
číslo dodatku: IROP-D 1 - 30202lw 322-2| l -27

EURÓPSKA ÚNlA
EURÓP5KY FoND

REGloNÁLNEHo RozVo]A

DoDATor č. t k ZMLUvE o PosKYTNUTÍ NENÁVRATNEHo FINANčNEHO
PnÍ sľľvru č. rnop_z-30202 1 w 322 -211 -27 zo dňa 03. 03.2020

(d'alej len,, Dodatok" )

uzavretý podľa š 269 odsek 2 záĺkoĺla é. 51311991 Zb. obchodný zrákonník v znení neskoľších

predpisôí (ďalej len ,,obchodný zákonník"), podľa $ 25 zrákonač.29212014 Z. z. o príspevku

poskytovanom zeurópskych štrukturálnych ainvestičných fondov aozmene. "dľ]ľii
''i"t 

to.y"t' zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako ,,zákon opľíspevku z ESIF")

a podľá $ 20 odsek 2 zákona č. 523l2OO4 Z. z. o rozpočtoých pravidlách verejnej správy

u-o r^"n" a doplnení niektoých zĺĺkonov v znení neskorších pľedpisov (ďalej len ,,zákon

o rozpočtových pravidlách") medzi :

ffi
ilí.údlr' Ítloóe,
ryÉťm

Poskytovatelbm
názov:

sídlo:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej

republiky
Štefánikova 882lI5, 811 05 Bratislava _ mestská časť Staľé Mesto,

Slovenská republika
Račianska I53lA, P.o.Box 1, 830 03 Bratislava 33

50349287
Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka

Mesto Turzovka
Stľed 178, O23 54 Tuľzovka
003 l 433 I

JUDr. Ľubomír Golis, primátoľ

poštová adresa:

IČo:
konajúci:

v zastúpení:
nánov Žĺtĺnst<i' samosprávny kraj

sídlo: Komenského 48,01I09 Ži\iĺa
lČo: 37808427
konajúci: Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
n^ ráldud" splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu

sprostredkovatel'slcým orgánom zo dňa 05 -02.20 l 6

(ďalej len,,Poskytovatel*')

a

Prijímatel'om
ĺázov:-
sídlo:
IČo:
konajúci:

(ďalej len,,Prijímatel*')

(Poslrytovatel' a Prijímatel' sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako ,'Zmluvné

stľany" alebo j ednotlivo,,Zmluvná stľana")



ct. I

Úvodné ustanovenie

l.1 Zmluvrré stľany uzatvorili dňa 03.03.2020 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku č. IROP-Z-30202Iw322-2lI-27 (ďalej Ieĺ ,,Zmluva o poslĺytnutí NFP"), lďorej
predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskýovatel'om
a Prijímateľom pľi poslqrtnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poslqltovatel'a
Prijímateľovi narea|izáciu aktivít projektu, ktoý je pľedmetom schválenej žiadosti o NFP.

1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a
v rozsahu v zmysle Čl' 2 tohto Dodatku.

ct.2
Pľedmet Dodatku

2.I Zmluva o poslqrtnutí NFP uzatvorená medzi Pľijímatel'om a Poslqrtovatel'om sa v zmysle
tohto Dodatku mení nasledovne:

2'IJ Znenie textu v časti Preambula, Čt. 1 ,,ÚVoDNÉ USTANoVENIA"' Čt. z
,,PREDMET A UČEL ZMLIJVY*, Čl. 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP,,, Čl' 4
,,KoMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DoRUČoVANIE',,, Čt. 5
''OSOBITNE DOJEDNANIA", Čl. s zlĺĺrNA ZMLUVY", Č1. 7 ',ZÁVEREČNEUSTANOVENIA" sa v celom rozsahu ruší a nahľádza sa noým znením, z dôvodu
aktualizácie vzoru zmluvy o poskytnutí NFP Centrálnym koordinačným orgánom zo
dŤn15.06.202l (d'alej len,,VZor CKo č. 28 verzia l0"), ktoré znie nasledovne:

,,PREAMBULA

(A) Na záHade vyhlásenej Yýrw na predkladanie žiadostí o poslqrtnutie nenávratného
finančného príspevku (d'alej ako ,,NFP"), Poskýovatel' overil podmienky poslqrtnutia
príspevku a rozhodol o žiadosti o poskýnutie NFP predloženej Pľijímatel'om (v postavení
žíadaÍel'a) podl'a $ 19 odsek 8 zákona o príspevku z BŠľ tak, že vydal rozhodnutie o
schválení žiadosti.

