpečiť
počas Realizácie aktiVít Projektu inštaláciu dočasného pritača na mieste realizácie Projektu,
kton_ spĺ a tieto podmienky:

- Celková v1 ška NF'P na Projekt presahuje 500 000 EUR a

- Projekt spočíva v zak pení dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní
inÍ}aštrukĺ ry alebo stavebn1 ch činností.

Dočasn , pritač musí by' dostatočne veľk ' a musí byt umiestnen na mieste l'ahko
viditel'nom verejnostbu.

l)rijĺmatel'je povinn ' nahradit' dočasn; p tač uveden ' V odseku 4. tohto čIánku VZP stálou

tabul'ou alebo stál}4n p tačom, alebo umiestniť Stálu tabul'u alebo stály pritač v prípade
Prcjektu spĺ aj ceho podmienky Vtomto odseku, bez ohľadu na fond' zktorého je NFP
poskyovany, a to najnesk r do troch mesiacov po Ukončení rea|ízácíe hlavn 'ch aktivít
Prqektu. Povinnost'umíestnenia stálej tabule alebo stáleho pritača sa vztähuje na pĺípady,
ak Projekĺ, ktorj, spĺ a tieto podmienky:

- Celková u ška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a

- Projekt spočĺVa V nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo |tnancovaní
inÍiaštruktĺrry alebo stavebn ch činností.

Stála tabul'a alebo stáIy ptitač ľvanlivej podoby Z hodnotnejšieho materiálu musĺ byt

dostatočne vel'ky a musí by' umiestnen ' na mieste l'ahko viditel'nom verejnosťou.

Prijímatel' sa zavázuje uviest' na dočasnom pritači ana stálej tabuli alebo stálom pritači

informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pĺrtača, stálej tabule
alebo stáleho p tača aj niizov a hlaw 'ciel'Projektu. Prijímatel'je povinn ,zabezpečiť, aby
informácie uvedené v predchádzajricej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného p tača'

rcsp. stálej tabule alebo stál ho p tača'

7. V prípade Projektov, ktoré nespĺ ajťr podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto čIríĺrku VZP,
je Prijímateľ povinn 'zaistit'informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom,

Že Projekt je spolufinancovany z EŠIF minimálne umiestnením jedného ptagátu (minimálnej

vel'kosti A3) a to na mieste ľahko viditel'nom verejnosťou, ako sri vstupné priestory budovy.
Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanĺe a komunikáciu, ktorj' je
s častbu Metodického.pokyru Úradu vlády SR č. l 6 na pľogramové obdobie 20l4 2020.

8. Ak je Projekt spolufinancovan , z ESF a v prĺmeran ch prípadoch aj pri spolufinancovaní
Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinn , zabezpečiť, aby ciel'ová skupina alebo
osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt
je spolufinancovan ' z konkĺétneho fondu alebo fondov.

9. V prípade mal ch reklamn] ch predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c)
tohto článku VZP nepouŽijti. Pri tak 'chto mal ch reklamnych predmetoch (napr. pero, šn rka
na mobil, USB kl'lič) je prijímatel' NFP povinny umiestnít' iba Znak Eur pskej rinie s odkazom
na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušn EŠIF sa neuplat uje), pričom minimálna velkost'
znaku EÚ je 5 mm na v'šku. Vo v'nimočn 'ch prípadoch pri vel'mi drobn ch predmetoch, na

ktoré sa z technick ,ch objektírnych d vodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené pouŽit'len
znak EÚ.

l0' Prijĺmatel' sazav'dzlje uvádzať vo všetk ,ch dokumentoch a písomn 'ch v,stupoch Projektu,
ktoré sa t 'kajri Realizácie aktivít Projektu a sri určené pre verejnosť alebo ričastníkov,
vrátane prezenčn ,ch listín alebo ín ,ch dokumentov potvrdzuj cich ričast' na realizovan1 ch
aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2' písmená a) až c) tohto článku VZP,
s v'nimkou podpomej dokumentácie srivisiacej s Projektom, kde sa Prijímatel' zaväzuje
uvádzat' informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné
doklady (napr. fakt ry, v'platné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať
v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.

1l. Posk}'tovatel'je opráwen určiť bliŽšie technické podmienky na splnenie povinn ch
poŽiadaviek V oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre infomovanie
a komunikáciu.

12. Ak Poskyovatel' neurčí inak, Prijímatel'je povinn použiť $afick ' štandard pre opatrenia
v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutj' v Manuáli pre infomovanie a

komunikácia, ktor'je sričasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 1 6 na programové

obdobie 2014 - 2020.

Článok6 VLASTNÍCTVo A PoUŽITIE vÝSTUPov
l. Prijímatel' sa'zav'dzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržatel'nosĺi Projektu:

a) budri nehnutel"nosti' v srivislosti s ktor mi sa Projekt realizuje, spĺ ať vo V 'zve
stanovené podmienky posk}4nutia príspevku z hl'adiska vlastníckych, resp. in 'ch
užívacích práv vzťahujricich sa na právny vzťah Prijímatel'a k nehnuteľnostiam,
v ktor'ch alebo v srjvislosti s ktorj,mi sa Projekt realizuje v zmysle V 'zvy (ďalej ako

,,Nehnutel'nosti na rca|izáciu Projektu"). To znamená, Že Prijímateľ musí mať k
Nehnutel'nosti na realizáciu Projektu právny vďah' kĺory je ako akceptovatel'n
definovan .v rámci podmienok poskynutia príspevku vo V;jrzve, a to vrátane podmienok
vďahujricich sa na ťalchy a iné práva tretích os b viažucich sa k Nehnuteľnosti na

realÍZáciu Projektu. Z právneho vďahu Prijímatel'a k Nehnuteľnostiam na realizáciu
Projektu musí by't zrejmé, že Prijímatel' je oprávnen; Nehnutel'nosti na ĺealizäciu
Projektu nerušene aplnohodnotne uživat' počas Realizácie Pĺojektu apočas

U
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Udržate]'nosti Projektu. M že pritom d jst'aj ku kombinácii r znych právnych titulov,
ktoré toto právo Prijímatel'a zakladajÚ aktoré sa m Žu navzájom menit' pri dodrŽaní
všetkj,ch podmienok stanovenych Vj'zvou počas Realizácie Projektu a Udržatel'nosti
projektu;

b) Predrnet Projektu, jeho časti a iné vecl, práva alebo iné majetkov hodnoty, ktoré obstaral
alebo zhodnotil vrámci Projektu zNFP alebo zjeho časti (d'alej len,,Majetok
nadobudnuty z NFP"):

(i) bude pouŽívaĺ' vj,Iučne pri vykone vlastnej činnosti, v stivis]osti s Projektom, na
ktorj, bol N|-P posk nut]í/, s Vynimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie
ciel'a Pľojektu je vhodn prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého
Z NFP trclej osobe podl'a Schválenej Žiadosli o NFP alebo v sĺrlade s V;j'zvou, pri
dodrŽanĺ pravidiel tjlkaj cich sa štátnej pomoci, ak sri relevantné,

(ii) ak to jeho povaha dovol'uje, zaradí ho do svojho majetku a Zostane v jeho majetku
pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikoVatel'ného na Prijímatel'a podl'a
jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o čtovníctve), ak osobitné právne
predpisy vyslovne nestanor,rrjri in , postup pri aplikácii v ,nimiek podl'a bodu (i)
vyššie,

(iii) nadobudne od tretích os b na základe trhou- ch podmienok pri vyuŽití postupoV
a podmienok obstarávania uvedenych v článku 3 t ,chto VZP. Majetok
nadobudnut]il z NF'P, ktor' bol nadobudnuty od tretích os b, musí b)4' novj,
anepouŽívani1, pričom za nov, majetok sa nepovaŽuje tak ' majetok, ktory'
Prijímatel'už predt1 m, čo i\en z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne
mal k nemu in1 právny vzt'ah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo
nadobudol od tretej osoby' bez ohl'adu na časovjl faktor,

(iV) ak to určí Posky4ovatel', Prijímatel' označí jednotlivé hnutel'né veci, ktoré tvoria
Majetok nadobudnut z NFP, sp sobom určenj'm Poskyovatel'om tak, aby
nemohli by' zamenen s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu
a UdrŽatel'nosti Projektu; uvedená podmienka sa nedot 'ka povinnostĺ
vypl;-ŕvajricichzkomunikácieainfomovanosti vzmyslečlánku2odsek8ačlánku
5 VZP,

(u) bude nadobĺrdat', ak ide o nehmotny majctok, ktory je predmetom duševného
Vlaslníctva (autorsk ho práva, práv s visiacich s autorsk m právom a práva
priemyselného vlastníctva, vrátane práva z paÍentl' práva na ochranu designu,
práva na ochranu žitkového vzoru, práva ku know_how) (d'alej vo všeobecnosti
aj ako ,,majctok5 ktor je predmetom duševného vlastníctva"), na základe
písomnej zmlwy, vráĹane rámcovej zmllvy, z obsahu ktorj'ch musí vypl; vat'
splncnie nasledovnjzch podmienok:

l. Ak Prijímatel' nadobudne rnajetok, ktory je predmetom duševného
vlastníctva na základe zmluvy, ktorej ričelom/predmetom je aj vyvorenle
alebo zabezpečenie vyvorenia diela alebo iného práva duševného Vlastníctva
(vrátane priemyselného Vlastníctva) pre Projekt, PrijímateI' ako nadob datel'
musí bl oprávneny v rozsahu, v akom to nevylučujťr všeobecne-závžné
právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávat' práva
z priemyselného Vlastnĺctva v sťrvislosti s Projektom na základe vecne'
miestne a časoVo neobmedzenej, v,hradnej, trvalej, bez osobitného s hlasu
dodávatel'a prevodiĺel'nej, v písomnej lorme vyjadrenej licencie (srihlasu)'
ktorej (ktorého) obsahom nebud Žiadne obmedzenia Prijímatel'a pri

2.

používaní diela alebo pri vykonávanĺ iného práva duševného v\astnictYa
(vrátane priemyselného Vlastníctva), ktoré by vyŽadovali dodatočnj/ alebo
osobitn , s hlas autora na uplat ovanie majetkovj'ch práv k dielu alebo
dodatočn ' alebo osobitn ' srihlas majitel'a práva na r,ykonávanie iného práva
duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v d sledku čoho
bude Prijímatel'oprávnen všetky práva duševného Vlastníctva nerušene a
neobmedzene aplikovat'' užívať, požívať, šírit', rozmnožovat', prepracovat''
spracovat'' adaptovat', d'alej vyvíjať a chránít'a nakladať s nimi na l'ubovol'nj'
čel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previest'či poskynriť čiastočne alebo

v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a
bezpodmienečne.

2. V zmluve podl'a bodu 1. budri zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov'
vyrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímatel'a.

3. Ak Prijímatel' nadobudne majetok, ktor,.il je predmetom duševného
vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existuj ceho
diela alebo iného existuj ceho práva duševného vlastníctva (wátane
priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podl'a
požiadaviek Prijímatel'a a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe pon ka
aj in 'm osobám, Prijímatel'ako nadob datel'musí bl oprávnen]il v rozsahu'
V akom to nevylučujti všeobecno-záväzné právne predpisy kogentne-1
povahy, pouziť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného Vlastníctva tak,
aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnut' čel Zmluvy o posky'tnutí NFP,
ciel' Projektu a zabezpečit' Udržatel'nosť Projektu bez obmedzení a bez toho,
aby vznikali dodatočné naklady vzt'ahuj ce sa k prevádzke majetku
z d vodu vj,konu práv z priemyselného Vlastníctva alebo z d vodu
používania autorského dle|a. Za ričelom dodržania podmienok uvedenych
v predchádzajticej vete je Prijímatel' povinn ' využiť všetky možnosti, ktoré
mu umoŽ uje právny poriadok, vrátane ripravy udelenia licencie analogicky
podl'a bodu 1, pri zohl'adnení štandardn;ich licenčn ,ch podmienok
Vzt'ahuj cich sa na dodávany majetok, ktor, je predmetom duševného
v1astníctva.

Majetok nadobudnu|' z NFP nem že by' bez predchádzajriceho písomného sirhlasu
Poskyovatel'a počas Realizácie Projektu a počas UdrŽatel'noSti Projektu:

a) prevedenl na tretiu osobu,

b) prenajat , tretej osobe alebo pľenechan ,do iného druhu uŽívania tretej osoby ,

v ce]ku alebo čiastočne, s v]|'nimkou vypl .vajricou z ods. 1 písmeno b) bod (i)
tohto článku alebo s vj'nimkou vypl vaj,[lcou zY zvy,

c) zaťaženy ak ,mkol'vek právom tretej osoby (vrátane záložného práva),
okrem prípadu, ak podl'a Poskyovatel'a nemá vplyv na dosiahnutie čelu
Zmlulry o posk}'tnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie ciel'a Projektu podl'a
článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záv'ázkami, ktoré pre
Poskytovatel'a vypl 'vajri zo zmluvnjich vzt'ahov s Financuj cou
bankou/Financuj cou inštit ciou;

d) zaťaŽenjl záloŽnym právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financuj cou
bankoďFinancujricou inštit ciou.
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Prijímatel'je povinn1 ak kol'vek dispozíciu s Majetkom nadobudnutym Z NFP Vykonat'aŽ
po udelení prechádzajriceho písonného s hlasu Posky,tovatcl'a aj V prípadoch, na ktoré sa
Vzl'ahujĺl v nimky uvcdené v odsekoch l a 2 tohto článku, alebo Vo Vzt'ahu k takj/m
konom, o kto|i/ch sa Prijímatel' domnieva, že sa na nich nevz1'ahuj odseky l a 2 tohto

článku. V pĺípade, Že rikon pri dispozícii s Majctkom nadobudnut 'm z NFP povinnc
podlieha Verejnélnu obstarávaniu, je Prijímatel' povinnj' postupovat'pri tomto obstarávaní
v ztĺyslc zákona o Vo a pravidiel uveden ch v Právnych dokurnentoch, pričorn
Posk},toVatel' overí sĹl]ad tohto obstarávania so zákonolrr o Vo a pravidlami uveden] mi
v Právnych dokumentoch cštc pred Vydanírn písomného srihlasu. PoSkytoVatel'm Ž udelit'
srihlasstm,ŽepodIĺienkyuvedenévodseku1písmeno.b)bod.(i)a(ii)avodseku2
písrnená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budrj vzťahoval' na určit čast' Majetku
nadobudnut ho z NIrP len v obmcdzencj miere, alebo sa na neho nebud vzt'ahovat' v bec.
'l'akyto sĺrhlas m Že by't' udcleny uj,lučne v prípade' ak ide o majetok, ktor ,je v,sledkom
investícii ncVyhnutne vyvoIanych Realizáciou hlavn: ch aktiVít Projektu a ktoq!,z d vodov
uvedenych v osobitnych právnych predpisoch alebo vo Vyzve nemoŽe spĺliar podmienky
uvedené v odssku. l písmeno b) bod. (i) a (ii) a vodseku 2 písmenáa) ab) tohto článku 6
VZP, hoci vykonanie Aktivít V slivislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého
z NFP je ncvyhnutne potĺebn prc Realizáciu hlavn ,ch aktivít Projektu (ide napríklad
o tzv. vyvolané tnvestície). o srlhlas podl'a tohto odSeku 3 Žiada Prijĺmatel' Poskyovatel'a,
pričom s čast'ou žiadosti jc d slcdné vecné od vodnenie splnenia podmienok na udelenie
sĺihlasu, inak PoskyloVatel' Žiadost' o srihlas zamietne.

Porušenie povinnosti Prijírnatel'a podI'a odseku l písmeno b) body (i) a (ii) a podl'a odseku.
2 písmená a) až d) tohto článku m že v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku
nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaŽe, predstavovat' PodStatn
ztnenu Projektu, s ohl'adorn najcj definíciu uveden V článku 1 odsek 3 VZP.

Pri dodrŽaní podmienok uvedenych v odsekoch l aŽ 3 tohto článku Prijírnatel'zároveŕr berie
na vcdomie, Že scudzenie, prenájom alebo akékol'vek iné prenechaníe Majetku
nadobudnutého z NFP za in ,ch ako trhovjzch podmienok n že zakiladaĺ'štátnu pomoc
v Zmysle článku l07 a nasl. Zmluly o fungovanĺ EU, príslušn1 ch právnych predpisov SR
a práVnych aktov tsÚ, v d sledku čoho bude Prijímatel' povinn vrátit' alebo vyn cť
Vrátanie takto poskynutej štátnej pomoci spolu s rokIni vo v.izške, v lehotách a sp sobom
Vypli'Vaj cim z uvedenych právnych predpisov Sl{ a právnych aktov EÚ. Prijínatel'je
povinny vrátit' NFP alebo jeho čast'dotknut konaním alebo opomenutím Prijímatel'a
uvedcnym v prvej velc tohto odseku V s lade S článku l 0 VZP.

Prijírnatel^ sa zaväz'uje poskylnŕrt' Posk}.tovatel'ovi a príslušnym orgánom SR a EÚ všetku
dokumcntáciu vyvoren pri alebo v srirvislosti s Realizáciou aktivĺt Plojektu, a tj/mĺo
zárovc udcl'uje Poskyovatcl'ovi a prĺslušn m orgánom SR a tiÚ právo na pouŽitie ridaIov
z tejto dokumcntácie na ťrčely suvisiace s touto Zm]uvou o posk nulí NFP pri zohl'adnenĺ
autorskjzch a pricmyseln1jĺch práv Prijírnatel'a.

Porušcnie povinností Prijírnatel'a uveden ch V odsekoch l a 2 tohto článku alebo vykonanie
právneho konu v s vislosti s Majctkom nadobudnutjlm z NFP bez predchádzajĺrceho
písomného srirhlasu Poskyovatel'a vzmysle odseku 3 tohto článku YZP, sapovažuje za
podstatné porušenie Zmluvy o posk}1nutí NFP a Prijímatel'je povinny Vrátiť NFP alebo
]eho čast'v s lade s článkon 10 VZP.

Zmluvn strany sa dohodIi a srjhlasia, že Majetok nadobudnut Z NFP podlieha vj'konu
rozhodnutia podl'a všeobecne záv'ázn ch právnych predpisov SR len v prípade, ak je

osobou oprávnenou z r,ykonu rozhodnutia Posk}'tovat l', MF SR, Urad vládneho auditu
alebo Financujĺrca banka.