(B) Zmluva o poslqĺtnutí NFP sa uzatvára na zák\ade a po nadobudnutí právoplatnosti
ľozhodnutia o schválení žiadosti o poslqrtnutie NFP č. NFP302020W322 zo dťta 19.12.2Ol9,
v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhIavi tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od
momentu uzavretia zmluvy o poslqrtnutí NFP vzťah medzi Poskýovatel'om a Prijímatel'om
vďahom súkromnoprávnym.

1. UVODNE USTANOVENIA

I'l Zm\uva o poskýnutí NFP využíva pre zýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoľé sú
uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmlllvy o poskýnutí NFP, ktoými sú všeobecné zmluvné
podmienky (d'alej ako ,,VZP"). Definície uvedené v článku' I vZP sa rovnako vä'ahujú na celú
Zmluvu o poskýnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako ajYZP a d'alšie pľílohy zmluvy.

I.2 Zm|lvou o poskýnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien
a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzl Prijímatel'om a Poskytovatel'om podl'a právnych
predpisov uvedených v záhlaví označenĺa tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o
schválení žiadosti o poskýnutie NFP podl'a $ l9 ods. 8 zákona o príspevku z pŠlp. Pre úplnosť sa
uváďza, Že ak sa v texte uvádza ,,Zmll)va" s malým začiatočným písmenom ,,Z"' myslí satým táto
zm1uvabez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstaluje označenie príloh zmluvy, kedy
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I

sa používa slovné spojenie ,,pĺílohy Zn:ĺwy o poskýnutí NFP", čo ýlučne pre tento prípad
zahŕťta aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené vzávere
zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddelitel'nú súčasť Zllttuvy o poskýnutí NFP.

1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3vzP a kde kontext vyžaduje inak:

(a) pojmy uvedené s vel'kým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom
nariadení, Nariadeniach k jednotlivi/m EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú
talcý istý ýznam, ked' sú použité v Zm7uve o pos\rtnutí NFP; v prípade rozdielnych
definícií má prednosť definícia uvedená v Zm7uve o poslrytnutí NFP;

(b) pojmy uvedené s vel'kým začiatoéným písmenom majú ten istý význam v celej
Zmluve o poskýnutí NFP, pričom ich ýznam sa zachováva aj v prípade, ak sa
použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa pouŽijú s malým
zaéiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné , že ide o definovaný pojem;

(c) slová uvedené:

(i) iba v jednotnom čísle zahrňajú aj množné číslo a naopak;

(ii) vjednom rode zahŕňajú aj iný rod;

(iii) iba ako osoby zahŕňaj,lýzické aj právnické osoby a naopak;

(d) ahýkolVek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EU' Právne predpisy SR
alebo Právne dokumenty, vráúane Systému ľiadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkolŤek
ich Zmenu' tj. použije sa vždy v platnom zneni;

(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehl'adnosť Zlĺt7uvy o poskýnutí NFP a nemajú
význampri ýklade tejto Zmlnw o poskýnutí NFP.

1.4 Vnadväznosti na ust. š 273 obchodného zákonníka súčasťou zmluvy suYZP,vktoých sa
bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných stľán, ľôzne procesy pri pos\rtovaní
NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezro',rna1ostí, ukladanie sankcií, spôsob
platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu
vzniknúť pri poskýovaní NFP podľa Zmluvy o poskýnutí NFP. AkákolŤek povinnosť
vyplývajúca pre ktorukol'vek Zmluvnú stranu zYZP je rovnako záväzná, ako keby bola
obsiahnutá priamo vtejto zmluve. Vprípade rozdielnej úpravy vtejto zmluve avo YZP, má
prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A UčEL ZMLI]VY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskýnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, ptáv apoviĺrností medzi
Poslgrtovatel'om a Prijímatelbm pri poslqrtnutí NFP zo stľany Poslqrtovateľa Prijímatel'ovi na
Realizáciu aktivít Pľojektu, ktoý je pľedmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projekÍu : Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste

Turzovka

Kód projektu v lTMS20l4+ : 3020z1w322

Miesto realizácieprojektu : mesto Turzovka

Yýzva - kód Výzvy : IRoP_Po2_sC2||-zOl8-27

Použitý systém ťtnancovani a : refundácia ďalebo predťrnancovanie

(ďalej ako,,Pľojekt").
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2.2 Účelom Zrrĺuvy o poslqrtnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Pľijímatel'a' ato

pos\rtnutím NFP v ľámci:

operačný proglam:

Spolufinancovaný fondom:

Prioritná os:

Integľovaný regionálny operačný program

Európsky fond regionálneho rozvoj a

2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným

službám

2.1 - Investície do zdľavotníckej a sociálnej infraštruktúry'

ktoľé prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu

rozvoju, znižujú neľo'ĺĺnosť z hľadiska zdravotného

postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom

lepšieho prístupu k sociálnym' kultúmym a rekľeačným

službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné

2.1.1 Podpoľiť prechod poskýovania sociálnych služieb a

zabezpeéenia ýkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a

sociálnej kurately v zaňadeni z inštitucionálnej formy na

komunitnú a podpoľiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do

troch ľokov veku na komunitnej úrovni

neuplatňuje sa

Investičná priorita

Špecificlcý ciel':

Schéma pomoci:

na dosiahnutie ciel'a Projektu: ciel'om Pľojektu je naplnenie Meratelhých ukazovateľov

Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Znluvy o poslqrtnutí

NFP, a to podľa času plnenia Meratel'ného ukazovateľa buď

k dátumu Ukončenia rea|izácíe hlavných aktivít Projektu

alebo po Ukončení rea|izácie hlavných aktivít Projektu a ich

následné udržanie počas doby Udržatel'nosti projektu v súlade

s podmienkami uvedenými v článku 71' všeobecného

nariadenia av Zn:Jlve o poslqrtnutí NFP

Poslqrtovateľ sa zavázuje, Že ĺa zákJade Zĺn7uvy o poslgrtnutí NFP poslqrtne NFP Prijímatelbvi

za úče1om uvedeným v odseku 2'2 tohto článku na Realizáciu aktivít Pľojektu, a to spôsobom a

v súlade s ustanoveniami Zm1uvy o pos\rtnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP,

v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými

dokumentmi, na ktoré Znlllva o poslqrtnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane

Pľávnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznýmiprávnymi

predpismi SR a právnymi aktmi EU.

Prijímateľ sa zavázujeprijať poslqrtnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v

Zľĺluve o poslqrtnutí NFP, v súlade s jej účelom a podl'a podmienok vyplývajúcich z príslušnej

Yýrw, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky

aiaĺ"ity Projektu tak, aby bol dosiahnutý ciel' Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu

zrea]izovane Riadne a Vúas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít

Pľojektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu F(ea]lizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1

odsek 3 vZP' Nu p'"uŕa"anie plnenia cieľa Pľojektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je

Prijímateľ povinný udeliť a|ebio zabezpečiť udelenie všetkých potľebných súhlasov, ak plnenie

ieaneno alebo viaceých Meratelhých ukazovatel'ov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktoÚ
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I

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podlä tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas
spos\rtovanímúdajovzinformačnéhosys!émutretejosoby

Podmienky poskýnutia príspevku, ktoré Poskytovatel' uviedol v príslušnej Yýzve, musia bý,
splnené aj počas platnosti a účinnosti Zm|uvy o poslqrtnutí NFP. Porušenie podmienok

|oslqrtnutia 
príspevku podlä prvej vety je podstatn]ým porušením Zn\uvy o pos\rtnutí NFP a

Prijímatel' je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom lO vZP, aĹ z Právnych
dokumentov vydaných Poslqrtovatelbm nevyplýva vo vďahu kjednotlivým podmienkam
poslqĺtnutia príspevku iný postup.