Článokz PREVoD A PRECHoD PRÁv A PoVINNosTi

l. Prijímatel'je oprávnenjl previest' práva a povinnosti zo Zmluw o posk},tnutí NFP na in;ĺ
subjekt iba s predchádzajricim písomn m slihlasom Posk oValel'a postupom podl'a článku
6 zmluvy t 'kajliceho sa vj'znamnejšej zmeny, za s časného splnenia podmienok uveden ch
včlánku 2 odseky 3 a4 vzP apodmienok uveden ch Vpríslušnej kapitole Systému
finančného riadenia. Prijímatel' spolu s od vodnenou žiadostbu o s hlas s prevodom práv
apovinností zo Zmlwy oposk}tnutí NFP predloŽí Posk}tovatel'ovi doklady, ktor,mi
preukazuje splnenie podmienok pre udelenie srlhlasu. Poskyovatel'je následne oprávneny
vyžiadat'od Prijímatel'a akékol'Vek dokumenty alebo požiadať o posk}tnutie dopl ujťrcich
infomácií a Vysvetlení potĺebn 'ch k preskrimaniu splnenia podmienok pre udelenie
s hlasu a Prijímatel' je povinn1 poskytn ť Poskytovatel'ovi poŽadované dokumenty'
infomácie alebo vysvetlenia V primeranej lehote' ktorá nesmie by'kratšia ako lehota na
Bezodkladné plnenie a sp sobom určen m Poskyovatel'om. Ak Prijímatel' neposkyne
Poskyovatel'ovi dokumenty, vysvetlenia a infomácie vyžiadané podl'a predchádzajĺrcej
Vety V stanovenej lehote, Poskyovatel' s hlas so zmenou v osobe Prijímatel'a neudelí.
V prípade, ak Posk}tovatel' neudelí so zmenou v osobe Prijímatel'a s hlas, je zo Zmlwy
o posk},tnutí NFP voči Poskŕovatel'ovi nad'alei v nezm nenom rozsahu a obsahu
zavíazanl Prijímatel'V nadväZnosti na {531 a nasl. občianskeho zákonnĺka, bez ohl'adu na
akékol'vek závázky Pĺijimaĺel'a Voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedeny stav bol
V rozpore s právnyĺni predpismi SR kogentnej povahy. Ak d jde k prevodu práv
a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na in ' subjekt bez predchádzaj ceho srihlasu
Poskyovatel'a, takéto porušenie povínnosti Prijímatel'a sa poVďuje za podstatné porušenie
Zmluvy o posk}tnutí NFP a Prijímatel' je povinn , Vrátiť NFP alebo jeho čast' V slilade
s článkom 10 VZP'

2. Zrnena vlastníckej štruktriry Prijímatel'a (napríklad preVod akcií alebo prevod obchodného
podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímatel'om) nepredstavuje Podstatn zmenu
Projektu v prĺpade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskynutia príspevku určené
Vo VyZVe azárove táto zmena nebude mat'žiaden vplyl na dosiahnutie ciel'a Projektu
v zmysle čIánku 2.2 zmlur.y. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímatel'
povinnjz ozniímiť Posk}toVatel'oVi Zmenu Vo Vlastníckej štruktrire Prijírnatel'a bezodkladne
po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. PoskyloVatel'je opľávneny
po oznámení takejÍo zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadat'od Prijímatel'a ak kol'Vek
Dokumentáciu alebo poŽiadat' o posk},tnutie dopl uj cich infomácií a VySVetlcní
potrebnych k presk maniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štrukt ry Prijímaĺel'a došlo
k Podstatnej zrnene Projektu a Prijímatel' je povinn ' požadovan Dokumentáciu,
informácie alebo Vysvetlenia v primeranej lehote a sp sobom určen;y'm Posk}tovatel'om
tomuto posk}tn ť. Neposky4nutie Dokumentácie, lysvetlení a inťormácií vyŽiadan] ch
podl'a predchádzaj cej vety V stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy
o poskynutí NFP, za ktoré je Poskyovatel' oprávneny uplatniť voči Prijímatel'ovi zmluvnĺr
pokutu podl'a článku 1 3 odsek 5 písmeno a) VZP.

Post penie pohl'adávky Prijímatel'a na vyplateníe NFP na tretiu osobu sa vylučuje' bez
ohl'adu na práwy titul, práVnu fomu alebo sp sob postĺrpenia.

Prevod správy pohľadáVky q'pl 'vaj cej Poskyovatel'ovi 7'o Zmluvy o poskynutí NFP
v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzen;y'.
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ak Posk},tovatel' pozastaví poskyovanie NFP z d vodu oVZ (ods. 6 písmeno c) v spojenĺ
s odsekom. l l písmeno b) tohto čIánku VZP).

4. Prijímatel'je opráVnenj/ pozastavit' Realizáciu hlavn ch aktivít Projektu aj v prípade, ak sa
Poskyovatel' dostane do omeškania:

a) s vykonaním konu alebo poslupu, ktory realizuje podl'a tejto Zmluvy o poskynuĺí
NFP najej základe alebo v s vislosti s ou sám alebo ho realizuje in 'na to oprávnenil
subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskyovatel,a;
v prípade, ak táto Zmluva o poskynutí NFP alebo Práwe dokumenty ďalebo Právne
predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanowj lehotu na lykonanie konu alebo
postupu, Prijímatel' je oprávnen; pozaslavit' Realizáciu hlavn ,ch aktivít Projektu po
mámom uplynutí 30 kalendámych dní, odkedy mal Posk}tovatel' povinnost'začat.
konat'. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajucej Vet počíta odo d a
Splatnosti ŽoP uvedenej včlánku l32 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak
bolo omeškanie Posk}tovatel'a zavinené Prijímatel'om. V prípade, že Poskytovatel'
vykoná predmetn ' kon alebo postup, d om' kedy sa dozvedel o vykonaní tohto konu
alebo poStupu je Prijímatel' poVinnj' pokračovat' v Realizácii hlavn .ch aktivít Projektu
alebo

b) s vj'konom finančnej kontroly verejného obstaráVania podl'a článku 3 VZP, a to po
dobu omeškania Posky'tovatel'a.

Doba Realizácie hlavn 'ch aktivit Projektu sa v prípadoch uveden1í'ch v písmene a) a
v písmene b) vyššie prediŽi o čas omeŠkania Posk ovatel'a, pričom však Realizácia
hlavn; ch aktivít Projektu musí b}t'ukončená najnesk r do uplyĺrutia stanoVeného obdobia
oprávnenosti podl'a právnych aktov EÚ, t.j. do 3 l . decembra 2023.

5. Prljímatel'Bezodkladne po vzniku oVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo
po tom' ako nastala skutočnosť podl'a odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi
Poskyovatel'ovi pozastavenie Realizácie hlavn 'ch aktivít Projektu spolu s uvedením
d vodov pozastavenia podl'a odseku 3 alebo 4 tohto č]ánku VZP. V prípade vzniku oVZ
podl'a odseku 3 ďalebo skutočností podl'a odseku 4 tohto článku Prljímatel'v pĺsomnom
oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku oVZ alebo skutočností podl'a odseku
4' dátum vzniku oVZ alebo skutočností podl'a odseku 4, k čomu priloŽí príslušn
dokumentácĺu preukazujricu vznik OYZ alebo skutočností podl'a odseku 4. Doručením
tohto oznámenia Posk}1ovatel'ovi nastáVaj ričinky pozastavenia Realizácie hlavn ,ch

aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podl'a odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to
však neplatí v nasledovnj'ch prípadoch:

a) v prĺpade d vodov pozastavenia podl'a odseku 3 tohto článku, Prijímatel,
Posk}toVatel'oVi jednoznačne preukĺíže skorší vznik oVZ a Poskyovatel' tento skorší
vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavn 'ch aktivít
Projektu z d vodov podl'a odseku 3 tohto článku VZP Prijímatel' uvedie" či sa
pozastavenie Realizácie hlavn 'ch aktivít Projektu t; ka všetk 'ch hlavn 'ch aktivít
Projektu alebo iba niektor,ch hlar'n ,ch aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastav nie
Realizácie hlarĺr 'ch aktivít Projektu t ,ka len niektor'ch hlavn ,ch aktivít Projektu,
Prijímatel' v oznámení uvedie názov jednotlivj,ch hlavn 'ch aktivít, ktoďch sa
pozastavenie t: ka podl'a názlu jednotliu. ch hlavn 'ch aktivít uvedenj'ch v Rozpočte
Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskynutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmlwy
o posk)'tnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie
hlaw 'ch aktivít Projektu nie s špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, Že

-
5. Y prípadc, ak na základe právnych predpisov SR prechádza v'kon ak 'chkol'vek práv

a povinností zo Zmluvy o posk}'tnutí NFP alebo in;j'ch zmlLiv uzavretych medzi
Poskyovatel'om a Prijímatel'om na základe Zmluvy o poskynutí NF'P (najmä zmluvy
o zriadcní záloŽného práva) Z Posk}.toVatel'a na inj/ orgán Zastupujrici Slovenskri republiku,
tento orgán automaticky Vstupuje do všetkych práv a povinností Posky'tovatel'a zo Zmluvy
o posk}'tnutí NFP, ktoní/ch r'ykon mu umož ujri príslušné právne predpisy SR uprawjrice
jeho p sobnost'a právomoc.

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivj,ch konov pri prevode alebo prechode práv
a pÔVinnoStí sĺr upravené v Systéme finančného riadenia.

("]lánok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PRoJEKTU

Prijímatel'je povi nn z'realizovat' schválen ' Projekt v sĺrlade so Zmluvou o poskynutí NFP
a ukončit' Realizáciu hlavn ,ch aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímatel'je povinn1 pri
zam] šl'anej zmene termĺnu Ukončenia reallzácie hlavn;izch aktivít Projektu postupovať
r's ladc s č]ánkom odseky 6.2 pĺsm. d) a 6.8 zmluvy . Pri Ukončení realizácie hlavnj'ch
aktivít Projektuje Prijímatel' povinny preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie
hlavn ,ch aktivít Projektu v zmysle podmienok vypl;ivaj cich z definície Ukončenia
realĺzácie hlavn1 ch aktivít Projektu.

2. De Začatia rea\izácie hlavn;ich aktiVí1 Projektu uvedie Prijímatel" v Hlásení o realizácii
aktivít Projcktu (fonĺulár VI'l'MS20l4r), ktoré je Prijímatel'povinn zaevidovat,do
Systému Il'MS20l4- do 20 dní od začatia prvej hlavnej AktiVity uvedenej v bodoch (i) aŽ
(v) deĺinície Začatía realizácie hlavnych aktiVít Projektu uvedenej v čIánku l odsek 3 VZP.
Äk Vyzva urnoŽ uje Začaĺíe realizácíe hlavn;|zch aktiVít Projektu v čase predchádzajťrcom
ťrčinnosti 7'mlnvy o poskynutí NFP aPrijímatel'Skutočne začal sRealizáciou hlavn ch
aktiVít Projcktu pred ričinnost'ou Zlnluvy o poskynutí NFP, je povinn]jl zaevidovat'
ĺbnnulár lilásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom fonnulára v ITMS20 l 4+ do
20 dnĺ odo diia nadobudnutia činnostt 7'mluvy o poskynutí NFP-

V prípade, ak Prijímatel' poruší svoju povinnost' oznárniť Poskyovatel,ovi Začatie
realízácie hlavnych aktiVít Projekfu prostredníctvom zaevidovania H]ásenia o rea]izácii
aktivĺt Projektu v ITM S 20l4 -, za Začatĺe rea|izácie hlavn ch aktivít Projektu sa povaŽuje
de 

' 
kton ' lypl]í'va z akcepLácte zmeny tennínu Začatia realizácie hlavn .ch aktivít Projektu

podl'a článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohl'adu na to, kedy s Realizáciou
hlavn 'ch aktivít Projektu Prijírnatel'skutočne začal. Ak k zmene termínuZačatiarealizácie
hlavnjzch aktivít Projcktu na základ.e oznámenia zmeny podl'a predchádzajricej vety
ncdošlo, za tak ,to de sa považuje de uveden] v prílohe č.2 Zmluvy o posk)'tnutí NFP
ako plánovan; de Začatia realjz'ácie hlavn; ch aktivít Projektu,(prr"_ deii kalendárneho
lncsiaca) a to bez ohl'adu na to, kedy s Realizáciou hlavnj,ch aktivít Projektu Prijímatel'
skutočne začal.

|)rijírnatel'jc oprávneny pozastavit' Realizáciu hlarĺr;i'ch akĹivít Plojektu, ak Realizácii
hlavn1 ch aktivíĺ Projektu bráni okolnosť vylučuj ca zodpovednost'(d'alej len,,oVZ..), a to
po dobu trvania oVZ. Čas :rvania OvZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavn ,ch

aktivĺt Projektu, pričom však Realizácia hlavn;j'ch aktivít Projektu musí by' ukončená
najnesk r do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podl'a právnych aktov EÚ, t.j.
do 3l. decembra 2023. Poskyovatel'na základe oznámenia Prijímatel'a o pominutí oVZ
zabez-peči pravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zlĺ\uvy o posk}'tnutí
Nl'P (Predmet podpory NFP) pri vyuŽití reŽimu menej v znamnej zmeny podl'a čl. ods.

.2 písm. d) zlnluvy. Postup podl'a tohto odsek 3 sa bude analogicky aplikovat'aj v prípade,

3
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pozastavcnie sa t ka Všetk ch hlavnj'ch aktivít Projektu, na z-ák\ade čoho z hl'adiska

oprávncnosti v davkov nastávajri činky uvedené v odseku l 0 prvá veta tohto článku;

b) v prípade pozastavenia l{ealizácie hlavn 'ch aktiVít Projektu podl'a odseku 4 písmeno

a) toĹto článku, došlo k uplynutiu leh t na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sri stanoVené

v Zmluve o posk),tnutí N|-P a Prijĺmatel' si v ozniímení uplatnil ako deii pozastavenia

tridsiaty prv- kalcndárny de po uplynutí leh t na preplatcnie podanej ŽoP;

c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavn ,ch aktivít Projektu podl'a odseku 4 písmeno

a) 1ohto článku v prípadoch nes visiacich so ŽoP doŠlo k uplynutiu leh t stanoven ch

Zmluvou o poskynutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie

zodpovedaj ceho konu a]ebo postupu a Prijímatel' si v oznámení uplatnil ako de

pozastavenia tridsiaty prvj' kalendárny de po uplyrutí t 'chto leh t;

d) v prípadc pozastavenia Realizácie hlavnj,ch aktivít Projektu podl'a odseku 4 písmeno

b) tohto článku došlo k uplynutiu leh t stanovenych Zmluvou o posk}'tnutí NFP alebo

Právn1.mi dokumentmi na vykonanie ZodpoVedajliceho rikonu alebo postupu

a Pľijímatel' si v oznámenĺ uplatnil ako de pozastav nia pľv] kalendárny de po

upl)nutí tj'chto leh t (prv ' de orneškania Poskytovatcl'a).

V prípade, Že nejde o oV7' Poskytovatel' písomne oznámi Prijírnatel'ovj, Že vznik oYZ
z d vodov uvedenych v oznámení neakceptuje, v d sledku čoho k pozastaveniu Realizácie

hlavnych aktiVĺt PIojcktu nedošlo.

6. l)osk}1oVatel' je oprávnenjl pozastavit' posk}'tovanie NFP:

a) v prĺpade nepodsĺatného porušcnia Zmlwy o posk)'tnuĺí NFP Prijímatel'orĺ' a Lo až. do

doby odstránenia tohto porušenia Zo strany Piljímalel'a,

b)vpripadepodstatnéhoporušeniaZmluvyoposkynutíNF-PPľijímatel'om,ak
Poskyovatcl' ncodstĹlpil od Zmluvy o poskynutí NFP, a to až do doby odstránenia tohĺo

porušenia zo strany Prijĺmatc]'a,

c) vprĺpade,akposkylnutiuNl.Pbráni oVZnastrancPrijímatel'a,atoaždo.dobyzániku
tejto okolnosti; toto pĺsmeno c) Sa neuplatní na prípady, kcdyje pĺedmetom ŽoP vj'davok

vzt'ahujŕtci Sa na aktivitu alcbo jej časť vykonanu v rámci Realizácic aktivít Projektu pred

t]í/m, ako došlo k rjčinkom pozastavenia Projektu podl'a odseku 5 tohto článku' a to aj

v prípade, Že k vynaloženiu takéholo u. davku Dodávatel'ovi došlo až v čase po vzniku

ĺrčinkov pozastavenia Projektu podl'a odseku 5 toh1o článku,

d) aždodoby,k mvznikncriadnezabezpečeniezáväzkovvočiPoskytovatel'ovisrivisiacich
s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku l3 odsek l VZP'

e) v prípadc Začatia trestn ho sÍíhania za Skutok s visiaci s Realizáciou aktivít Projektu

a]ebo s konanĺm o žiadosti o NF'P' ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskynutí NFP na

Rcalizáciu aktivíl PrÔjcktu alcbo v prípade vznesenia obvinenia Voči Prijĺmatel'ovi,

osobám konajťlcim V mene Prijímatel'a alebo in]ím osobám V priamej suvislosti s

Projcktom,

ĺ) v prípade' ak Vznikne Nezrovnalost' alebo podozrenie z Nezrovnalosti na ťrrovni

konkrétnej Y zvy, v rámci ktorej Prijímatel' podal žiadost' o NFP, bez ohl'adu na

porušenie právnej povinnosti Prijímatel'om,

g) v prípade, ak jc alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly Zo Strany

subjektov podl'a článku l2 odsek I vZP azisÍenia auditu/kontroly predbeŽne obsahuj

zistenia, ktor vyŽadujir dočasne pozastavenie poskyovania NFP, bez ohl'adu na

prcukázanie porušenia právnej poVinnosti Prijírnatel'om,
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h) v prípade' ak došlo k začatiu konania t ,kaj ceho sa posk}4nutia pomoci nezlučitel'nej

svn torn]irm trhom alebo neopráwenej pomoci vnadvžnosti na článok 108 Zmluvy

o |ungovaní EÚ, najmä konania tj'kajriceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci

podl'a článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EU) č.20l5il589, ktor m sa ustanowj

podrobné pravidlá na uplat ovanie článku 1 08 zmluvy o fungovaní Eur pskej ŕrnie, alebo

v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktoľj'm prlkíua|a členskému štátu pozastaviť

akŕrkol'vek protiprávnu pomoc, k m Komisia nepríjme rozhodnutie o Zlučitel'nosti

pomoci so spoločn1 m trhom,

i) v prípade, ak poskynutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome

kalendárnych rokov.