NFP poslqrtnutý v zmysle Znh:vy o poskýnutí NFP je tvorený pľostľiedkami EÚ a šÉtneho
rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byt'finančné prostriedky tvoriace NFP qmaložené :

a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia
2018t1046,

b) hospodáľne, efektí'ĺne, účirme a účelne,
c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými

prostriedkami vyplývajúcimi z $ 19 zákona o rozpočtoých pravidlách veľejnej
správy.

Poslqrtovatel' je opľávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia
podmienok podl'a písmen a) aŽ c) tohto odseku vo vďahu t r"i'ou"Ĺo- v rámci p.o:"lĺu
a včleniť ich do jednotlirr'ých úkonov' ktoré Poskytovatel' vykonáva v súvislosti s Projektom
počas účinnosti Zmluvy o poslrytnutí }mľ (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného
obstarávania (ďalej aj ,,Vo"), s kontrolou Žĺuao.tĺ o platbu vykonávanou formou finančnej
kontroly, ako aj v ľámci ýkonu inej kontroly), teda až d_o skonč eruaIJdržatelhosti Projektu. Ak
Prijímatel'poruší zásadll'alebo pľavidlá podlä písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť
NFP alebo jeho časť v súlade s článkom lOvZP.

Prijímatel' je povinný zdržať sa vykonania akéhokoltek úkonu, wátane vstupu do záväzkovo-
právneho vďahu s tret'ou osobou, ktoým by došlo k porušeniu článku 107 Zrriuvy 

" 
ĺ""g"'""ĺEÚ vsúvislosti sProjektom sohlädóm na skutočnosť, že poslýnuté NFP je príspevkom

zverejných zdrojov.

Neuplatňuje sa'

Poslqrtovateľ 'sa zaväztlje využivať dokumenty súvisiace s pľedloženým Projektom ýlučne
oprávnenými osobami zapojenýnď najmä do pľocesu ľegistrácie, hodnotenia, ľiadenia,
monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi pos\rtujúcimi poradenské
služby, ktorí sú viazaní záväzkommlčanlivosti, čímnie su dotknuté osobitné predpisy týkajúce
sa poskýovania informácií povinnými osobami.

NFP nemožno poskýnúť Prijímateľovi, ktorému bol na záHaďe právoplatného rozsudku
uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, tľest zákazuprijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazllúčasti vo verejnom obstaĺávaní podl'a $
17 až19 zák' č.9|12016 Z. z. otrestnej zodpovednosti právniclcých osôb azmene adoplnení
niektoých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti ľozsudku podlä prvej
vety uŽ bol NFP alebo jeho časť Prijímatelbvi vyplatený, Poskýovatel'má právo odstúpiť od
zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímatel'om podlä článku g vZP a Prijímatel' je
povirurý vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom lO vZP.

NFP nemožno poslqrtnúť Prijímatel'ovi, ktoý má povinnosť zapísat' sa do registra partnerov
verejného sektora podl'a zákona č,. 315/2016 Z. z' o ľegistri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplnení niektoých zákonov a nie je v tomto registri zapisaný' V pľípade, ak

)
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Prijímatel' porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov veľejného sektora a bol mu

počas trvania tohto porušenia povinnosti "*'í""ĺ 
l'ĺrp _ut"uo 

jeho časť' ide podstatné

porušenie Zmhxy o poskýnutí NFP podľa č1äň g vZP a Prijímateľ je povinný vľátiť NFP

3.

3.1

alebo jeho časť v súlade s článkom 10 vZP

(i) má zabezpeéeĺézdroje financovania Proj ekÍu vo ýške 5 % (slovom: päť

le s5 87 .62 s1c
percent), co Celkoých

výn.q.vry PRoJEKTU A NFP

Poskýovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

a) neuplatňuje sa,

b) Celkové oprávnené ýdavky na Realizáciu aktivít Projektu pľedstavujú Sumu

I II7 432,46 EUR (slovom: jeden milión stosedemnást'tisíc štyristotľidsaťdva eur

a štyľidsaťšesť centov),

c) Poshrtovateľ poslqrtne Prijímateľovi NFP maximálne do ýšky 1 061 560'84 EUR (slovom:

jeden milión sesťdesiadedentisíc päťstošesťdesiat eur a osemdesiatštyľi centov)' čo

predstawje 95 % (slovom: deväťdes iatpäť peľcent) z Celkových oprávnených ýdavkov na

Realizáciuaktivítľrojektupodľaodseku3.1.písmenob)tohtočlánkuzmluvy,

d) Pľijímatel' vyhlasuje, že:

a
J

J.

c

(
Jz

oprávnených ýdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1'

písmeno b) tohto článku zmluvy a

(iDzaberyeéízdrojefinancovanianaúhĺaduvšetlcýchNeoprávnenýchvýdavkov
naRealizáciuaktivítProjektu'ktoĺévzniknúvpľiebehuRealizácieaktivít
Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Pľojektu v zmysle Zrr]rll''lvy

o poslýnutí NFP'

Maximálna výška NFP uvedená vodseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť

prekľočená. Výnimkou je, ak kprekľočeniu dôjde z technických dôvodov na strane

Pos\rtovateľa, v dôsledku ktoých môže bý oactri'tt'a vo výške NFP maximálne 0'010Á

zNFP zmaximálnej výšky NFP uvedenej vodseku 3'1 písmeno c) tohto článku' Prijímatel'

súčasne berie na vedomie' že ýška NFP na úhradu časti oprávnených ýdavkov' ktoľá bude

skutočne uhľadená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania

služieb, tovaľov a stavebných prác az neho vyplývajúcej úpravy ľozpočtu Pľojektu' od

posúdenia vyšky jednotliých ýdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti'

efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok

uvedených v Zmluve o poslgrtnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa

článku I4YZP.

Poskjrtovateľpos\rtujeNFPPrijímateľovivýlučnevsúvislostisRealizáciouaktivítProjektu
za splnenia podmienok stanovených:

a) Zmluvou o poskýnutí NFP,

b) pľávnymi predpismi SR'

c)priamoaplikovatelhými(majúcimipriamu..účinnosť)právnymipredpismiaaktmi
Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EU;

3.j3.2

3.3
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3.4.

3.5

3.6.

3.7

d) Systémom riadenia EŠm a Systémom Íinančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich
základe, ak boli Zverejnené,

e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom' príslušnou schémou
pomoci, ak sa v rámci Yýzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami , vrátane podkladov pre
vypracovanie a pľedkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,

0 Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami' z|*orych pre Prijímateľa
vyplývajú práva apovinnosti v súvislosti s plnením Zmlruvy o poskýnutí NFP, ak boli
tieto dokum enty Zv er ejnené.

Prijímatel' sa zavázlýe použiť NFP ýučne na úhradu opľávnených ýdavkov na Realizáciu
aktivít Projektu aza splnenia podmienok stanovených v Zm7uve oposkýnutí NFP
a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až Í) odseku
3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.