7. Poskyovateľ m že pozastavíť posk}tovani NFP, wátane všetk] ch procesov s tym

srivisiacich, v prípade vzniku Nezrormalosti aŽ do jej odstránenia a ak k odstráneniu

ned jde v primeranej lehote posk},tnutej Posk}tovatel'om, Poskytovatel' je oprávneny

v stilade so všeobecnym nariadením, Systémom |rnančného riadenía a na to nadväZuj cimi

Právn),rni dokumentmi odstripiť od Zmluvy o posky4nutí NFP pre podstatné porušenie

Zmluvy o posk}'tnutí NFP alebo vykonat' finančnli opraw časti NFP'

8. Poskyovatel' oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskyovania NFP, ak budri splnené

podmienky podl'a odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia

Prijímatel'ovi nastávajri tičinky pozastavenia posk}tovania NFP-

9 ' Ak Posk},tovatel' pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetk ch procesoV s tym slivisiacich

podl'a odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podl'a odseku 7 tohto článku a V oznámení

o pozastavenĺ poskyovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, kton ch sa pozastavenie

poskyovania NFP ĺ_ ka, Zmluvné strany sa dohodlí, že d jde k automatick mu

pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Posk}tovatel' sa v takom prípade

nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podl'a Zmluvy o posk}'tnutí NFP

a Prijímateľovi nevzniká Žiadne právo z takéhoto ne/konania Posk ovatel'a' ktoré nie je

osobitne dohodnuté vtomto článku VZP. Zárove pre tak prípad platí a Prijímatel'si je

vedom , a srihlasí s tyrn, Že v prípade, ak lrynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu

v ,davky, ktoré by inak boli oprárĺlené, tieto vj,davky nebudtl povaŽované Za oprávnené,

pretože nevznikli počas Realizácie hlavnj'ch aktivít Projektu (článok l4 odsek l písmeno

a) vZP), resp. nevzniklí na podporné aktivity ktoré vecne sítvisia s Realizáciou hlavn ch

aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavn 'ch aktivĺt Projektu je v zmysle prvej Vety tohto

odseku pozastavená, takto vpaložen v'davky nebudli Prijĺmatel'ovi preplatené, a to aj

bez ohľadu na záv'dzky, ktoré m Žu v tejto Silvislosti Prijímatel'ovi vzniknťrt' najmä

vsrivislosti s jeho zmluvn'mi vzťahmi sDodávatel'mi. Ak Posk}4ovatel' voznámení

o pozastavení poskytovania NFP podl'a odsekov 6 písm. a), b)' e) alebo g) a 7 tohto článku

uviedol konkrétne Aktivity' ktor'ch sa t ka pozastavenie poskytovania NFP, d sledky

uvedené v tomto odseku 9 sa t'kaj len v oznámení uveden; ch Aktivít a nimi

generovanych vj,davkov. Posk}'tovateľ je povinn , ak ho o to Prijímatel' poŽiada,

posk}tnĺrť mu všetku požadovan nevyhnutnli s činnost'v srilade so Zmluvou poskyĺnutí

NFP na to, aby Prijímatel' bol schopn opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít

Projektu.

1 0. Vydavky realizované Prijímatel'om počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavn; ch aktivít

Projektu sa nebudír pokladať za oprávnené iydavky, a to ani V davky Vzťahuj ce sa na

podpomé Aktivity vecne srivisiace s Realizáciou hlavn ch aktivít Projektu v tej časti, ktorá

bola pozastavená. To neplatí pre tie Vj,davky realizované Prijímatel'om, ktoré sri podl'a

prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahmuté pod čast'ou Projektu, ktorej realizácia nebola

pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímatel'a podl'a odseku 5 tohto č1ánku vZP.

sfuB 4oz Žo
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preukáZanic porušenia právnej povinnosti Prijímatel'om,
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7' hl'adiska posÚdenia opráVncnosti jednotlivého u- davku sa uplatní irynimka stanovená
v odseku písmeno c) vyššie.

l l. Ak PrijíInatel' mázaĺo. Že:

a) odstránil zistené porušenia Zm\uvy o posk}'tnutí NFP' ktoré s v zmysle odseku
6 tohto člŕinku prekážkou pre poskyovanie NFP Zo Strany Posk}tovatel'a,
s vjlnimkou písmen l) až í) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie
odseku l l nevzťahuje, za podmienky, ak s časne nedošIo k porušeniu povinnosti
Prijímatel'a, alebo

b) došlo k zániku oYZ, kĺoré sri v zmysle odseku 6 tohto článku prekaŽkou pre
poskyovanie Nl.P zo strany Poskytovatel'a, alebo

c) odstránil Nezrovnalost'v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinny bezodkladne doručit' Poskyovatel'ovi oznámenie o odstránení zistenych
porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskyovania NFP
Prijírnatel'ovi nebráni in , vykonany právny kon alebo akákoľvek povinnosť
Poskyovatel'a vypl;i'vajrica pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ
alebo z Právnych dokumentov t ,kajricich sa Nezrovnalostí azárovei podl'a overenia
Posk}'tovatel'a tvrdenia Prijímatel'a o odstránení zisten 'ch porušení Zmluvy o poskytnutí
NFP zodpovedaj skutočnosti, obnoví Poskyovatel'poskytovanie NFP Prijímatel'ovi.
V prípade obnovenia poskyovania NFP z d vodov uvedenych V tomto odseku, písmená a)

a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavn 'ch aktivít Projektu nezapočítava doba' počas ktorej
I)osk),.tovatel' pozastavi] poskyovanie NFP; doba Realizácie hlavn; ch aktivít Projekĺu
nesmie presiahnuť 3 I.l2.2023.

12. Vprĺpade zániku oYZ podl'a odseku . tohto članku VZP saPoskyovatel' zavaz}je
BezodkIadne obnoviť poskytovanie NFP Prljímatel'oVi.

l3. VkaŽdoln momente pozastavenia Realizácie hlavn ,ch aktivít Projektu zd vodov
cxistcncie prekáŽky, ktorá rná povahu oVZ' je Poskytovatel'oprávnen ' skontrolovat', či
trvá táto prekáŽka' a to postupom uveden m v tejto Zmluve o posk}tnutí NFP, v Právnych
predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch rj'kaj cich sa v,konu
kontroly Prijímatel'a Posk}ĺoVatel'om. Na ten čel je Prijímatel' povinnj' na požiadaníe
PoskytoVatel'a preukázaÍ' d,odrŽiavanie všetk ch svojich povinností vypl ,vaj cich pre neho
z Právnych predpisov SR, V .zvy alebo zmluvn ,ch z'áväzkov t 'kaj cich sa plnenia podl'a
tejto Zmluvy o poskyovaní NFP, najmä zmluvrr ch a in 'ch Vzt'ahov s Dodávatel'om.

14. I'jčinky oVZ s obmedzené iba na dobu' dokial' trvá prekážka, s ktorou sŕr tieto ričinky
spojené ($374 odsek 3 obchodného zákonníka). Zánikprekážky, ktorá má povahu oVZ, je
Prijímatel' povinn , jednoznačne preukiázat' a oznámiť PoskyoVatel'oVi.

Clánok 9 UKoNČENIE ZMLt]vY

l. Zmluvn Strany sa dohodli, Že Zmluvu o posk}'tnutĺ NFP je lnožné ukončit' riadne alebo
mimoriadne.

2' Riadne ukončenie Zmluvy o poskynutí NFP nastane uplylutím doby trvania Zrnluvy o
poskynutí Nl'P a zárove splnením záväzkov oboch zmlurm1 ch strán, čo potvrdzuje
schválenie poslednej Následnej monitorovacej spráD/ Posk}'toVatel'om, pričom záväzky sa
považujri za splnené podl'a článku 7 odseku 7.2. zm|wy.

puz sl4vulra
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3. Mimoriadne ukončenie zmluwého vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou
Zmluvn1 ch strĺfu, odstripením od Zmluvy o poskynutí NFP alebo vpoveďou Zmluvy
o posk}tnutí NFP zo strany Prijímateľa.

4' od Zmlwy o poskynutí NFP m že Prijímateľ alebo Poskyovatel' odst pit' v prípadoch
podstatného porušenia Zmluvy o poskynutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného
porušenia Zmluvy o poskynutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v pľípadoch, ktoré
ustanowje Zmluva o poskynutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EU. Zmluvné
strany sa dohodli, že pre odstlipenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecne
ustanovenia obchodného zákonníka o odst pení od zmluvy ($344 a nasl. obch. zak.), ak nie
je v Zmluve o poskynutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmlurm ,ch strán, ktoÚm sa
nahrádzajri zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:

a) Porušenie Zm|uvy oposkynutí NFP je podstatné, ak strana porušujtica Zmluvu
o poskynutí NFP vedela V čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase
bolo rozumné predvídat' s prihliadnutím na čel Zmluvy o poskynutí NFP, ktorj,
vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktor'ch bola Zmluva o posk nutí NFP
uzavÍeÍá, že druhá Zmluvná strana nebude mat' záujem na plnení povinností pri takom
porušení Zmluvy oposkytnutí NFP alebo vprípadoch, ak tak ustanowje Zm|uva
o posk}1nutí NFP.

b) Na čely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušeníe Zmluvy o poskynutí NFP
zo strany Prijímatel'a povaŽuje najmä:

i) vznik tak ch okolností na strane Prijímatel'a, v d sledku kton- ch bude zmarené
dosiahnutie čelu Zmluvy o poskytnutí NFP ďalebo ciel'a Projektu a s časne nep jde
o OYZ,

ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedenych v Zmluve
o posk},tnutí NFP (najmä v článku 6 zmluly, v článku 1, v článku 2 odseky 3 ď 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
zapojen ,ch do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia' ak boli
Zverejnené,

iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok posk}tnutia príspevku, ktoré sri uvedené vo
Yyzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka
poskytnutia príspevku zostáva z objektír.neho hl'adiska splnená' ale in ,m sp sobom,
ako bolo uvedené v Schválenej Žiadosti o NFP,

iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijĺmatel'om podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy,
ak udalost' alebo skutočnosť, ktoru Prijímatel' neoznámiI, je v zmysle ustanoVení tejto
Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je povaŽovaná za
podstatné porušenie zmluly, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít
Projektu ďalebo Udržatel'nosť Projektu ďalebo čel Zmluvy o poskynutí NFP alebo
ciel' Projektu, Že ju (ich) nemožno napravit''

v) poskynutie nepravdiv,ch alebo zavádzajricich informácií Poskyovatel'ovi
v srivislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas ričinnosti Zmluvy o poskytnutĺ NFP
ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovatel'ovi, kton ch spoločn ,m

základom je skutočnosť, že Pľijímatel' nekonal dobromysel"ne alebo v srivislosti
s t ,mito informáciami Prijímatel' vykonal kon v sťrvislostí s Projektom, ktor, by
v s lade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdiv'ch dajov nebol
oprávnen , lykonat', alebo by ho musel lykonat' inak, alebo na základe takto
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posk}tnut:í/ch inlonnácii Poskytovatel'vykonal rikon v sŕrvislosti S Projektom, ktoď
by inak nevykonal; tak; lnto konaním je aj uvedenie nepravdivych alebo

zavádza1'ílcich informácií pre ŕrčely určenia v_ šky NFP pľi Projektoch generujĺrcich

príjem;

vi) ak Prijímatel' nezačne s Realizáciou hlavn ch aktivít Projektu V lehote 3 Inesiacov od

tenĺínu uvedeného v Prílohe č' 2 Zm|uvy o posk}1nutí NFP vyjadrujírccho Začiatok
prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní lnenej v znamnej

Zlncny podl'a článku 6 ods. .2 písrn. d) bod (i) zmluvy,

vii) neuplat ujc sa,

viii) porušenie záväzkov tykajricich sa vecnej ďalebo časovej Stránky Realizácie
aktivít Projektu, ktorc maj podstatnj' negatíWy vplyĺ na Projekt' sp sob jeho

ĺea\izácie, ďalebo ciel' Projektu alebo na dosiahnutic čclu Zmlulry o poskytnutí

NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktiVít Pro.]ektu z d vodov

na Strane Prijímatcl'a, ak ho nie je moŽn podradiť pod d vody uveden v článku 8
VZP, porušenic povinností pri použití NFP vzmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy,

ncdodrŽanic skuločností, podmienok a|ebo závä:zkov t1ikajricich sa Projektu, ktoré

boli uvedené v Schválcnej Žiadosti o NFP,

ix) porušenie záväzkov t kaj cich Sa obstarania tovarov, sluŽieb a prác v rárnci Projektu

sp Sobom a za podmicnok uvedenych vo Vyzve, v Zmluve o poskĺnutí NFP,
v zákonc o Vo alebo v Právnych dokumentoch ktor boli vydané prc vykonanie

Vercjneho obstaráVania alebo iného postupu obstaráVania Zo strany orgánov
Zapojcn] ch do riadenia, auditu a kontľoly EŠlF vrátanc finančného riadenia' ak bo]i

Zverejncné, ak ncd jde kaplikácii postupu podl'a $4l alebo 41a zákona

o príspevku z tiŠlIr; porušcnie z'ává:zkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu

koníliktu záu.jInov pri vykonanom Verejnom obstarávanĺ alebo inom postupe

obstarávania v zmysle $46 u-ákona o príspevku z EŠlF medzi Prijímatel'om

a Poskyovalel'om, na existenciu kol zic alebo akejkol'vek lonny dohody

obmcdzujírccj S t'aŽ Incdzi ĹrspeŠnj'n uchádzačom a ostatn]lmi uchádzačrni alebo

uspešn; m uchádzačom a Prijímatcl'om pri vykonanom Verejnorĺ obstaráVaní alebo

inom postupe obstarávania, ktorri identilikoval Posk)'toVatcl' alebo in; kontrolny
alcbo auditn orgán uvedcny v článku l2 VZP v rárnci vykonávanej kontroly alebo

auditu, bcz ohl'adu na to, či Protimonopolny rad rozhodol o porušení zákona č.

136/2001 Z. z.' o ochrane hospodárskcj siťaŽe a o Zmene a doplnenĺ zákona

Slovenskej národncj rady č. 347l1990 Zb. o organizácii ministelstiev a ostatn ch

stredn ch orgánov štátncj správy Slovenskej republiky v znení neskorších
prcdpisov alebo z'ákona č. ]81lz02l Z. z. o ochrane hospodárskej s t'aŽe a o zmene

a doplnení niekton-y'ch zákonov; k aplikácii tohto bodu ix) m Že d jsť kedykol'vek

počas trvania 7'mluvy o poskylnutí NFP V nadváZnosli na práVoplatné ĺozhodnutie

príslušn ho štátneho orgánu alebo v nadväznosti na Vykonan kontrolu PIljímatel'a,

bez ohl'adu na vyslcdok predchádzajricich kontrol alebo in; ch posupov

aplikovanych vo vzt'ahu k Projektu zo strany Posk}'toVatel'a alebo iného oprávneného

orgánu,

x) ak Prijímatel' svojílĺ zavinením nezačnc Vo alebo iny Sp sob obstaráVania podl'a

článku 3 VZP na vyber Dodávatel'a najnesk r do 3 mcsiacov od nadobudnutia

činnosti Zmlwy o posk},tnutí NFP alebo v predĺŽcnej lehote po akceptovaní menej

vyznamncj zmeny podl'a článku 6 ods. 6.2 písrn. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dnĺ

od zrušenia predchádzajriccho Vo alebo do 45 dní od ukončenia zmluly
s Dodávate]'om z predchádzajťrceho Vo alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej
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správy z kontroly/sprár.y z kontroly od Posk}tovatel'a vzt'ahuj cej sa

k bezprostredne predchádzajricemu Vo, ktorá obsahuje oznámenie Poskyovatel'a
v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;

xi) ak Prijímatel' V lehote do 30 dní odo d a doručenia oznámenia o slilade alebo
nes lade predložen1 ch dokumentov so zákonom o Vo alebo pravidlami uveden mi

v Jednotnej príručke pre žiadatel'ov/prijĺmatel'ov uprawj cej kontrolu Vo a

obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodick 'ch pokiĺloch CKo k Vo
alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začati verejného obstaráVania Vo

Vestníku verejného obstaráVania, ani nepoŽiada o predĺŽenie tejto lehoty s riadnyrn

od vodnením;

xii) ak sa právoplatnym rozhodnutím preukáŽe spáchmie trestného činu v srjvislosti

s Projektom, a to napríklad v srivislosti s procosom hodnotenia, v'beru žiadosti o
NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená

sťažnosť smerujr|rca k olplyv ovaniu hodnotitel'ov alebo ku konfliktu záujmov alebo

k zaujatosti, prípadne ak takéto olplynĺ ovanie alebo porušovanie skonštatuj aj bez

sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

xiii) porušenie povinností Prijímatel'om podl'a článku 2 odsek 2.7 zrĺluvy, ktoré je

konštatované v rozhodnutí Komisie lydanom v nadvžĺznosti na článok 108 Zmluvy
o fungovaní EÚ bez ohl'adu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo

strany Poskytovatel'a podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,

xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímatel'a alebo in1 ch os b, za konanie

alebo opomenutie ktor ch Prijímatel' zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP,
v s vislosti so Zmluvou o posky,tnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo

s Udržatel'nosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmyslc
všeobecného nariadenia a Poskyovatel' stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa povďuje
Za Podstatné porušenie Zmluvy o posk}1nutí NFP,

xv) neuplat uje sa

xvi)opakované nepredloženie Žiadosti oplatbu vlehote podl'a čIánku 5 odsek 5.1

zmluvy,

xvii) porušenie čIánku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1" článku l0 odsek 1,

článku l2 ods k 3 t] chto VZP, naplnenie d vodov uvedenych v článku 2 ods. 2.l0
zmluvy ;

xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov' poskynutiu sluŽieb alebo vykonaniu stavebnych
prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby sp sobom a v lehotách

stanoven ch zmluvou medzi Prijímatel'om ajeho Dodávatel'om VnadväZnosti na

článok 5 odsek 5.5 zmluvy.

xix) každé porušenie povinností Prijímatel'a, ktoré je v Zmluve o posk}'tnutí NFP
označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy
o poskytnutí NFP.

c) Podstatni'm porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého tikonu zo strany

Prijímatel'a, na ktor' je potrebn predchádzajrici písomn ' srihlas Poskyovatel'a
v prípade, ak stihlas nebol udelen1 , alebo ak došlo k lykonaniu takého konu Zo Strany

Prijímatel'a bez žiadostĺ o tak 'to sihlas.

d) Porušenie ďalších povinností stanovenych v Zmluve o poskynutí NFP, v právnych
predpisoch SR aprávnych aktoch EÚ okrem prípadov' ktoré sa podl'a Zmluvy
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X)akPrijímateľsvojímZavinenímnezačneVoaleboin 'sp sobobstaráVaníapodľa

článku3YZPnavj,berDodávateľanajnesk r,do3mesiacovodnadobudnutia
činnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺŽenej lehote po akceptovaní menej

v znamnejzmeny podl'a článku 6 ods' 6'2 písm' d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní

oi zrušenia predchádzajriceho Vo alebo do 45 dní od ukončenia zmlulry

sDod.ávateľomzoredchádzaiIiceho-Voalebodo45dnĺo!doručeniačiastkovej
o posk)4nutí NFP považuju za podstatné porušenia, sri nepodstatn1 m porušením Zmluvy
o posklnutí NFP.

e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskynutí NFP je Zmluvná strana oprávnená

od Zmluvy o poskytnutí NFP odst piť bez zb}točného odkladu po tom, ako sa o tomto
porušení dozvedela. Prijímatel' berie na vedomie, Že s ohl'adom na právne postavenie

a povinnosti Poskytovateľa' m že vykonaniu odsĺipenia od Zmluvy o poskytnutí NFP
predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť rca|izovať
in osobitné postupy a kony. Z uvedeného d vodu preto Prijímatel' srihlasí s tym, že na

rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, prĺ odstripení od Zmluly o poskytnutí

NFP pojem ,,bez zbytočného odkladu" zahr a dobu, po ktoru sri v primej nadväznosti
vykonávané rikony Poskytovateľom podľa predchádzaj cej Vety. V prípade

nepodstatného porušenia Zmluvy o posk),tnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená
odstripiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej
primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskynutá v písomnom vyzvaní- Aj v prípade
podstatného porušenia Zmluvy o poskynutí NFPje Zmluvná strana oprávnená poskynrit'
dodatočnri lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povínnosti, pričom ani
posk}tnutíe takejto dodatočnej lehoty sa nedotyka toho, Že ide o podstatné porušenie
povinnosti ($345 odsek 3 obchodného zákonníka).

f) odstripenie od Zmluvy o posk}4nutí NFP je ričinné d om doručenia písomného

oznžĺnenia o odstripení od Zmluly o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na
doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.

g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej sEany bráni oYZ, je druhá Zmluwá strana oprávnená

od Zmluvy o posk},tnutí NFP odstirpiť len vtedy, ak od vzniku oVZ uplynul aspo jeden

rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nez\Ťatn záník predmen; Zmluvy
oposkynutí NFP apod.) sa ustanovenie predchádzajlicej vety neuplatní aZmluvné
strany sri oprárĺrené postupovať podl"a príslušn 'ch ustanovení obchodného zákonníka
a podpome občianskeho zákonníka.

h) V prípade odsĺipenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zosávaj zachované tie práva

a povinnosti Posk},toVatel'a, ktoré podl'a svojej povahy maj platiť aj po skončení Zmluvy
o posky'tnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať wátenie poskynutej čiastky
NFP' právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o posk}'tnutí NFP,
ustanovenia uvedené v článku7 .2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmlu\y o posk}tnutí NFP
podl"a svojho obsahu.

i) Ak sa Prijímatel' dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v d sledku
porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskyovatel'a, Zmluvné strany srihlasia,
Že nejde o porušenie Zmluvy o posk}'tnutí NFP Prijímateľom.

j) V prípade odstripenia od Zmluvy o poskynutí NFP je Prijímatel' povim]i na zák|ade
žiadosti Poskyovatel'a vrátiť NFP alebo jeho čast'. Táto povinnosť Prijímatel'a sa uplatní
aj l4edy' ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujricom podstatné
porušenie Zmlulry o posk}tnutí NFP vj,slovne neuvädza, že Prijímateľ je povinn wátiť
NFP alebo jeho časť.