Prijímatel' sa zaväzlje. Že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu
pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na kĺoru je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy
a kÍorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých ýdavkov
zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných
verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímatel' je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa
zákant kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pľavidlá krížového
financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. v prípade porušenia uvedených
povirľrostí je Poslqrtovateľ oprávnený Žiadať od Prijímatel'a wátenie NFP alebo jeho časti a
Prijímatel' je povinný vrátíť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom lOvZP.
Prijímatel' berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom
vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontľolu a audit použitia týchto finančných
prostriedkov' ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vďahuje
ľežim upravený v Ztt'ĺl;ve o poslgrtnutí NFP, v pľávnych predpisoch SR a v právnych aktoch
EU (najmä v zákone opríspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtoých pravidlách a v zákone o
finančnej kontľole a audite). Prijímatel' sa súčasne zavänlje počas platnosti a účiĺľlosti
Zmluvy o poskýnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku
3'3 tohto článku.

Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté pľávo Poslqrtovatel'a alebo iného
oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opľavu v zmysle
článku 143 všeobecného nariadenia.

Neuplatňuje sa'

Vzhl'adom na chaľakÍer Aktívít, ktoré sú obsahom Pľojektu a v súlade s podmienkami
poskýnutia príspevku stanovenými vo Yýzve, poslqrtnutie NFP podl'a Ztĺĺlluvy o poslqrtnutí
NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Pľijímateľ zmení charakter Aktivít
alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku
ktoých by sa pľavid|á týkajice sa štátnej pomoci stali uplatnitelhými na Projekt, je povinný
wátiť alebo vymôcť wátenie tejto štátnej pomoci poslqrtnutej v rozpore s uplatnitelhými
pľavidlami vyplývajúcimi zpráxnych predpisov SR a právnych akÍov EÚ, spolu s úrokmi vo
ýške, v iehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a pľávnych
aktov EÚ. Prijímatel' je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia
povirĺrosti podlä druhej vety tohto odseku v súlade s článkom l0 vZP. Povinnosti Prijímatelä
uvedené v článku 6 odsek 5 YZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

)
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4. roľĺuľrxÁclA ZMLUwÝcrr sľnÁľ ĺ nonučovANlE

4.L. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskýnutí NFP si pľe

svoju závaznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktoľej sú ZmLuvné

strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu anžaov Projektu podl'a článku 2 odsek 2'1'

zmluvy. Zmluvné stľany sa zavánljtĺ, Že vnewyhnutných prípadoch môže ma! 
\akáto

to-,rrrikácia písomnú fo-rmu v listinnlj podote aZlĺiuvné stľany budú v tomto prípade pľe

vzájomntĺpísomnú komunikáciu v listinnej podobe pollživať poštové adľesy uvedené v záhIaví

Zľttuvyo poskýnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom

6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať

v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného

doručovania poštou Znluvĺé stľany si záľoveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania

písomných ;i"ĹĹ; tstinnej poáobe doručovanie osobne alebo pľostĺedníctvom kuriéľa;

takétodoručeniePoslqrtovateľovijemoŽĺévýlučnevúĺadnýchhodináchpodatel'ne
Poslqrtovateľa zveľejnených veľejne pľístupným spôsobom'

4.2. Pod elektronickou podobou komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa ĺozumie najmä

beŽĺá komunikácia pľostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa 
'elektronického 

podania v

ITM52014+, ktoľé je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu veľejnej

správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu)

alebo komunikácia pľostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany

Poslqrtovatel'a nejde o ýkon verejnej moci, iba o vyržívanie existujúcich techniclcých

prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná

pľostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude povaŽovaná za doručenú

momentom odoslania v ITMS2014* Zmluvnou stľanou'

4.3. V prípade ozĺámeĺĺa,výzw,žiadosti alebo iného dokumentu (ďatej.at<o,,písomnosť") sa za deň

doručenia Zmluvnej strane do elektľonickej schránky prostredníctvom Ustredného portálu

veľejnej správy podľa oclseku 4.z tohto ĺia*u "ť',.y 
považuje najbližší pľacovný deň

bezprostľednenasledujúcipokalendárnomdni,kedybolapísomnosťuloženádoelektronickej
schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adľesát o tom nedozvedel'