Prijímatel' je oprávnen;l Zmluw o poskynutí NFP rypovedať z d vodu, Že níe je schopn '

réalízovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazaI v Zmluve o poskynutí
NFP, alebo nie je schopn ' dosiahnuť ciel' Projektu. Prijímatel' s hlasí s t m, Že podaním

vj,povede mu vzniká povinnosť wáliť už vyplatené NFP v celom rozsahu podl'a článku l0
VZP za podmienok stanoven 'ch Posk}tovatel'om v žiadosti o vrátenie. Po podaní v'povede
m že Prijímatel't to vziať späť iba s písomn1ŕm srlhlasom Poskytovateľa' V povedná doba

Prijímateľa, na ktor je potrebn ' predchádzajricí písomn ' s hlas Posk}tovatel'a

vprípade,aksrjhlasneboludelen ',aleboakdošlokvykonaniutakéhorikonuzostrany
Prijímatel'a bez žiadosti o tak to srihlas.

d) Porušenie ďalších povinností stanoven 'ch v Zmluve o poskynutí

predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré

NFP, v právnych

sa podl'a ZmluvY

je jeden mesiac odo d 4 kedy je v poveď doručená Poskyovateľovi. PočaS P\ynutia
v,povednej doby Zmlurĺré strany vykonaj ukony smerujilce k lrysporiadaniu vzájomn ch
práv a povinností' najmä Posk}tovateľ vykoná kony vzt'ahujrice sa k finančnému
vysporiadaniu s Prijímatel'om obdobne ako pri odshipení od Zmluvy o poskytnutí NFP
a Prijímateľ je povinn ' posk n ť všetku potrebnli $ičinnost'. Zmluva o posk}tnutí NFP
zaniká uplynutím v'povednej doby s vj,nimkou ustanovení' ktoré nezanikaj ani v d sledku
ziĺniku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstripení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto
č1ánku.

ČMnok 10 \rySPoRIADANIE FINANČNÝCH vZŤAHov

l' Prijímatel'sazav'ázuje:

a) wátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy
o poskynutí NFP, alebo ak nezičtoval cel sumu poskytnutého predfinancovania
alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzov zisk; suma neprevyšujrica
40 EUR podľa $ 33 odsek 2 ziíkona o príspevku z EŠIF sa uplatní na hmnri sumu
celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskynuĺ ch zálohov ch
platieb alebo z poskynut 'ch predfinancovaní,

b) wátiť prostriedky poskynuté omylom; suma neprevyšujrica 40 EUR podl'a $ 33

odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplat uje'
c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí

NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa $ 3l
odsek l písmena a), b), c) zakona o rozpočtov'ch pravidlách; suma
neprevyšujrica 40 EUR podl'a $ 33 odsek 2 zakona o príspevku z EŠIF sa uplatní
na vyplaten'NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na rihrnnri sumu
celkového NFP alebo jeho časť nezričtovan ,ch zálohovj,ch platieb alebo
predfinancovaní,

d) lľátiť NFP alebo jeho čast', ak v srivislosti s Projektom bolo porušené

ustanovenie Právneho predpisu SR alebo prármeho aktu EÚ (bez ohľadu na

konanie alebo opomenutie Prijímatel'a alebo jeho zavinenie) a toto porušenie
znamená Nezrormalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podl'a $ 3 l odsek
1 písmena a)' b)' c) Zikoĺao rozpočtovj.ch pravidlách alebo o zmluvnri pokutu
podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhl'adom k skutočnosti, Že za Nezrovnalosť sa
považuje také porušenie podmienok posk}tnutia NFP, s ktorj'm sa spája
povinnosť Wátenia NFP alebo jeho časti' v prípade, ak Prijímatel' tak 'to NFP
alebo jeho čast'newáti postupom stanoven1 m v odsekoch 3 aŽ 8 tohto članku
VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať
ustanovenie druhej vety $ 3l odsek'7 Zákona o rozpočtovj'ch pravidlách; suma
nepľevyšujrica 40 EUR podl'a $ 33 odsek 2 zakona o pľíspevku z EŠIF sa uplatní
na rihmnri sumu Nenormalosti,

e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímatel'porušil pravidlá a postupy Verejného

obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať lplyĺ na v'sledok verejného
obstarávania alebo pravidlá a postupy vá'ahujrice sa na obstarávanie služieb,
tovarov a stavebn ch prác, ak takéto obstaĺávanie nespadá pod zákon o Vo; suma
neprevyšujrica 40 EUR podl'a $ 33 ods. 2 zikona o príspevku z EŠlF sa uplatní
na poskyĺnut' NFP alebo jeho časť,

Í) wátiť NFP alebo jeho časť, ak porušíl zákazne\egá|neho zamestnávania podľa $
33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprelyšuj ca 40 EUR podl'a $ 33

ods. 2 ákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na posk}'tnuf NFP alebo jeho čast',
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g) Wátit' NFP alebo jeho čast' v inych prípadoch' ak to ustanovuje Zmluva
o posk}'tnutí NFP alebo ak došlo kzániku Zmluvy o posk}.tnutí NFP vzmysle
článku 9 VZP Zd vodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP;
suma neprevyšujťlca 40 EUR podl'a s 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa
uplatní na poskytnut]i' NFP alebo jeho čast',

h) vrátiť čist , príjeln z Projcktu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo
v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu lrytvoren ' príjem podl'a
článku l všeobccn ho nariadenia; vrátit'in čist1 príjem z Projektu v prípade'
ak bol počas Rea]izácic aktivít Projektu vyvoren , prĺjem podl'a článku 65 odsek
8 všeobecného nariadenia, suma neprevyšujrica 40 EUR podl'a $ 33 odsek 2
Zákona o príspevku z EŠIF sa V tomto pÍípade neuplat uje,

i) odviest' vynos z prostriedkov NFP podl'a $ 7 odsek l písmeno m)
zákona o rozpočtov ch pravidlách vzniknut 'nazäklade riročenia posky4nutého

N|-P (d'alej len,'v nos"); uvedené platí len v prípade posk}tnutia NF'P systémom
zálohovej platby ďalebo predfinancovania; suma neprelyšuj ca 40 llUR podl'a $

33 odsek 2 zákonao príspevku z EŠIF sa V tomto prípade neuplat uje,
j) ak to určí Poskytovatel', vrátiť NFP alebo jeho čast' v prípade, ak Prijímatel'

nedosiahol hodnotu Meratel'ného ukazovatel'a Projektu uvedenej v Schválenej
Žiadosti o N|_P s odch ,lkou presahujricou 5% oproti schválenej hodnote, ato
ĺtmerne so znĺžením hodnoty Meratel'ného ukazovatel'a Projektu vo Vzthhu k t ,m

hlavnjlm AktiVitám, ktoré prispievajŕr k dosiahnutiu znižovaného Meratel'ného
ukazovatel'a Projektu. Sp sob v počtu sumy, ktoru má Prijímatel'Vrátit'podl'a
tohto ustanovenia, Z'verejní Posk}'tovatel' na svojom webovom sídle. Suma
neprcvyšujirca 40 IJUR podl'a $ 33 odsek 2zákonao príspevku z EŠIF sa uplatní
na poskynut NFP alebo jeho časť,

k) vrátit' preplatok vzniknut na základe z čtovania Preddavkovej platby najnesk r
spolu s predloŽeníln dopl uj cich dajov k preukazaniu dodania predmetu
plncnia.

V prípade vzniku povinnosti odvodu v_ nosu podl'a odseku l písmeno. i) tohto článku
VZP Sa Pruímatcl'zaväzujc odviest'vynos do 3l. januára roku nasleduj ccho po roku,
v ktorotn vznikol v1 nos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjrĺru (za ričtovné
obdobie) podl'a odscku l písmcno h) tohto čIánku VZP sa Prijímatel'zavžuje vrátit'čist '
prĺjeln do 31. januára roku nasledujriceho po roku, vktorom bola zostavená Ličtovná

závicrka alebo ak sa na Prijímatel'a vzt'ahujc povinnosl overenia čtovnej závieĺky
audítorom v s Iade s usĹanoVeniami zákona o čtoVníctve o overovani rjčtovnei závierky
audítorotn po roku, v ktorom bola rjčtovná závierka audítorom overená. Prijímatel' sa
zaväzuje oznámit' aj cez verejn čast' tTMS20l4+ Poskytovatel'ovi príslušnri sumu
vynosu alebo čistého príjmu najnesk r do l6. januára roku nasleduj ceho po roku,
v ktorom vznikol vynos, resp. v ktorom bola zostavená ričtovná závierka, resp. v ktorom
bola ričtovná závierka overená audítorom apoŽladat' Posk}tovatel'a o informáciu
k podrobnostiam wátenia čistého prĺjmu, alebo odvodu v nosu (napr. č. ŕrčtu, variabilny
symbol). Posky,toVatel'Zašle t to informáciu Prijímatel'ovi Bezodkladne. Pri realizácii
hrady Prijímatel' uvedie variabiln; synbol, ktory je autolnaticky generovany systémom

l'l'MS20l4 | a je dostupn] vo verejnej časti I]'MS2014l . Ak Prijímatel' vláti čist ,príjem

alebo odvedie vynos Riadne a Včas v sĺrlade S t mto odsekom, ustanovenia odsekov 3 aŽ

7 tohto článku VZP sa nepoužij . Ak Prijímatel'čist 'príjem alebo v nos Riadne a Včas
nevráti, resp. neodvedie' Poskyovatel' bude postupovat' rovnako ako v prípade
povinnosti Vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podl'a odseku l písm. a) aŽ g) a písm.
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j) tohto článku VZP a na Prijímatel'a sa ustanovenia o Vrátení NFP alebo jeho časti podl'a
odsekov 3 aŽ7 lohto článku VZP vztähuj rovnako.

Ak nie je NFP alebo jeho časť vráten ' z d vodov uvedenj'ch v odseku 1 tohto článku VZP
iniciatĺVne Zo strany Prijímatel'a, Sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stmoví Posk},toVatel'

v ŽoV, ktoru zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom lTMS20l4+.
K záväznému uplatneniu nároku Posk}toVatel'a na Vrátenie NFP alebo jeho časti na základe
ŽoY d,ochádz'azverqnením ŽoV Posk}4ovatel'om vo verejnej časti ITMS20I4+. Prijímatel'
je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2O14+ informovan1 automaticky generovanou
notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMs20 14+ zaslanou na e-maiIovĺt adresu
kontaktnej osoby. Poskyovatel' v ŽoY uvedie r4yšku NFP, ktoru má Prijímatel' Vrátit'a
zárove určí čísla rlčtov, na ktoré je Prijímaĺel' povinn , vrátenie Vykonat'..

Prijímateľ u zaväzu1e wátiť NFP alebo jeho čast' uvedenťr v ŽoV do 60 dní odo d a
doručenia ŽoV Prijímatel'ovi vo verejnej časti lTM320l4+. De doručenia vo verqnej časti
ITMS2Ol4+ je totožn ,s d om prechodu ŽoV do stavu,,odoslan ,dlžníkovi" v systéme
ITMS2O14+.D omnasleduj cimpodni sprístupneniaŽoVvoverejnejčasti I'l'MS2ol4+
začína plyn ť 60 d ová lehota splatnosti. PIeplatok vzniknut na základe zričtovania
Preddavkovej platby je Prijímatel' povinn , wátit' najnesk r spolu s predložením
Dopl ujticich dajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímatel' tieto
povinnosť nesplní, ani ned jde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade
plnenia, Poskyovatel':

a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedenych V Zmluve o posk},tnutí

NFP, za ktorj'ch bolo NFP poskynut;|' príslušnému správnemu orgánu (ak ide
o porušenie finančnej disciplíny) alebo

b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uveden 'ch v Zmluve o poskytnutí
NFP' za ktorj'ch bolo NFP poskynut , Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o

porušenie pravidiel a postupoV verejného obstarávania) alebo
c. postupuje podl'a $ 4l odsekov 2 až 4 a|ebo $ 41a odsek 2 zákona o pľíspevku

z EŠIF alebo
d. postupuje podl'a osobitného predpisu (napr. Civiln sporoly poriadok) a uplatní

pohl'adávku na vrátenie NFP alebo jeho časti uvedenej v ŽoY na príslušnom
orgáne (napr. na s de).

Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na čet; Prijímatel', ktor,
je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti fomou platby
na ričet alebo fomou rozpočtového opatrenia v sťtlade so žiadostbu o vrátenie finančn ch
prostľiedkov.

Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na čet je Prijímatel'povinn1
uviest' variabiln ' symbol, kton_ je automaticky generovan systémom ITMS2O14+ a je
dostupn ' vo verejnej časti ITMS2O14+.

Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímatel', ktor ,je
štátnou rozpočtoVou organizáciou prostrednĺctvom lTMS20l4+.

Pohl'adávku Posky'tovatel"a voči Prijímatel'ovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a
pohl'adávku Prijímatel'a voči Poskyovatel'ovi na poskynutie NFP podl'a Zmluvy
o poskynutí NFP je moŽné vzájomne započítat'podl'a podmienok $ 42 zákona o príspevku
Z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu ned jde z d vodu nesr]hlasu Posk)'tovat l'a,
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Prijínatel' je povinny vrátit'sumu určenu v ŽoY už doručenej Prijímatel'ov podľa odsekov
3 až 7 tohto článku YZP do l 5 dní od doručenia oznámenia Poskyovatel'a, že s \rykonaním
vzájomného započíÍan|a nes hlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedene| v ŽoV,
podl'a toho, ktorá okolnost'nastane nesk r. Ustanovenia odsekov 3 až7 tohÍo článku VZP
sa použij pnmerane.

9. Ak Prijímatei'Zistí Nezrovna]ost's visiacu s Projektom, zaväzuje sa

a. najnesk r do 3 dní t to Nezrovnalost'oznámit'Poskyovatel'ovi,
b. predloŽit'Poskytovatel'ovi príslušné dokumenty t ,kajrice sa tejto NezroVnalosti

a

c. vysporiadať t to Nezro\Ťalosť postupom podl'a odsekov 3 aŽ 8 tohto článku
VZP; ustanovenia t ,kajĺrce sa ŽoV sa nepouŽijri.

Uvedené povinnosti má Prijímaĺel'do 31.08.2027' Táto doba sa predĺŽi ak nastanri
skutočnosti uvedené Včlánku 140 všeobecného nariadenia, ato očas trvania tychto
skutočností.

l0. V prípade vľátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatíry Prijímatel'a, Prijímatel'pred
realizovaním hrady oznámi Poskyovatel'ovi u-y'šku vrátenia prostredníctvom Verejnej
časti l'fMS20l4r' (z d vodu evidencie pohl'adávky na strane Posk},toVatel'a). Následne pri
rcaljzácĺi hrady Prijímatel' uvedie správny variabiln , symbol automaticky generovanjz
Syst mom ITMS20l4+, ktorj' je dostupn , vo verejnej časti ITMS2014+.

2.
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projektov bez vy'tvorenia analy4ick ,ch ričĺov v členení podl'a jednotlivj,ch
projektov, ak čtuje v s stave podvojného čtovníctva,

b) v ričtovn ,ch knihách podl'a $ 15 zákona č. 43112002 Z. z o ričtovníctve
v znení neskorších predpisov so slovnym a číseln 'm označením Projektu v
rlčtovn ,ch zápisoch' ak ričtuje V s stave jednoduchého ričtovníctva.

Pľijímatel', ktorj' nie je čtovnou jednotkou podlä zákona č. 43l12002 Z. z. o čtoVníctVe
v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záviizkov, príjmov a ľ'davkov
(pojmy definované v $ 2 odsek 4 zákona č' 43|/2002 Z. z. o čtovníctve vznení
neskorších predpisov) t 'kaj cich sa Projektu v čĺovn ,ch knihách podl'a $ 15 odsek 1

zákonač.43l'12002z' z. o čtovníctve V znení neskorších predpisov (ide o ričtovné knihy
používané v slistave jednoduchého ričtovníctva) so slovnym a číseln 'm označením
Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedeníe tejto evidencie, preukazovanie zápisov
a sp sob oce ovania majetku a záväzkov sa primerane pouŽij ustanovenia zákona č.
43|/2002 Z. z. o ilčtovnictve v znení neskorších predpisov o čtovn ch zápisoch,
čtovnej dokumentácii a sp sobe oce ovania.

Záznamy v ričtovníctve musia zabezpečiť ridaje na írčely monitorovmia pokroku
dosiahnutého pri Realízácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb
a ul'ahčit'proces overovania a kontroly v'davkov zo strany príslušn ,ch orgánov.

Prijímatel' uchováva a ochra uje čtoVn dokumentáciu podl'a odseku 1 

' 
evidenciu podl'a

odseku 2 a in dokumentáciu ĺj,kaj cu sa Projektu v s lade so zákonom č. 431 l2OO2 Z' z.
o čtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.

V sĺtvislosti s plnením povinností Poskyovatel'a podl'a článku 72 všeobecného
nariadenia, Poskyovatel'dohodne s Prijímateľom sp sob monitorovania čist 'ch príjmov
z projektu podl'a článku 6l všeobecného nariadenia a vedenia záunamov u Prijímatel'a' a
to na čely zdokladovania a preukázania skutočností t 'kaj cich sa čistého príjmu
z Projektu uvedenych v Následn ,ch monitorovacích správach.

Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo zemia Slovenskej republiky, je
povinn; viest' ĺrčtovníctvo t 'kaj ce sa poskyovania príspevku podl"a právneho poriadku
štátu, na rizemí ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

neuplat uje sa.

Článok 12 KoNTRoLA/ AUDIT

l. oprávnené osoby na v'kon kontroly/auditu sri najmä:

a. Poskytovatel'a ním poverené osoby,

b. Útvar vnritomého auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovatel'ského orgánu
a nimi poverené osoby,

c. Najvyšší kontroln ,rirad SR a ním poverené osoby,

d. orgán auditu, jeho spolupracujlice orgány (Úrad vládneho auditu)aosoby
poverené na {kon kontroly/auditu,

e. Splnomocnení zástupcovia Eur pskej Komisie a Eur pskeho dvora audítorov,

f. orgžn zabezpečuj ci ochranu finančn 'ch záujmov EÚ,

3.

4.

ll Ak Prijímatel'newáti NFP alebo jeho čast'na správne čty alebo pri uskutočnení hrady
neuvedie spráVny automaticky ITMS2014+ generovany variabiln , symbol, príslušn ,
záväzok Prijímatel'a zostáva nesplnenjl a finančné Vá'ahy Voči Poskyovatel'ovi sa
pov ažuj za nelrysporiadané'

lz. Protí akejkol'vek pohl'adávke na vrátenie NFP ako aj proti ak 'mkol'vek in 'm pohl'adávkam
Posk ovatel'a voči Prijímatel'ovi vzniknutych z akéhokol'vek právneho d vodu Prijĺmatel'
nic je oprávnen ' jednostranne Započítať ak kol'vek svoju pohl'adávku.

l3. Zmluvn stranysaosobitnedohodli,ŽenavrátenieNFPalebojehočasti podl'aodseku4
tohto článku VZP sa uplatní l20-d ová lehota' ak čo i len de p vodnej 60_d ovej lehoty
pripadne na obdobie krízovej situácie podl'a $ 5 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF, inak
platí 0-d ová lehota splatnosti na wátenie NFP alebojeho časti.. Začiatok plynutia l20-
d ovej lehoty je totoŽny S d om sprístupneniaŽoY v ITMS 2014+, t. j. začiatok pl}nutia
Iehoty sa nemenĺ.

Článok ll UČTo!.\ĺĺcTVo A UCHovÁvANIE ÚčTovNEJ DoKUMENTÁClE

Prijímatel', ktor,je ťrčtovnou jednotkou podl"a zákona č. 43112002 Z. z. o učĺovníctve
v znení neskorších predpisov sa zaväzuje čtovať o Skutočnostiach t: kajtlcich sa projektu

a) na analyick'ch r]čtoch v členení podl'a jednotlivj'ch projektov alebo
V anal},tickej evidencii vedenej v technickej forme2 v členení podl'ajednotliv_ilch

rPojcrnLechnickáformajodefinovan ,v 3lods.2pĺsmenob)zákonač.43|/2oo2z.Z o čtovnĺctvev
Znení ngskoľšĺch predpisov.

5.
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g. osoby pľizvané orgánmi uveden mi v písmenách a) až Í) v s lade s príslušnyrnl

právnyni predpismi SR a právnymi aktmi EU.

2. Kontrolou Projektu sa rozumic sr|rhrn činností Posk}'tovatel'a a nĺm prizvanj/ch os b' ktorj'mi

sa overuje plnenie podmienok posk}4nutia NF'P v srilade so Zmluvou o posk}1nutí NFP, s lad

nárokovanjlch finančn ch prostriedkov/deklarovan ch {davkov a ostatnych dajoV

predloŽen ,ch Zo Strany Prijímatel'a a sĹrvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR

a právnyrni aktmi EÚ, dodržiavanie hospodámosti, efekĺívnosti, ričinnosti a ilčelnosti

poskynut ho NFP, d slednĺi a pravidelné overcnie dosiahnutého pokroku Realizácie aktiVít

Projcktu, vrátane dosiahnut ch hodn t Meratel'nych ukazoVatel'oV Projektu a ďalšie

povinnosti stanoven Prijímatel'oVi V Zmluve o posk}'tnutí NFP. Kontrola Projektu je

vykonávaná v sťrlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä lonnou

adrninistratívnej finančne; kontroIy povinnej osoby a finančnej kontÍoly na mieste.

V prípade, ak s kon1ĺolou vykonávanou fonnou administratívnej finančnej kontroly

povinnej osoby alebo finančnej kontro]y na mieste identiÍ'ikované nedostatky, doručí

I)oskytova1c]' Pĺijímatcl'ovi návrh čiasĺkovej správy z konĺroly/ návrh správy z kontroly,

pričorn Prijímatel'jc oprávnen ' podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky

k zistcnym nedostatkon, navrhnut m odporučaniam, k na predloženie písomného Zoznamu

opatrení prijatych na nápravu zistenych nedostatkov a na odstránenie prĺčin ich vzniku (d'alej

lcn ''prijaĺé opatrenia") a k lehote na splnenie prijat:i'ch opatrení' uvedenym v návrhu

čiastkovcj správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohl'adnení opodstatnenych nánieĺok

(za pľedpokladu, Že Prijímatel'zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovatel'

Prijírĺatel'ovi čiastkovĺr spĺávu z kontroly/správu Z kontroly, ktorá obsahuje všetky

náIežitosti uvcden v $ 22 ods. 4 Zäkona o Íinančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sl'i

skončené d orn zaslanla SpIáVy Prijímatcl'ovi. Zaslanírn čiastkovej spráVy je skončená tá čast'

kontroly/auditu, ktorcj sa čiastková správa t ka. Ak je kontrolďaudit zastavená/zastaveny

z d vodov hodn ,ch osobitn ho Zretel'a kontrolďaudit alebo ich čast'je skončenďskončeny

vyholovenĺm z'irznamll s uvedcním d vodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímatel'ovi

nczasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijírnatcl' sa z'aväzuje, Ž'e lmoŽní v- kon kontrolyiauditu zo strany oprávnen ch os b na

vykon kontroly/auditu v zmyslc príslušn 'ch právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ,

rrajrnä zákona o príspevku z EŠlF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy

o poskynutí NFP'

4' I)rijímaĺel' je počas vykonu kontroly/auditu povinny najmä preukázat' opráVnenost'

1,ynaloŽen ch v davkov a dodrŽanie podmienok poskynutia N|'P v zrnysle Zmluvy

o poskynutí NFP a príslušn1 ch právnych predpisov'

5. l,riiĺmatel' jc povinnj' zabczpečit'prítomnost' os b zodpovednych za Realizáciu aktivít

l)rojektu, V}'tvoÍit' primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu,

zdrŽa|' sa konania, ktor by rĺohlo ohÍozit' začalie a riadny priebeh v konu kontroly/auditu

a plnit' všetky povinnosti, ktoré mu vypl ,vaj najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.

6. oprávncné osoby na vykon kontroly/auditu m Žu vykonat'kontrolu/audit u Prijímatel'a

kcdykol'vek od rĺrčinnosti Zmluvy o poskynuĺí NIrP až do uplynutia leh t podl'a článku 7

odsek 7.2 ztnluvy. Uvedcná doba sa predĺži vprípade, ak nastan skutočnosti uvedené

v čiánku 140 všcobecného nariadenia, a to o čas ĺrvania t; chto skutočností. Poskytovatel'je

oprávncn prerušiĺ' plynutic leh t Vo Vzt'ahu k v_ikonu kontroly žiadosti o platbu fonnou

adIninistratívnej Íinančnej kontroly pred jej uhradeníľ zĺrčtovaním V prípadoch StanoVen ch

článkoIl l 32 odsek 2 všcobccného nariadenia'
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8.

osoby oprávnené na vj'kon kontroly/auditu majri práva a povinnosti upravené najmä

v zákone o finančnej konĺrole a audite, vrátane právomoci ukladat' sankcie pri porušení

povinností Zo strany Prijímatel'a.

Prijímatel' je povinn prijať opaĺrenia na nápravu nedostatkov zistenjzch kontrolou/auditom

v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audĺtu V lehÔte stanovenej

opráWenymi osobami na vj'kon kontroly/auditu. Prijímatel' je zárove povinn] zaslat'

osobám oprávnen]i'm na v'kon kontroly/auditu avŽdy aj Poskyovatel'ovi, ak nie je

v konkr tnom prípade osobou lrykonávajircou kontrolu/audit, písomn ' zoznam prijatych

opatrení prijat ch na nápravu zistenych nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z

kontroly/správe z kontroly/auditu a na \ďZW Poskyovateľďin 'ch opráVnen] ch os b na

vj,kon kontroly/auditu predložiť dokumentáciu preukazujricu splnenie prijat]ch opatrenĺ.

Plnenie informačnej povinnosti Prijímatel'a podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti

t 'kajricej sa povinného informovania o zisteniach opráVnenj'ch os b na vykon

kontroly/auditu, prípadne in ch kontroln ch orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom

tam uvedená informačná povinnost' Prijímatel'a m že bl pod]'a okolností konkrétneho

prípadu čiastočne alebo plne splnená zaslaním spráVy V Zmysle predchádzaj cej vety.

Prijírnatel'je zárove povinny pľepracovať a predloŽit' v lehote určenej oprávnenou osobou

písomny zoznam prijatj'ch opatrení, ak oprávnená osoba lyŽadovala jeho prepracovaníe a

predloženie.

. Právo Poskyovatel'a alebo os b uvedenych v odseku l tohto článku na vykonanie

kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadn)'m ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí

NFP. Uvedené práVo Posk}'tovatel'a alebo os b uveden 'ch vodseku l tohto článku sa

Vzthhuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditu t ,ch isf'ch skutočností, bez ohl'adu na

druh vykonanej kontroly/auditu' pričom pri vykonávaní kontroly/auditu s Posk}4ovate]'

alebo osoby uvedené vodseku l tohto článku viazané iba platnj/mi pIáVn)mi predpismi

a touto Zmluvou o poskynutí NFP, nie však závemi predchádzaj cich kontroliauditov. T] rn

nie s nijak dotknuté povinnosti (t ,kajrice sa naprĺklad povinnosti plnit'prijaté opatrenia)

vypl vajĺrce z t1 chto predchádzajricich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímatel'a vrátiť NFP

alebo jeho čast,, ak táto povinnosť vyplynie z vj'sledku vykonanej kontroly/auditu

kedykol'vek počas ričinnosti Zmluvy o posk}'tnutí NFP, nie je dotknutá vj'sledkom

predchádzaj cej kontroly/auditu.

l0. Prijímateľ berie na vedomie, Že Posk}'tovatel"pri získavaní informácií o Projekte využíva aj

osobitné nástroje vy,tvorené inštitliciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE,
a to najmä za ťrčelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančnych záujmov. Prijímatel'

s hlasí s t ,m, aby ĺrdaje tj'kajrice sa Projektu, ktoré posk}'tne Posk}tovatel'oVi, boli sričast'ou

systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijĺmateľ sa zárove zav'dzu1e

posk}.tn t' Poskyĺovatel'ovi akékol'vek dopl ujrice informácie, ktoré bude Poskytovatel'

požadovať v srivislosti s prešetrovaním infomácií získanych v rámci systému ARACllNE.

Článok13 ZABEZPEČENIE PoHĽADÁVKY, PoISTENIE MAJETKU
A ZMLUVNÉ POKUTY

1 . Ak Posk}'tovatel' Vo VyZVe alebo počas ričinnosti Zmluvy o posk}tnutí NFP určí' Že

Prijímateľ bude povinn ' zabezpečiť bud cu pohl'adávku zo Zmluvy o posk}'tnutí NFP,

Prijĺmatel' sa zaväzuje takéto zabezpečenie posky4nriť vo forme, sp sobom a Za

podmienok stanovenych Vo Vyzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o posky4nutí

NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom lyužitia záložného práva

alebo in ,m vhodn] m zabezpečovacím nrostriedkom Lt n/m 
^žA 

hlŕ' ., .JJ^l^ _ ! ..
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alebo in m vhodn m zabezpečou-acim prostriedkom, ktoÚm m že byt vs lade s $ 25
odsek 9 Zákona o príspevku z eŠlľ a.j prijatie zmenky posk},tovatel'om od prijímatel'a.
Pre zriadenie a vzn1k záložného práva a primeran e aj pre iné zabezpečovacie prosrriedky
slrižiace pre zabezpečenie záväzkov vypl 'vaj cich zo Zmluvy o poskynutí NFP platiá
všetky nasledovné podmienky:

a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho konu, kton-iu pre
vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá obchodn , zákonníka ďebo
občiansky zákonník,

b) za kumulatívneho splnenia všetkych podmienok uvedenych V tomto odseku 1

zálohom m že by' buď majetok nadobudnuĺ.iu z NFP alebo iné veci, práva alebo
majetkové hodnoty vo vlaslníctve Prijímatel'a alebo tretej osoby'

c) k hnute]'n]i/m alebo nehnutel'n ,m veciam' ktoré tvoria záloh, musí by'vlastnícke
právo riplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník'
resp. všetci spoluvlastníci veci a s čet ich spoluvlastníckych podielov k veci'
ktoráje predmetom zálohu, je l/l'

d) zriadeniu záložného práva m že d jst, aj postupne, a to v prípade postupného
vyplácania schváleného NFP,

e) hodnota Zálohu musí by., rovná alebo lyššia ako sričet už vyplateného NFP a tej
časti NFP' ktoru Prijímatel'žiada V}platit'na Základe predloženej ŽoP. V prípade
spolufinancovania Projektu zo strany Financuj cej banky, hodnota zálohu musí
zahŕ at' aj vj'šku pohl'adávky banky na in 'ako Prekle ovací ver' t.j' ktorá sa
automaticky neznižuje v prípade rihrady NFP alebo jeho časti o tuto uhradenri
sumu v zmysle pravidiel rypl; vaj cich zo Zmlllvy o spolupráci a spoločnom
postupe medzi bankou a orgánmi zastupujricimi Slovenskri republiku. To
znamená, že v prípade postupného znaďovania záložného prává, ;e .iednou
z podmienok vyplatenia časti NFP preukiízanie znadenia záložného práva
zabezpečujťrceho aj tírto ešte ne'r.}platen čast' NFP, ktorá bola obsiahnutá
v konkrétnej ŽoP Prijímatel'a (vid' článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v
zmysle oboch r.yššie uveden1 ch pravidiel,

Q zálohom m Žu by':

(i) veci vo lylučnom vlastníctve Prijímatel'a, práva alebo iné
majetkové hodnoty patriace u- lučne Prijímatel'ovi' alebo

(ii) veci vspoluvlastníctve Prijímatel'a za podmienky' že záložcom
bude aj druh 'spoluvlastník/ostatní spoIuvlastníci; tak, že musí b}'t'
dosiahnut 's hlas väčšiny so zriadením záložného právanazáloh
počítan ' podl'a vel'kosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je
zálohom, alebo

(iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/os b za podmienky, že so
niadením záložného práva na záloh s hlasí vlastník alebo
spoluvlastníci veci pri dosiahnuti srihlasu podl'a predchádzajliceho
bodu ii) alebo

(iv) veci v spoluvlastníctve os b uveden1 ch v bodoch (i) aŽ (iii) vyššie
za podmienok tam uvedenych alebo

(v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnotv
analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria vj,lučne
Prijímatel'ovi'

g) ak sri zálohom hnutel'né veci, Prijímatel'je povinn oznamovať Poskyovatel,ovi
každ zmenu miesta, kde sa nachádzajri do troch kalendámych dní po vykonaĺí
zmeny a s časne je povinn ' do troch kalendámych dní oznámit' Poskyovatel'ovi
ich sričasné miesto v'skyu, ak o to Posk}'rovate1'poŽiada, inak sa predpokladá
že sa nachádzaj V mieste Realizácie Projektu,

h) Poskyovatel'musí byt'záloŽn m veritel'om prrny'm v poradí (t.j. ako prednostn]
záloŽny ventel').

ALEBo V PRÍPADE UVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

h) okrem podmienok uveden ,ch pre zriadenie a vznik záložn ho práva podl,a písm.
a) až ď tohto odseku, sa pre zriadenie avznik záloŽného práva vProjekte,
ktorého aspo časť Celkov'ch oprávnen 'ch v,davkov ďalebo aspo časi
Neoprávnenych vj'davkov je financovaná prostredníctvom liveru poskynutého
Financuj cou bankou a Prijímateľ poskyuje na zabezpečenie svojich záväzkov
zo Zmluly o posk}tnutí NFP a zo Zmluvy o rivere rovnakj, záloh pre
Posk}.tovatel'a aj pre Financuj cu banku, uplatnia aj všetky nasledovné
podmienky:

(D Financujrica bank a znadí zá|ožné právo ako prednos tny záložny
Veritel'. V takom prípade Poskyovatel' zÍladi zäložné právo ako
záIožnj, veriĺel' druh ' v poradí. Financuj ca banka si m Že
zĺiadit' záIožné právo aj v ďalšom poradí, za čelom
zabezpečenia in ch pohl'adávok Financujricej banky, ako s
pohl'adávky zo Zmlur,y o vere.

(iD

(iiD

Prijímatel' sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajriceho
písomného srihlasu Poskytovateľa a Financuj cej banky
nezat'aží zá|oh niadením ďalšieho zá|ožného práva vprospech
tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude povaŽovat,za
podstatné porušenie Zmluvy o poskynutí NFP a Prijímatel' je
povinn ' lrátiť NFP alebo jeho čast'v s lade s článkom l0 VZP.
Toto ustanovenie sa nevzt'ahuje na zri adenie záložného präva za
čelom zabezpečenia azaplatenia in ch pohľadávok

Financujricej banky, ak má táto s Poskytovatel'om uzatvoren
ZmIuw o spolupráci a spoločnom postupe.

Zmluvné strany sa dohodli, že:

l. porušenie Zmluvy o rivere zo strany Prijímatel'a, alebo

2. odsĺipenie Financujricej banky od Zmluvy o vere, alebo

3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohlädávky Financuj cej
bankyzo Zmluvy o vere,

ktoré:
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a) má alebo m že mat'za následok spe ďeni spoločného
zálohu Poskyovateľa a Financuj cej banky v rámci
v konu záloŽného práva alebo

b) sp sobí neschopnost' Prijímatel'a preukázať zdroje
financovania aspo časti oprávnen 'ch qŕdavkov podl'a

schválenej intenzity pomoci ďalebo sumy všetkych
Neoprávnen;i'ch v'davkov v zmysle Zmlulry
o posk}'tnutĺ NFP na základe v ,zvy Poskyovatel'a,

predstavuje zárove nesplnenie podmienok pre Riadnu
Realizáciu aktivít Projektu smerujricu k dosiahnutiu ciel'a
Projektu definovaného v článku 2.2 zmluly, v d sledku čoho je
zárove aj podstatnym porušením Zmluvy o posk}4nutí NFP
a Prijímatel' je povinn ' vrátit' NFP alebo jeho čast' v srilade
s článkom l0 VZP.