4.4' Písomnosť zasie|aĺádruhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listirľrej podobe podľa Znluvy

o pos\rtnutí NFP, s výnimkou ,rávrňu čiastkovej správy z kontroly/návľhu správy z kontroly

podľa článku 12 odsek zvZP,sa považuje pre účely Zm\''lvy o poskýnutí NFP za doručenú' ak

dôjde do dispozície druhej Zmluvnej stľany na adrese uvedenej v záh|aví ZlltIuvy o poslrytnutí

NFP, a to aj v prípade, ak adľesát pĺ.o-''o.ľ neprevza\, pričom za deŕ- doručenia písomnosti sa

povaŽuje deň, kedy došlo k:

1ľl1utiuY]"'^"^(odbemej)iehotypísomnostizasielanejpoštoudruhouZmluvnou stranou, ak nedojdé'k jej wáteniu podľa písm' c''

b' 
;:ľff.;ľ"ĺ:';:äľňää!ä,ľ:"u" 

odopľetia pr ev ziať písomno sť doručovanú

c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade wátenia zásielky späť (bez ohľadu

na prĺpadnú poznámku ,,adľesát ĺezĺámý')'

4.5 Návľh čiastkovej správy z kontľoly/návľh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2YZP sa

považuje pľe účely Znluvy o poskytnutĺ NFP za doručený v listinnej podobe dňom jeho

pravzatiaPrijímatelbm. Návrh čiastŕovej spľávy z kontroly/náwh správy z kontroly v zmysle

článku 12 odsek 2 yZP sa považuje p'é ,ĺe"ty Zn\uvy o poskýnutí NFP za doručený aj v

prípade' ak ho Prijímateľ odmietne-prévziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia' Ak návľh

čiastkovej spľávy z kontroly/náwh správy kontroly nemožno doručiť na adľesu Prijímateľa

uvedenú v záh|avípodl'a odseku +.t tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu Zmeny adresy

I
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v súlade s článkom 6 zmluvy' na takto ozniĺmenú adresu, považujú sa tieto náwhy za doručené
dňom vrátenia nedoručeného náwhu čiastkovej správy alebo náwhu správy Poskýovatelbvi, aj
keď sa o tom Prijímatel'nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia náwhu čiastkovej
správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 vzP do elektronickej
schľánky prostľedníctvom Ústľedného portálu verejnej správy sa považuje za doručený v
najbližší pľacovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť
uložená do elektronickej schľánky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adľesát o tom
nedozvedel.

4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrormalosti Prijímatelbvi prostredníctvom
ITMS2014+, sa bude Íáto považovať za doručenú momentom zverejnenia nezrormalosti vo
verejnej časti ITMS2O14+.

4'7- Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostĺedníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú
momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e_mailovom serveri
slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda
momentom, kedy Zmluvnej strane, kÍorá je odosielatelbm príde potvrdenie o úspešnom
doručeď zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické
potwdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zĺtlhlvné
strany výslovne súhlasia s tým, Že zásíelka doručovaná elektronicky bude považovaná za
doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stľanou' ak táto Zĺtlhuvná strana
nedostala automaticku informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktoým
sa za doručenú považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podl'a tejto zmluvy pokiaľ sa ju
Poskýovatel'pokusi doručiť aj v listirľrej podobe. Za účelom realizácie doručovania
prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväntji:

a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy' ktoré budú v rámci tejto
foľmy komunikácie záväzne použivať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto
povinnosti bude zaťažovať tú Zn:Jruvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych
údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-
mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zn'ixw o poskýnutí NFP za
riadne doručenú,

b. vzájomne si písomne ozĺámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob
doručovania,

c. zabezpeéiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude
splňať všetky paľametľe pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvľdenia
doručenia elektronickej spľávy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je
objektívne moŽné z techniclcých dôvodov, Zĺĺlluvná strana, ktorá má tento
technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane' v dôsledku
čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka zpravidla o momente doručenia uvedená
za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.