(iv) Číselné označenie čtu uvedeného v Zm|uve o tivere alebo na
inom doklade Vystavenom Financujrlcou bankou, na ktor_ má
by4' vyplaten; NFP, musí by' totoŽné s číseln ,m označením čtu
uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zrnluvy o poskytnutí
NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímatel'a' Bez
predchádzajriceho písomného sĺrhlasu Financujricej banky
nem Že d jsť k zmene číselného označenia tohto ričtu.

(v) Prijímateľ t 'mto udel'uje Poskytovatel'oVi srihlas s poskynutĺm
ak 'chkol'vek dajov a informácii t ,kajlicich sa Zmluvy
o poskynutí NFP alebo in ch zmlriv uzavret ch medzi
Prijĺmatel'om a Posk}'tovatel'om v nadväznosti na Zmluw
o poskynutí NFP' vrátane osobn1 ch dajov poŽívajĺrcich
ochranu podl'a osobitn ,ch predpisov, Financujĺrcej banke.

(vi) Vprípade, ak Financujrica banka obdrží v t'ažok zpredaja'
zálohu, bude sa s q ťažkom nakladať sp sobom stanovenym V

$34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá t 'kaj ce sa zriadenia, vzniku a v konu záloŽného práva
budti dohodnuté v pĺsomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade
iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu
o poskytnutĺ NFP.

2. Prijírnatel' je povinn ', s vynimkou majetku, ktorého povaha to nedovol'uje (napr.

sollware, licencie na predmety priemyselného Vlastníctva, patenty, ochranné znénky
a podobnc) a pozeInkov, ak ich nie je možné poistĺť a ak zY zvy alebo z Právnych
dokumentov Posk}'toVatel'a nevypl1 va, Že sa poistenie nevyŽaduje:

a) riadne poistiť Majetok nadobudnut: z NFP,

b) riadne poistit' Inajetok, ktory je zálohom zabezpečuj cim záväzky Prijímatel'a podl'a
Zmluvy o posk),tnutí NFP' ak je tento odlišn] od majetku podl'a písmena a) tohto
odseku, pričom Íento Záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záloŽného práva,

c) zabezpečit', aby bol riadne poistenj/ majetok Vo Vlastníctve tretej osoby / tretĺch os b,

ak je zálohom zabezpečujrictm pohl'adávku Poskyovatel'a podl'a Zmluvy
o posk},tnutí NFP.
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b.) neposkyne Poskyovaĺe|'ovi informácie v prípadoch, v ktor,_ ch táto povinncst'
vypl Va Priĺímatel'ovi zo Zmluvy o ooskYtnutí NFP podľa članku odsek .1

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravídlá:

(') Poistná suma musí byt najmenej vo v'ške obstaľávacej ceny/ceny
zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh
a zálohom nie je Majetok nadobudnut z NFP, poistná suma musí by'
najmenej vo vj'ške podl'a ods. l písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,

(ii) Poistenie sa musí vztähovat'minimálne pre prípad poškodenia, zníčenia,
odcudzenia alebo straty; Poskytovatel' je oprávneny preskrimať poistenie
majetku a s časne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia' ktoré zahŕ ajli
aj rozšírenie typu poistnj,ch rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,

(iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržatel'nosti
Projektu,

(iv) Prijímatel'je povinn , udrŽiavať uzavreni a ričinnri poistnri zmluvu' plniť
svoje ZáväZky z nej vypl 'vajirce a dodržiavať podmienky v nej uvedené,
najmä je povinn , platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania
poístenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržatel'nosti
Projektu d jde k zániku poistnej Zmluvy, je Prijímatel' povinn uzavriet'
nov poistnri zmluwza podmienok určen ,ch Posk}'tovatel'om tak, aby sa
poistná ochrana majetku nezmenšíla aaby nová poistná zmiuva spĺ ala
všetky náležitosti poistnej zmluly uvedené V tomto bode,

(v) Prijímatel'je povinn , Bezodkladne oznámiť Poskyovatel'ovi vznik poistnej
udalosti, rozsah d sledkov poistnej udalosti na Projekt' jeho schopnosť
spešne Ukončiť realizáciu hlavn 'ch aktivít Projektu alebo splniť

podmienky UdrŽatel'nosti Projektu a s časne vyjadriť rozsah sličinnosti,
ktoru od Poskyovatel'a poŽaduje, ak je možné následky poistenej udalosti
prekonat'' najmä vo vzťahu k využitíu poistného plnenia, ktoré je
vinkulované v prospech Posky4ovatel'a'

(vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímatel' je povinn;
zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené
Prĺjímatel'ovi vodsek 2, bod (i) až (v) tohto článku l3 VZP
a Poskytovateľovi Z toho Vypl] vaj rovnaké práva, ako by mal voči
Prijímatel'oVi, ak by poísten 'm bol Prijímatel'.

3. Prijímatel', ktory je záIožcom' je povinn ' oznámiť poistbvatel'ovi najnesk r do v'platy
poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku Vznik
záložného práva vzmysle $151mc odsek 2 občianskeho zákonníka. Vprípade, ak
Prijímatel' nie je vlastníkom záIohu alebo je spoluvlastníkom zálohu' Prijímatel'je
povinny zabezpečiť, aby Vlastník veci, ktor,je zá|oŽcom alebo aj ostatní spoluvlastníci
veci, splnili oznamovaciu povinnost'podľa prvej Vety tohto odseku.

4' Porušenie povinností Prijímateľa uvedenych v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa povaŽuje
Za podstatné porušenie Zmluvy o poskynutí NFP a Prijímatel' je povinn vrátiť NFP
alebo jeho časť v sĺrlade s článkom 1 0 VZP.

5. Ak Prijímatel'poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o posk}tnutí NFP t ,m, že:

a) neposkyne Posk}ĺovatel'ovi Dokumentáciu, správy' daje alebo íníormácie, na
ktor'ch poskynutie je Prijímatel'povinnjl vzmysle článku 4 odseky 2 až 6,
článku 7 odsek 2, článkov |0 a 1| YZP'
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c) patria do skupiny v'davkov odslihlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní
Dostumv mi reruích Proiektu mlÝvairicich zn 7mlrlw n nnŠL!'lnltÍí NFP cíl
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neposkytne Poskyovatel'ovi informácie v prípadoch, V ktor ch táto povinnosť
vypl'va Prijímatel'ovi zo Zmluĺry o poskynutí NFP podľa článku odsek 6.l
zmluvy, zčlánku 8 odsek 13 a14 YZP, zčlánku 13 odsek 1, písmeno g) VZP
ačlánku 13 odsek 2' bod v) VZP, vrozsahu av lehote stanovenej vZm|lye
o poskynutí NFP alebo určenej Poskytovatel'om, ktorá lehota nesmie by'kratšia
ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluly o poskytnutí NFP,
nepredloží Posk},tovatel'ovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci
mu táto povinnosť vypl .va zo Zm|uly o poskynutí NFP, najmä z čIrínkov
uveden 'ch v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve
o poskytnutí NFP alebo určenej Poskyovatel'om, ktorá nesmie by'kratšia ako
lehota na Bezodkladné plnenie podl'a Zmluvy o poskytnutí NFP'
ktorejkol'vek povinnosti spojenej s ínformovaním a komunikáciou, na ktoru je
Prijímatel'povinn1 v zmysle čIánku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za wed,ené porušenia povinností Príjímatel'om zmlurĺrri
pokutu. Zmluvn pokutu je Poskyovatel' oprávnen , uplatnÍĺ' voči Prijímateľovi za
porušenie jednotlivej povinnosti podl'a písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo vj,ške
zmluwej pokuty 1 00 EUP. zakaždy, aj začat , de omeškanía' až do splnenia porušenej
povinnosti alebo do ziniku Zmluvy o poskynutí NFP, maximálne Však do 

'šky 

NFP
uvedeného v článku 3 odsek 3. l písmeno c) zmluvy. Poskyovatel'je oprá'nen , uplatniť
zmluw pokutu podl'a predchádzajricej vety tohto odseku v prípade, ak za Íakélo
porušenie povinnosti nebola uloŽená iná sankcia podl'a Zmluvy o poskytnutí NFP' ani
nebolo odst pené od Zmluvy o poskytnutí NFP a sričasne, ak Poskytovatel'Prijímatel'a
vyzval na dodatočné splneníe povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže Zmluvná pokuta
aPrijímatel' uveden povinnosť nesplnil ani vposkynutej dodatočnej lehote, ktorá
nesmie by'kratšia ako lehota pre Bezodkladné plneníe podl'a Zmlur.y o poskynutí NFP.
Pnĺvo Poskyovatel'a na náhradu škody sp sobenri Prijímateľom nie je dotknuté
ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktoru sa Prijímatel' zaväzuje uhradit'Poskyovatel'ovi uvedie
PoskytoVatel' V ŽoV.

Článok 14 oPRJĺVNENÉ lnÍonvry
l. oprávnen 'mi vj'davkami sri všetky vj'davky, ktor sri ner.yhnutné na Realízáciu aktivít

Projektu tak, ako je uveden ' v článku 2 zmluvy a ktoré spÍRa.1ri všetky nasledujrlce
podmienky:

a) vznikli počas Realizácie hlavn 'ch aktivít Projektu (od Začatía realizácie hlavn ,ch

aktivít Projektu do Ukončenia rcalizácie hlavn ,ch aktivít Projektu) na realizáciu
Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v ľámci oprávneného
časového obdobia stanoveného vo Y zve, najsk r l. januárom 20 14, resp. najsk r od l.
septembra 20l 3 v prípade projektov realízovanych v rámci lniciatívy pre zamestnanost'
mlad 'ch a boli uhradené najnesk r do 3 1. decembra 2023,

b) v nadvžiznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené m žu b},t' aj \r davky na podporne
Aktívity, ktoré sa vecne viažu k hlavn .m Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred
Začatím realizácie hlavn 'ch aktivít Projektu, najsk r od l.1.2014 alebo po Ukončení

' ĺealizácie hlavn 'ch aktivít Projektu, najnesk r však do uplynutia 3 mesiacov od
Ukončenia rea|izácie hlarĺr 'ch aktivít Projektu alebo do podania záverečnej Žiadosti
o platbu, podl'a toho, ktorá skutočnost'nastane sk r na|ncsk ľ však do 3l' decembľa
2023:

c) patria do skupiny vj'davkov odslihlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovanĺ
postupov pri zmenách Projektu vypl vajricich zo Zmluvy o posk}Ínutí NFP, sĺl
v srilade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajri k dosiahnutiu planovan ,ch

cieľov Projektu a sri s nimi v srilade,

d) spĺ aj podmienky oprármenosti v_ davkov v mysle príslušnej Vjlzvy alebo iného
Prár'rreho dokumentu Poskytovateľa, ktorj'm sa určujri podmienky oprávnenosti
v'davkov av záveroch z konholy Verejného obstarávania bolo skonštatované, že 1e
moŽné vj,davky pripustit' do financovania;

e) víaŽu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne ralizovaná, a tieto vi,davky boli
uhradené Dodávateľovĺ alebo zamestnancom Prijímatel'a (ak ide' napr. o mzdové
v 'davky) pred pred|oženim Žiadosti o platbu, najnesk r však do 31.1z-2O23 a zäroveťl
boli opnĺr'nené v'davky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do čto\Ťtíctva
Prijímateľa v zmysle príslušn ch pnĺrnych predpisov SR a podmienok s'unoven ,ch
v Zmluve o poskynutí NFP; podmienka rihrady Dodávatelbvi alebo zamestnancovi
Prijímateľa nemusí by' splnená v prípade, ak ide o v davky, na ktoré sa vztähuje
vj'nimka uvedená v článku 8 odsek písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o r4i,davky
vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa tĺíto podmienka nevyžadujĹ
s ohl'adom na konkréhy systém financovania v srilade s podmienkami upravenymi
v Systéme finančného riadenia;

f) boli vyraložené v srilade so Zmluvou o poskynutí NFP, prárĺrymí predpismi SR
a prárnyĺní aktmi EÚ, wátane pravidiel tj'kaj cich sa štátrej pomoci podl'a čianku t0z
Zmluvy o fungovaní EÚ;

g) s v srilade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, ričinnosti a čelnosti;

h) s identifikovatel né' preukĺízatel'né a sri doložené ťrčtovn 'mi dokladmi, ktoré sri riadne
evidované u Prijímatel'a v srilade s Práraryni predpismi SR; v'davok je preukazan]
faktrirami alebo in mi ričtow 'mi dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré si
riadne evídované v čtoĺrníctve Prijímateľa v siilade s Prár'ľrymi predpismi SR a
Zmluvou o poskynutí NFP; preukazanie v'davkov fakhirami alebo ričtovn ,mi
dokladmi ror,nocennej preukaznej hodnoty sa nevzt'ahuje na v,davky vykazované
zjednodušen 'm sp sobom vykazovania a na poskynutie zálohovej platby; v davky
musia byt uhradené Prijímatel'om a ich uhradenie musí by doložené na.'nesk r preá
ich predložením Posk}tovatel'ovi; podmienka rihrady v'davkov sa neuplatní, ak táto
skutočnosť lyp|yva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém
financovania; pre ričely hrady Preddavkovej platby, sa za ričtovn 'doklad povjuje aj
doklad' na základe ktorého je uhrádzaĺlá Preddavková platba zo strany Prijímatel'á
Dodávatelbvi,

i) navzájom sa časovo a vecne neprekryvajri a neprekr vaj sa aj s in mi prostriedkami
z verejn ch zdrojov; sli dodržané pravidlá krížového financovania uveden v kapitole
3.5.3 Systému riadenia EŠIF (KríŽoVé financovanie),

j) Majetok nadobudnut'- z NFP, na obstaranie ktorého boli v'davky vynaloŽené, musí by'
zakílpen od tretích strán za trhov'ch podmienok na zák|ade v'sledkov Vo bez toho,
aby nadob datel' vykonával kontrolu nad predávaj cim v zmysle článku 3 Naľiadenia
Rady (ES) č. 139/2004 z2O.l-2OO4 okontrole koncentrácií medzi podnikmi
(Nariadenie ES o fuziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebn ,ch
prác musí by vykonané v s lade s ustanoveniami Zmluvy o poskynutí NFP
(najmä článku 3 VZP)' Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a prár.nymi
aktmi EU uprawjricim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vztähuj cich sa

b)

c)

d)
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k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebn ,ch prác nespadajricich pod reŽim zákona

o verejnom obstarävani, vždy za ceny, ktore spĺŕra.jri kľitérium hospodámosti, ličelnosti,
ťrčinnosti a efektĺvnosti vypl ,vajrice z Yyzvy' z článku 33 Nariadenia 201811046 a z
$19 Zákona o rozpočtov ch pravidlách;

k) s lrynakladané na majetok, kton_ je novj'' nebol dosial' používan a Prijímatel's ním

v minulosti žiadnym sp sobom nedisponoval.

2. Yydavky Prijĺmatel'a deklarované v ŽoP sri zaokruhlené na dve desatinné miesta (l
eurocent).

3. Ak v]i,davok nespĺŕla podmienky oprávnenosti podl'a odseku 1 tohto článku VZP, takéto
Neoprávnené v'davky nie sri sp sobil na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto

vyčíslené Neoprávnené vj'davky bude poníŽená suma poŽadovaná na preplatenie v rámci
podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schvá]ená. Ak nesplnenie podmienok

oprávnenosti vydavkov podl'a odseku l tohto článku zistí osoba oprávnená na v'kon
kontroly a auditu uvedená v článku l2 ods. l VZP, Prijímatel'je povinn ,vrátiť NFP alebo
jeho čast' zodpovedaj cu takto vyčíslenym Neoprávnenym v'davkom v s lade s článkom
l0 VZP pri rešpektovaní u. šky intenzity vzťahuj cej sa na príspevok v plnej vj'ške, bez
ohl'adu na skutočnost', že p vodne mohli b}'t'tieto v'davky klasifikované ako oprávnené
v1 davky alebo Schválené oprávnené v. davky. Všeobecné pravidlo t 'kaj ce sa opätovnej
kontroly/auditu uvedené včlánku 12 odsek 9 YZP sa vzt'ahuje aj na zmenu v-idavkov
z oprávnen; ch v davkov/Schválenych opráwenych r.ydavkov na Neoprávnené v'davky.

č]lánok l5 UČTY PRUĺMATEĽA _ osoBITNÉ USTANoVENIA

t. Úety štátnej prispevkovej organizácie, VÚC. subjektov zo stĺkľomného sektora
vrátane mimovládnych organizáciĺ a čty iného subjektu verejnej správy
s v 'nimkou subjektov uveden ch v odseku 2 

^ž 
4 tohto článku VZP

Posk},tovatel' zabezpečí posk}tnutie NFP Prijímatel'ovi bezhotovostne na čet veden '

v EUR (d'alej len ,' čet Prijímatel'a")' Číslo čtu Prijímatel'a je uvedené v Prílohe č. 2

Zmluvy o poskynutí NFP (Predmet podpory).

Účty obce

Posk}'toVatel'Zabezpečí poskynutie NFP Prijímatel'ovi bezhotovostne na ním určen ričet

veden v EUR (ďalej len ,' čet Prijímatel'a"). Prijímatel'realizuje rihradu Schválen ch

oprávnen ,ch v 'davkov Z čtu Prijímatel'a' a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo
čtu Prijímatel'a je uveden v Prílohe č. 2 Zmlwy o poskynutí NFP (Predmet podpory).

Učty ľozpočtovej organizácie v zriaďovatel'skej p sobnosti VUC a obce

Poskytovatel' zabezpečí poskynutie NFP Prijímatel'ovi bezhotovostne na ním určen

osobitn , čet (ďalej len ,,osobitn ' čet")' ktor'je veden ' v EUR. Pred použítím t 'chto

prostriedkovje ich Prijímatel'povinny previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do

piatich dní od pripísania t chto prostriedkov na osobitn] čet. Zriad'ovatel'následne
prevedie prostriedky NFP na Prijímatel'om určen; ričet (d'alej len ,'ričet Prijímatel'a"),

z ktorého Prijímatel' realizuje rihradu Schválen ch oprávnen ch v davkov, a to

prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného čtu a Číslo čtu Prijímatel'a je

uvedené v Prílohe č. 2 Zlnlwy o posk}tnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovatel'
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neprevedie NFP na rozpočtov v_idavkovj' čet Prijímateľa, a vj'davky potrebné na
financovanie určen ,ch ričelov sri zabezpečené v rozpočte Prijímatel'a, Zriad'ovatel' dá
pokyl Prijímatel'ovi na preklasifikovanie v. davkov (realizované hrady oprávnen ,ch

v davkov z in ,ch tičtov otvoren; ch Prijímatel'om) v rámci svojho vj,kazníctva na

v. davky na realizáciu prostriedkov NFP.

Účty príspevkovej organizácie v zľiaďovatel'skej p sobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada pľíspevok na Realizáciu aktivít
Projektu od zriaďovatel'a

Posk}tovatel' zabezpečí poskytnutie NFP Prijímatel'ovi bezhotovostne na ním
určen 'ričet (ďalej len '' čet Prijímatel'a") veden , v EUR. Prijímatel'realizuje
rihradu Schválen 'ch oprávnenych v davkov z tičtu Prijímateľa, a to

prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo ričtu Prijímatel'a je uvedené v Prílohe č.

2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada pľĺspevok na Realiáciu aktivít Projektu
od zriaďovatelna

Poskyovatel' zabezpečí poskynutíe NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním

určen ' čet (ďalej len ,, čet Prijímatel'a")' ktor'je veden v EUR. Pred použitím

tj.chto prostriedkov je ich Prijímateľ povinn ' previesť do rozpočtu svojho
zriaďovatel'a, a to do 5 dní od pripísania t'j,chto prostľiedkov. Zríaďovatel'

následne prevedie prostriedky NFP na Prijímatel'om určen; ričet, z ktorého

Prijímatel' realizuje hradu Schválen 'ch oprávnen1 ch r'ydavkov, a to

prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo ričtu Prijímateľa je uvedené V Prílohe č.

2 Zmlwy o poskynutí NFP (Predmet podpory).

článok l6 Účľy pnIrĺľĺĺTEĽA _ sPoLoČľÉ usrĺľovr,ľn
Prijímateľ je povinn , udržiavať čet Prijímateľa otvoren a nesmie ho zrušit' aŽ do

finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia čtu pre príjem NFP v komerčnej

banke v zahraničí' Prijímatel' zodpovedá za hradu všetk ,ch nákladov spojen: ch

s realizáciou platieb na a z tohto čtu.

2- Ak má Prijímateľ poskynut ' tiver na financovanie Projektu' zmena čtu Prijímatel'a je

možná až po písomnom srihlase Financujricej banky' Písomn ' s hlas Financuj cej banky
podl'a predchádzajticej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovatel'ovi do d a lykonania
zmeny čtu Prijímatel'a.

3. V prípade \'}aŕitia systému refundácie m že Prijímatel' realizovat' rihrady oprávnen1 ch

u_ davkov aj zín ch čtov otvoren 'ch Pľijímateľom pri dodržaní podmienok existencie
čtu Prijímatel'a určeného na príjem NFP. Prijímatel' je povinn ' oznámiť Poskyovatel'oví

identifikáciu t 'chto čtoV.

4. V prípade posk}4nutia NFP systémom refundácie si riroky vzniknuté na čte Prijímatel'a

prĺjmom Prijímatel'a.

Ak je NFP posk}tnufi, systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto

posk}'tnuté prostriedky sri riročené' Prijímatel'je povinn ' otvoriť si ako čet Prijímatel'a

osobitn' ričet na Projekt (ďalej len ,,osobitn ' čet na Projekt"). Prijímatel'je povinn '
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vynosy z prostriedkov na Ĺomto osobitnom ričte na Projekt vysporiadat' podl'a článku 10
Lychto vzp.

. V prípade otvorenía osobitného ričtu na Projekt podl'a predchádzaj ceho odseku
a poskyovania NFP systémom predfinancovania alcbo zálohovej platby, Vlastné Zdroje
Prijímatel'a na Realizáciu aktivít Plojektu m Žu prechádzat' cez tento osobitny ričet na
Projekt. V takomto prípade je Prijímatel' povinn;i' najnesk r pred vykonaním hrady
záväzku vloŽiť vlastn zdrojc Prijímatel'a na tento osobitnj/ čet na Projekt a predložit'
Poskyovatel'ovi V'pis Z osobitného ričtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastnych
zdrojov. V prípade, ak vlastné zdrojc Prljímatel'a neprechádzajír cez tento osobitn ťrčet na
Projekt, Prijímatel' je povinn]jĺ ku kaŽdému uhradenému v'davku doloŽit' Poskyovatel'ovi
vlipis z iného r1čtu otvoreného Prijímatel'om o ĺrhrade vlastnych zdrojov Prrjímatei'a, okrem
prípadov, ak vIastné zdroje Prijírnatel'a s zabezpečované Vecn m príspevkom.

7. Y prípaďe V}uŽitia Systému zálohovej platby m Že Prijímatel' realízovaÍ,špecifické typy
1' davkov aj z iného čtu otvoreného Prijímatel'om v srllade s príslušnymi ustanoveniami
S;stému l'inanČncho riadenia.

PrUímatel"je povinn;iz oznámit' Posk},tovateI'ovi identifikáciu iného čtu otvoreného
PrÚímatel'om, z ktorého realizuje špecifické typy v]i'davkov. Zoznam špecifick ,ch t1pov
vydavkov uvedie Poskyovatel' v Príručke pre Žiadatel'a, resp. Príručke pre Prijímatel'a.

8. oprávneny v davok za podmienok definovanjlch v predchádzajr]com odseku vzniká
prevodom príslušnej časti NFP z čtu Prljímatel'a na in , čer otvoren Prijímatel'om,
definovan] v predchádzajricom odseku a rihradou záväzku alebo hradou špecifického typu
vj'davku.

9' Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriad'ovatel'skej p sobnosti Prijímatel'a,
Ĺrhrada oprávnenych v]i'davkov m Že by'realizovaná aj z ličtoV tohto subjektu pri dodrŽaní
podmienky existencie čtu Prijímatel'a určeného na príjem NFP. Zárove subjekt
v zriad'ovatel'skej p sobnosti Prijímatel'a je povinn realizovat' Schválené oprávnené
vydavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímatel' je povinn ' oznámiť Poskyovatel'ovi
idcntiÍjkáciu ŕrčĺov, z kton_y'ch realizuje hradu Schválenych oprávnenych rrydavkov za
podnrienky dodrŽania pravidiel vztähujricich sa na špecifické u.ildavky a riroky.

Clánok l7a PLATBY sYsTÉMoM PREDFINANCoVANIA
1. Systémom predŕinancovania sa NFP, resp. jeho čast'(d'alej aj 

',platba.,) poskyuje na
oprávnené vj'davky Projektu na základe Prijímatei,om predloŽenj,ch neuhradenych
čtovnych dokladov / časti ričtovn 'ch dokladoV V lehote splatnosti záväzku DodávateI'ov

Projcktu, resp. na základe drobn]j'ch hotovostn ch lhrad a / alebo hotovostnj/ch alebo
bezhotovostnych rihrad správcovi dane, pričom vlastné zdroje Prijímatel,a m žu by'
uhradené Dodávatel'ovi Projektu aj pred pripísaním finančn ch prostriedkov na čte
Prijímatel'a za poskynuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy lealizácie
platieb syst mom predfinancovania s upravené v príslušnej kapitole Systému
finančného riadenia, ktor , sa Zmluvné strany zaváZujÚ dodržiavat'.

2. Poskyovatel' zabez'pečí poskytnutie platby v'lučne na základe Žiadosti o platbu
(posk}hutie predfinancovania), predloŽenej Prijímatel'om v EUR po Začatí ĺealizácie
ak1iVĺt Projcktu anadobudnutí činnosti Zmlwy oposkynutĺ NFP. Žiadost.oplatbu

(poskytnutie predfinancovania) musí by' v sr|rlade s rozpočtom Projektu. PTijĺmateľ
v rámci fomuláraŽiadosĺi o platbu (posky4nulie predfinancovania) uvedie nárokovanit
sumu finančn ch prostriedkov podl"a skupiny v] davkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy
o posky'tnutĺ NFP (Rozpočet Projektu).

3. Spolu so Žiadostbu o platbu (poskynutie predfinancovania) predkladá Prijírnatel' aj
neuhradené čtovné doklady / časti čtovn]í/ch dokladov (fakt ra, prípadne doklad
rovnocennej d kaznej hodnoty, resp. ich k pia) a relevantnri podporn dokumentáciu,
resp. jej k piu, ktorj,ch minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠlF a in ,Pnívny
dokument, a to v lehote splatnosti t 'chto čtoVn ,ch dokladov. Jeden rovnopis ričtovn ch
dokladov si ponecháva Prijímatel'. Ak sri sričastbu v'davkov Prijímatel'a aj hotovostné
rlhrady, tieto v'davky zahrnie do Žiadosti oplatbu (poskynutie predfinancovania)
a predloŽí k nim príslušné ričtovné doklady, ktoré potvrdzuj hotovostn rlhradu (napr.
pokladničn ' blok). Prijímatel'm že do Žiadosti o platbu (poskynutie predfinancovania)
Zahm t' aj hotovostnrl alebo bezhotovostn hÍadu da ovému riradu v prípade prenesenej
da ovej povinnosti V sli]ade so zákonom č. 222l2oo4 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
vznení neskorších predpisov apravidlami opráVnenosti u- davkov, ktoréstanowje
Systém riadenia eŠIr a iny, Prál,ny dokument.

4. Prijímatel'je povinn ' uhradiť ťrčtovné doklady sťrvisiace s Realizáciou aktivít Projekĺu
najnesk r do 5 dní odo d a pripĺsania príslušnej platby na rlčet Priiímatel'a. Úrok
z omeškania s rihradou záväzku voči Dodávatel'ovi Projektu Znáša Prijímatel'.

5. Po posk}'tnutí kťdej platby systémom predfinancovania je Prijímatel' povinn ,celri jej
n- šku zr1čtovať, a to do l 0 dní odo d a pripísania t] chto prostriedkov na ličet Prtjímalel'a.

6. Prijímatel'z čtuje platbu Posky4ovatel'ovi predložením Žiadosti o platbu (zrlčtovanie
predfinancovania), ktoru predkladá spolu s v'pisom z čtu potvrdzujricim príjem NFP,
ako aj dokladmi potvrdzujricimi skuĺočn rifuadu v_ davkov deklarovanych vŽiadosti
o platbu (zr]čtovanie predfinancovania) v. pisom z čtu alebo prehlásením banky
o rihrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri r,".izdavkoch zjednodušene
vykazovanych prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkov ch cien alebo paušáInej
sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zričtovanie predfinancovania) Prijímatel' uvedie aj
u_ davky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné rihrady voči da ov mu
riradu v prípade prenesenej da ovej povinnosti V s lade so zákonom č' 222/2OO4 Z' z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov' ktoré boli zahmuté do Žiadosti
o plaÍbu (posk}'tnutie predfinancovania), pričom nie je povinn ' opätoVne predkladaĺ' tie
isté doklady potvrdzuj]ice hotovostn alebo bezhotovostn hradu. Kjednej Žiadosti
o platbu (poskynutie predfinancovania) m že Prijímatel'predložit'Posky{ovatel'ovi len
jednu Žiadost' o platbu (z čtovanie predfinancovanĺa;. ĺt< bolo predfinancovanie
poskynuté vo viacerych platbách, z d vodu vyčlenenej časti nárokoVan]í/ch finančn: ch
prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskynutie predfinancovania)' je
PrijímateI' povinny ztlčtovat'každ jednu poskytnutri platbu pľedfinancoVania samostatne
(t. j. predložit'samostatnri Žiadost'o platbu _ zričtovanie predfinancovania). Nezričtovany
rozdiel poskynutého predfinancovania je Prijímatel' povinn , (najnesk r do 10 dní) od
uplynutia lehoty na z čtovanie vrátit' na ričet určeny Posk}tovatel'om. Podrobnosti
vrátenia nez čtovaného rozdielu predfinancovania stanoVuje príslušná kapitola Systému
finančného riadenia.

I

Strana 6l z 70
Strana 62 z 70



7. Pľijímatel'je povínny Vo Všetk ,ch predkladan ch Žiadostiach o platbu uvádzat' rrylučne

nárokované finančné prostriedky / deklarované vydavky, ktoré zodpovedajri

podmienkam uveden m v članku l4 YZP.Prijímatel'zodpovedá za pravosť, pravdivost',

správnost'a kornplctnosť dajov uvedenych V t 'chto Žiadostiach o platbu. Ak na základe

neprav ch, nepravdiqy'ch alebo nesprávnych rldajov uveden ch v akejkol'vek Žiadosti

o platbu d jde k vyplateniu alebo schváleniu platby' Prijímatel' je povinn ' takto

V)platené alebo schválen prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto Skutočnosti

dozvie, vrátit'; ak sa o skutočnosti, Že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na

základe nesprávnych, nepravdiu_ ch alebo neprav ch ĺrdajov dozvie Posk}1oVateľ,

poslupuje podl'a článku l 0 VZP.

8' Poskyovatel'je povinn; vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podl'a $ 7 a $ 8 Zákona

o finančnej kontľole aaudite a článku l25 všeobecného nariadenia, a Prijímatel'je
povinn sa na čely vykonu kontroly Íiadit' $ 21 zákona o finančnej kontrole a audite,

inyrli právnymi prcdpismi SR, právnymi aktmí EU a inymi Právnyni dokumentmi.

9. Po vykonaní kontroly podl'a predchádzajriceho odseku Poskyovatel' Žiadosť o platbu

(poSkŕnutie predfinancovania) a Žiadost'o platbu (Zĺrčtovanie predfinancovania) schvá1i

v plnej vj,ške, schváli v zníž'enej v ške, Zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti

o platbu (poskytnutie predfinancovania) m Že časť naľokovanych v. davkov' u ktor'ch
je potrebné pokračovať V kontlole, vyčlenit', a to V lehotách určenych Systémom

finančného riadenia alebo in ,m Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na

schválenie Žiadosti oplatbu (zičtovanie predfinancovania) aŽiadosti oplatbu

(poskynutie predfinancovania), iba ak podá t to Žiadosť o platbu pln a SpráWu, a to

aŽ V momente schválenia s hrnnej Žiadosti o platbu Certifikačn 'm orgánom a len

v rozsahu Schválenych oprávnenych v. davkoV Zo strany Posk}'tovatel'a a Certifikačného

orgánu.

l 0. Predfinancovanie sa poskytuje aŽ do momentu dosiahn,ttia maxirnálne 1 00 % celkov ch

oprávnenych vydavkov na projekt. Posledná Zíadosť o platbu (zrlč-tovanie

pied1inancovania) predloŽená v rámci Realizácie aktiVít Projektu plní funkciu Ziadosti
o platbu (s príznakom záverečná)'

il' Ak Žiadosť oplatbu (poskynutie predfinancovania) obsahuje qldavky, ktoré sr]

predmetom Prebiehaj ceho sk rĺania, Posk}4ovatel' m Že po dohode s platobnou

jednotkou tak to Žiadosť o platbu schválit' a uhradiť alebo pozastaví schval'ovanie

dotknut1 ch vydavkov až do času ukončenia Prebiehajŕrceho skr]rmania. Ak sri v'davky,

ktor ch sa t 'ka Prebiehajuce skumanie zahmuté do Žiadosti o platbu (zričtovmie

predfinancovania), Posk}1oVatel' pozastavĺ schval'ovanie celej takejto Žiadosti o platbu

(a to aj Za V davky' ktor ch sa Prebiehajĺrce skrimanie net ka), a to až do času ukončenia

Prebiehaj ceho skŕrmania.

Čhnok 17b PLATBY SYSTÉMoM ZÁLoHoVÝcH PLATrEB

Poskytovatel' zabezpeči posk}1nutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj ,'platba") systémom

záIohov ch platieb na základe Žiadosti o platbu (poskynnutie ZálohoVej platby)' Žiadosť

o platbu (poskynutie zálohovej platby) predkladá Prijímatel' v EUR. Podrobnosti

a detailné postupy r alizácie platieb systémom zálohov'ch platieb sti upravené v

prĺslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorj' sa Zmluvné strany zaväzujr1

dodrŽiavať.

2. Prijímatel' po Začalí rea|izácie aktivít Projektu a nadobudnutí ričinnosti Zmluvy

o posky,tnutí NFP, predkladá Poskytovatel'ovi Žjadosť o platbu (poskynutie zálohovej

platby) maximálne do vyšky stanoVenej V Systéme finančného riadenia.

3. Pravidlá pre u. počet maximáInej vj'šky zálohovej platby apravidlá poskytnutia

nasledujricej zálohovej platby s uvedené V príslušnej kapitole Systému finančného

riadenia.

4. Po posk}'tnutí zálohovej platbyje Prijímatel'povinn 'kaŽdri jednu poskynut zálohovti

platbu priebeŽne z čtovávať 
' 
pričom najnesk r do l 2 mesiacov odo d a pripísania platby

na čte Prijímateľa je Prijĺmatel' povinny zĺrčtovat' 100 % sumy kaŽdej jednej poskynutej

zálohovej platby'

5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zičtovanie zálohovej platby) Prijímatel' uvedie

deklarované vj'davky podl'a skupiny vj'davkov v zmysle Zmluvy o posk)'tnutí NFP.

Spolu so Žiadosťou o platbu (z čtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímatel' aj

tičtovné doklady preukazuj ce rihradu v_ davkov deklarovan ch v Žiadosti o platbu

(z čtovanie zálohovej platby) a relevantn podporn dokumentáciu, ktor ch minimálny

rozsah stanowje Systém riadenia EŠIF a Poskyovatel'.

Zálohow platbu je moŽné zričtovať predloŽením viacerych Žiadostí o platbu (zričtovanie

zálohovej platby). PoVinnost' Prijímateľa z čtoVať l 00 % sumy kaŽdej jednej posk}tnutej

zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo d a pripísania finančnj'ch prostriedkov na

čte Prijímatel'a sa vzt'ahuje osobĺtne ku každej jednej posk}'tnutej zálohovej platbe,

pričom kaŽdri predkladanri Žiadosť o platbu (zrlčtovanie zálohovej platby) j potrebné

priradiť k najstaršej poskytnutej nez čtovanej zálohovej platbe.

7. Prijímatel'je oprávnen ' poŽiadať o d'alšiu zálohov platbu najsk r sričasne s podaním

Žiadosti o platbu (zĺrčtovanie zálohovej platby). Posk}'tovaĺel' zabezpečí posk}tnutie

platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) aŽ po schválenĺ

predloŽenej Žiadosti o platbu (zŕrčtovanie záIohovej platby) certifikačn m orgánom' ak

nie je oprávnen postupovať inak.

Ak predchádzaj ca záL\ohová platba nebola posk}tnutá vmaximálnej moŽnej vj'ške,

Prijímatel' m že poŽiadat' o ďalšiu zálohov platbu vo vj'ške s čtu Certifikačn 'm
orgánom schválenej v šky NFP a sumy rovnajlicej sa rozdielu maximálnej vj'šky

zálohovej platby a predchádzajricej poskynutej záIohovej platby. Sĺlčet tjichto

prostriedkov, a teda vj'ška moŽnej zálohovej platby, je maximálne 40 % z celkového

NFP.
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15. Zálohové platby sa Prijímateľovi posk}tuj aŽ do dosiahnutia maximálne 100 7o

aktuálnej v'šky oprávnen ,ch vj'davkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej
platbyje Prijímatel'povinn 'zričtovať cely zostatok NFP postupom podl'a odsekov 4 aŽ

l2 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zričtovanie zálohovej platby)
predložená vrámci Realizácie aktiVít Projekhr plní funkciu Žiadosri oplatbu (s
príznakom záverečná).

l . Ak Žiadosť o platbu (zričtovanie zálohovej platby) obsahuje v davky, ktoré s
predmetom Prebiehaj ceho sk mania, Posk}'tovatel"pozastaví schvaľovanie dotknut 'ch
vj,davkov až do času ukončenia Prebiehajriceho skirmania.

17. PoskyovateJ' m Že posk}tn t' ďalšiu zálohovu platbu aj bez predchádzajriceho
schválenia Žiadosti o platbu (z čtovanie zálohovej platby) v slilade s V1 nimŕou zo
Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov' Kohézneho íondu a Eur pskeho
námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 _ 2020 zo d a 08.04.2020.
Postup podľa predchádzaj cej vetyje časovo obmedzen , na platnost'uvedenej V 'nimky.

l8. Ak došlo k márnemu uplynutiu p vodne dohodnutej 9*esačnej lehoty na zŕrčtovanie
zálohovej platby, ktorá sa Systémom finančn ho riadenia predlŽila na 12 mesiacov,
nepovaž.Ú'e sa to za omeškanie Prijímatel'a za predpokladu, Že splní svoje povinnosti V
tejto predlŽenej l2_mesačnej lehote. PredlŽením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok
pllnutia tejto lehoty dotknutl .

Článok 17c PLATBY sYsTÉMoM REFUNDÁCIE

Posk ovateľ Zabezpečí poskyovanie NFP, resp. jeho časti (d'alej aj,,platba") systémom
refundácie, pričom Prijímatel'je povinn uhradiť vj,davky z vlastnj,ch zdrojov a tie mu
bud pri jednotliv_ilch platbách refundované v pomernej v'ške k Celkovj,m oprávnenym
vj,davkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sri
upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktoď sa Zmluvné strany
zav äzují; dodrži avat'.

2' Poskyovateľ zabezpečí poskynutie platby systémom refundácie u. lučne na ziíklade
Žiadosti o platbu, ktoru Prijímatel' predkladá v EUR po Začatí realízácle aktivít Projektu
a po nadobudnutí činnosti Zmluvy o posk},tnutí NFP.

V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímatel' uvedie deklarované v'davky podl'a

skupiny v. davkov v zmysle Zmluvy o poskynutí NFP. Prijímatel' je povinny spolu so
Žiadosťou o platbu predložit' aj ťrčtovné doklady preukazuj ce lihradu v,davkov
deklarovan1 ch v Žiadosti o platbu a relevantnri podpornr|r dokumentáciu, kton_ ch
minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a ini, Právny dokument.

4. Prijímatel'je povinny vo všetk ,ch predkladan ,ch Žiadostiach o platbu uvádzat' qílučne
deklarované v.. davky, ktoré zodpovedajri podmienkam uvedenym včIánku 14 YZP.
Prijĺmatel' zodpovedá za pravosť, pravdivost', sprá\'nost' a kompletnost' dajov
uveden1 ch v Žiadosti o platbu. Ak na základe neprav. ch, nepravdir.ych alebo
nesprávnych ridajov uveden 'ch v Žiadosti o platbu d jde k vyplateniu platby, Priiímatel'

b-'{

9. Ak Poskyova1el' v pľedloŽenej Žiadosti o platbu (zričtovanie zálohovej platby)
identifikoval Neoprávnené v,davky pred uplputím príslušnej l2_mesačnej lehoty na
z čtovanie, Prijírnatel' m Že takto identifikovanri nezrlčtovanli sumu Z čtovat'
predloŽením d'alšej Ziadosti o platbu (zričtovanie zálohovej platby) s u- davkami
Ininimálne vo v. ške identifikovanj'ch Neoprávnenych v.. davkov. Prijímatel'm Že tento
postup uplatnit'do skončenia príslušnej 12_mesačnej lehoty na zričtovanie; podrobnosti
sri upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

l0. Ak Prijímatel'nez čtujc l00 % poskynutej zálohovej platby do l2 mesiacov odo d a
pripísania platby na čet Prijímatel'a, a to ani V}uŽitím možnosti podl'a predchádzajriceho
odseku VZP, Prijímatel'je povinn najnesk r do l 0 dní po uplynutí l2-mesačnej lehoty
vrátit' sumu nez čtovan ho rozdielu na čet určen , Posk},tovatel'om. Podrobnosti sír

upravené v prĺslušnej kapitole Systérnu finančného riadenia.

ll. Ak Poskyovatel' vpredloženej Ziadosti oplatbu (zťlčtovanie zálohovej platby)
identifikoval Neoprávnené v davky až po uplputí 12-mesačnej lehoty na zĺrčtovanie,
Prijímatel'je povinny vrátit' sumu nez čtoVaného rozdielu poskynutej zálohovej platby
vsťl]ade sčlánkom l0 t)ichto VZP. Podrobnosti sti upravené v príslušnej kapitole
Systému ĺinančného riadenia.

12. Prijímatel'je povinn vo všetk 'ch predkladanj,ch Žiadostiach o platbu uvádzat'uiulučne
v'davky, ktoré zodpovedajri podmienkam uveden m vč]ánku 14 VZP. Prijímatel'
zodpovedá Za pravost', pravdivost', správnosť a kompletnosť ťrdajov uveden ,ch

v Žiadosti o platbu. Ak na základe neprav,ch, nepravdir.ych alebo nesprávnych ridajov
d jde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímatel'je povinnjz takto ryplatené alebo
schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa

o skutočnosti, Že došlo k q,plateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych,
nepravdivjlch alebo nepravych ridajov dozvie Poskyovatel', postupuje podl'a článku l0
v7.P.

l 3. Poskyovatel' je povinn;í vykonat' kontrolu Žiadosti o platbu podl'a $ 7 a 8 Zákona
ofinančnej kontrole aaudite a článku l25 všeobecného nariadenia, a Prljímatel'je
povinn sa na ťrčely vykonu kontroly riadit' $ 2l zákona o finančnej kontrole a audite,

in; mi právnyni predpisml SR, právnymi aktmi EÚ a inymi Právnyľni dokumentmi-

l4. Po vykonanĺ kontroly podl'a predchádzaj ceho odseku Poskyovatel'Žiadost'oplatbu
(poskynutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zŕrčtovanie zálohovej platby)

schváli v plnej v ,ške, schváli v zniženej vyške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo
Ž-iadosti o platbu (Ztičtovanie zálohovej platby) rn Že časť nárokovan] ch vj'davkov,
u ktor ch je potrebné pokračovať V kontrole, vyčlenit'' a to V lehotách určenych
Systémom finančného riadenia. Prijímatel'ovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti
o platbu (zrlrčtovanie zálohovej platby) iba ak podá tuto Žiadosť o platbu ripln a správnu,

' aLo ažv momente schválenia srihrnnej Žiadosti o platbu Ccrtilikačnj'm orgánom alen
v rozsahu Schválen 'ch oprávnen ch v davkov zo strany Poskyovatel'a a Certifikačného
orgánu.
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je povinn takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy Sa o tejto skutočnosti
dozvedel, vrátit'; ak Sa o skutočnosti, že došlo k r,ryplateniu platby na základe

ncsprávnych, nepravdivych alebo nepra\ďch dajov dozvie Posk}'tovatel', postupuje
podl'a článku l0 VZP.

Posk},1ova1el'jepovinn,lykonaťkontroluŽiadostioplatbupodl'a$7a$8Zákona
o finančncj kontrole aaudite a članku 125 všeobecného nariadenia' a Prijímatel'je
povinn sa na ričely vykonu kontroly rladit' $ 2l zákona o finančnej kontrole a audí1e,

in1 mi právnyni predpisrni SR, právnyrni aktmi EÚ a inymi Právnymi dokumentmi.

Po vykonaní kontroly Posk}'tovatel' podl'a predchádzajĺrceho odseku Žiadost' o platbu
schváli v plnej vj'ške, schváIi v zníŽenej v_ ške' zamietne alebo pozastaví, pričom čast'

nárokovanych vj'davkov, pri ktor'ch je potrebné pokračovat' v kontrole, m Že vyčleniť,
a to v lehotách určen 'ch Systémom finančného riadenia a in;i'm Prárnym dokumentom.
Prijímatel'ovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá pInťr a správnu Žiadosť
o platbu, a to až v momente schválenia srihrnnej Žiadosti o platbu Certifikačn ,m

orgánom, a to len v rozsahu Schválen 'ch oprávnenych vydavkov zo strany PoskytoVatel'a
a Certifikačného orgánu'

7' Ak Žiadosť o platbu obsahuje vj,davky, ktoré s predmetom Prebiehajriceho sk mania,
Poskyovatel' pozastaví schval'ovanie dotknut 'ch vydavkov až do času ukončenia
PrebiehajĹrceho sk mania.

ČlÁľor 1s SPoLočNÉ USTANovEN|A PRE vŠETKY sYsTÉMY FrNANCovANlA
A PRIJĺMATEĽov

l. De pripísania platby na čet Prijimatel'a sa povaŽuje za de čerpania NFP, resp. jeho

časti.

2. Ak nie je moŽné prílohy k Žiadosti o platbu predložit' elektronicky cez lTMS20l4+, je
Prijímatel' oprávnen; predloŽiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme ( čtovné
doklady' vj,pisy z ričtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo
ich k pie).

3. Jednotlivé systéIny financovania sa m žu vrámci jedného Projektu kombinovať.
Kombinácia všetk1 ch troch systémoV financovania (syst m zálohov,ch platieb' systém
predfinancovania a systérn refundácie navzájom) je možná pre všetk 'ch prijímatel'ov, za
dodrŽania podmienok definovan 'ch, v Systéme finančného riadenia.

4. V prípade kombinácie dvoch alebo viaceľ'ch Systémov financovania v rámci jedného

Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvn ch strán s časne pouŽijíl ustanovenia čl.
17a aŽ l1c YZP pre dané systémy financovania adaného Prijímatel'a vo vzájomnej
kombinácii.

5- Ak d jde ku kombinácií dvoch alebo viacerych systémov financovania v rámci jedného

Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu m Že Prijímateľ predkladať len na jeden

z uveden ch systémov, lzn. že napr- vydavky realizované z poskynut 'ch zálohovj,ch
platieb nem že Prijímatel' kombinovať spolu s v davkami uplat ovan ,mi systémom
refundácie ďalebo s vj.davkami uplat ovanymi systémom predfinancovania v
rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímatel'predkladá samostatne Žiadosť
o platbu (zričtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba
refundácia) ďalebo samostatne Žiadost' o platbu (zričtovanie predftnancovania). Pri
pouŽití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímateľ oznámi
identifikované rozpočtové poloŽky Projektu Poskytovateľovi tak, Že je jednoznačne

určené, ktoré konkrétne v'davky budrj deklarované kton_ĺ/m systémom financovania. Pri
kombinácii dvoch alebo viacerych systémoV financovania sa predkladá Žiadosť o platbu
(s príznakom záverečná) len za jeden z využltych Systémov.

6. Ak Projekt obsahuje aj vj.davky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej
medzery, je tieto Prijímatel' povinn1 uhrádzať pomeme zkaždého ričtovného dokladu
podl'a pomeru stanoveného včlánku 3 ods.3.l písm. c) zmluvy, pričom vecne
Neoprávnené v_ davky Prijímatel' hradí z Vlastnj'ch zdrojoV.

7. Poskyovatel'je oprávnen , zv'šiť alebo zníŽiť vj'šku Žiadosti o platbu z technick1jĺch

d vodov na strane Poskytovatel'a maxímálne vo v,ške 0,0|% z l,ryšky NFP uvedenej
v Zmluve o poskynutí NFP v rámcí jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods.

3.2 zmluvy t1 mto nie je dotknuĺé.

8. Sumaneprevyšuj ca40EURpodl'a$33ods.2ZákonaopríspevkuzEŠlFsauplatnína
rihmn sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zričtovaného NFP alebo jeho

časti z poskytnut ch platieb, pričom Posky4ovatel' m že tieto čiastkové sumy kumulovať
a pri prekročení sumy 40 EUR rrymáhať priebežne alebo až pri poslednom z čtovaní
zálohovej platby alebo poskynutého predfinancovania.

Zmluvné strany Sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv

a povinností Zmluvn1 ch strán t ,kaj ce sa systémov financovania (platieb) sri určené

Systémom finančného riadenia, ktor je pre Zmluwé stŤany zžlväzny, ako to vypl ,va aj

z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zárove sl ži pre potreby v'kladu
príslušn 'ch ustanovení Zmluvy o posk}tnutí NFP' resp. pnív a povinností Zmluvn ,ch

strán.

l0. Na čely tejto Zmluvy o posk}'tnutí NFP sa za hradu čtow ,ch dokladov Dodávatel'ovi
m že považovat'aj:

a) hrada ričtovn 'ch dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávatel' postripil
pohl'adávku voči Prijímatel'ovi tretej osobe v sťrlade s { 524 až $ 530

občianskeho zákonníka,

b) rihrada záložnému veritel'ovi na základe vj'konu záIožného práva na pohl'adávku

Dodávatel'a voči Prijímatel'ovi vsrilade s $ 15la aŽ $ l5lme občianskeho
ziíkonníka,

c) hrada oprávnenej osobe na základe v konu rozhodnutia voči DodáVatel'ovi
v zmysle právnych predpisov SR,
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V zmysle právnych predpisov SR,
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d) započíÍaníe pohl'adáVok DodáVatel'a a Prijímatel'a V slilade s $ 580 až |j
58l občianskeho zákonníka' resp' {j 358 až $ 3 4 obchodného zákonníka,

e) ak Prijímatel' nem že splniť svoj záVžizok Veritel'ovi' pretože veriteľ je

neprítomn] alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má od vodnené pochybnosti,

jeho predmet Prijímatel'uloží do notárskej schovy na ričely splnenia záv'igku.

Vynaložené potrebné náklady s t m spojené znáša veritel'.

1 l. V prípade, Že Dod'ávaĺel' post pil pohl'adávku voči Prijímatel'ovi tretej osobe v sŕrlade s

t 524 až $ 530 občianskeho ziĺkonníka, Prijímatel' v rámcĺ dokumentácie Žiadosti

o platbu predloŽí aj dokumenty preukazujrice postilpenie pohľadáVky Dodávatel'a na

postupníka.

l 2. V prípade 'Úfuady záv'dnku Príjímatel'a zá|ožnému Veritel'ovi pri v 'kone záIožného präva

na pohl'adáVku Dodávatel'a voči Prijímatel'ovi V srilade s $ 15l a až $ 151me občianskeho

zákonníka Prijímatel' v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloŽí aj dokumenty

preukazujrice vznik záloŽného práva.

l 3. V prípade 'ihrady záv'iaku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe v-konu rozhodnutia

voči Dodávatel'ovi v zmysle Pnĺvnych predpisov SR Prijĺmateľ v rámci dokumentácie

Žiadosti o platbu predloŽí aj dokumenty preukazuj ce vykon rozhodnutía (napr.

exekučn ' príkaz, vykonatel'né rozhodnutie).

l4. V prípade hrady záv'dzku Prijímatel'a oprávnenej osobe (veritel'ovi) na základe uloženia

predmetu záväzku medzi Prijímatel'om a veritel'om do notarskej rischovy v zmysle

Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o plaĺbu predloží

notársku Zápisnicu a dokumenty preukazujrice vykonanie uloženia predmetu záviizku do

notárskej rischovy.

15. Vprípade započítania pohl'adávok DodáVatel'a a Prijímatel'a vs lade s $ 580 až $
58l občianskeho zákonníka, resp. $ 358 aŽ ĺi 364 obchodného zákonníka, Prijímatel'

v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujirce započítanie

pohl'adávok.

16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujri na Prijímatel'a' ktonj' by sa pri aplikácií

niektorého z lryššie uvedenych postupov dostal do rozporu s Právnymi predpÍsmi SR
(napr' so zákonom orozpočtov ch pravidlách apod.). Ustanovenia tohĺo článku sa

zárove nevzt'ahuj ani na pohl'adávku podl'a čl. 7 ods. 3 VZP.

ČlÁľox 19 UCHovÁVANIE DoKUMENToV
Prijímatel'je povínn , uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia leh t podl'a článku 7

odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť {'kon kontroly/auditu Zo strany oprávnenych os b
v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podl'a prvej vety tohto článku m že bya'automaticky

predĺŽená (t.j. bez potreby vyhotovovanía osobitn ho dodatku k Zmluve o poskynutí NFP, len

na základe oznámenia Poskyovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanir skutočnosti uvedené

včlánku 140 všeobecného nariadenia očas trvania t 'chto skutočností. Porušenie povinností

vypl 'vajlicich z tohto člĺánku je podstatn 'm porušením Zmluvy o NFP.

ČlÁľoxzo MENY A KURZovÉ RoZDIELY

1. Ak Prijímatel'uhrádza v'davky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné čtormé doklady
sri preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímatel"; to neplatí v prípade

postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto članku VZP. Pri použití vmenného kuuu pre potreby

prepočtu sumy v davkov uhrádzan 'ch Prijímatel'om v cudzej mene je Prijímatel' povinn '

postupovať vsťrlade s $ 24 zákona č.43112002 Z. Z. o čto\,Tlíctve vznení neskorších

predpisov.

2. Pri prevode pe ažn ch prostriedkov v cudzej mene zo svojho ričtu zriadeného v EUR na

čet dodávatel'a Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platn 'v
de odpísania prostriedkov z čtu, tzn. v de uskutočnenia ričtol'ného prípadu. T 'mto

kurzom prepočítan ' v'davok na EUR zahmie Prijímatel' do Žiadosti o platbu (zričtovaníe

predfinancovania, zričtovanie zálohovej platby alebo žiadost' o platbu _ refundácia)'

3. Ak Prijímateľ prevádza pe aŽné prostriedky v cudzej mene zo svojho čtu zriaden ho V

cudzej mene na ličet dodáVateľa Projektu v rowakej cudzej mene, použíje referenčn;

vymenn 'kuĺz určen 'a vyhlásen ' Eur pskou centrálnou bankou v de predchádzaj ci d u

uskutočnenia rirčtovného prípadu. T mto kurzom prepočítan 'v'davok na EUR zahmie

Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zričtovanie predfinancovania, zričtovanie zálohovej plaĺby
alebo Žiadosť o platbu _ refundácia).

4. Ak Prijímatel' využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu

(poskytnutie predfinancovanía) pouŽije kurz banky platn ' v de zdanitel'ného plnenia

uvedeny na írčtovnom doklade. Následne pri Žíadosti o platbu (zričtovanie

predfinancovania) uplatní postup podl'a odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.

5. Ak Prijímatel' vyuŽíva systém predfinancovania, je povinn ' priebežne sledovat' a

kumulatívne narátavať kladn a zápomti hodnotu vzniknut ch kurzovj'ch rozdielov. Tento

záverečn kumulatívny prehľad vzniknut 'ch kurzov'ch rozdielov je Prijímateľ povinn '

priloŽit'k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho

prehľadu vypl 'va pre Prijímateľa kurzová sÍata, m že v rámci Žiadosti o platbu 1s

príznakom záverečná) požiadať ojej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho

prehľadu vyplj'va pre Prijímateľa kurzov' zisk, Prijímateľ je povinn ' trito sumu wátiť
vs ladesčlánkoml0VZP.Postuppodľatohtoodsekusauplatní'lenakkumulatíVnasuma
kurzov'ch rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne

nevysporiadava.
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