4'8 Prijímatel' je zodpovedný za ľiadne označenie poštovej schĺánky na účely písomnej
komunikáci e Zn7uvný ch strán.

4.9 Zĺĺt7uvné strany sa zavänlji, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku'
Všetka dokumentácia predkladaná Prijímatelbm v súvislosti so Zmluvou o poslrytnutí NFP
ďalebo sProjektom bude pľedkladaná vslovenskom jazyku avprípade, ak bola vyhotovená
v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zntuvy o poslqrtnutí
NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poslrytovatel'ýslovne nevylúči
vo Yýzve alebo v Prálmom dokumente, môže bý'predkladaná aj v českom jazyhl bez potreby
úradného prekladu. Poslqrtovatel' môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť
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predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do

slovenského jazyka.

4'l0 Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/pľedloženie správy, ľesp. Dokumentácie kProjektu

uvedenej v článku 4YZP jev nadväznosti na Metodícký pokyn cKo č. 15 možné yykonať...

a. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2OL4+, bez podpisu

štatutárneho orgánu prijímatel'a alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár

v ITMS2014+ odošle štatutámy orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba

a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP' resp. s rozhodnutím o schválení, ak je Ro
a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v pľípade' ak je Ro a prijímateľ tá istá

osoba pojem ,,zm7uva o NFP"). V tomto pľípade prijímatel' potvrdzuje správnosť

údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo

b. v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade So zákonom o e-

Govemmente, alebo listiĺrnej podobe, vsúlade so zmluvou oNFP) azárovei
odoslaním formuláľa pľo stredníctvom ITM S 20 1 4+ ; alebo

c. vyplnením formulára ajeho odoslaním pľostredníctvom ITMS2014+ azfuoveťt

odoslaním skenu podpísanej monitorovacej spľávy prostredníctvom evidencie

Komunikácia v ĺTMS2OI4+ (bez potľeby predloženia písomnej verzie monitorovacej

správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.

5. OSOBITNE DOJEDNANIA

5.1 Prijímatel' sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkľát za 6 kalendárnych

mesiacov počnúc od Začatia reairizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom

závereóná) Prijímateľ predloží najneskôľ do troch mesiacov po Ukončení rea|izácie hlavných

aktivít Projektu, ato aj za všetky zrea|izovaĺé podporné Aktivity. Žíaďosť o platbu môže

Prijímatel' prý raz podať najskôr po Začatírealizácie hlavných aktivít Projektu.

5.2. Zm|lvné strany sa dohodli' že Poslýovatel'nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy
o poskýnutí NFP dovtedy' kým mu Prijímatel' nepľeukáže spôsobom požadovaným

Poslqĺtovatelbm, splnenie všetkých nasledovných skutočností:

a) Vznik platného zabezpečenia pohl'adávky (aj budúcej) Poskýovatel'a voči Prijímateľovi'

ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmhuvy o poskýnutí NFP, kde hodnota zabezpečeĺia musí

zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek I vZP. Zabezpečenie sa vykoná

využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku,

ktoý bude Poskýovateľ akceptovať, prednostne vo forme zá|ožného práva v pľospech

Poslqftovateľa za splnenia podmienok uvedených včlánku 13 odsek I vZP, Ponúknuté

zabezpečenie, ktoľé spĺňa všetky podmienky uvedené vtomto odseku 5.2 apodmienky
analogicky aplikovatelhé na ponúknuté zabezpeéenie vzmysle článku 13 odsek I vZP,
môže Poskytovatel'odmietnuť, Poslqrtovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť

ponúkané zabezpeéenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo pľedmet

zabezpeéenia, o ktorom predtým Poskýovatel'vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak

existuje iný závažný dôvod, pre ktoý ponúkané zabezpeč,eĺie v celej alebo v čiastočnej

ýške nie je možné akceptovať a Poskýovatet'tento dôvod oznámi Príjímatel'ovi.

b) ZreaIizovanie Vo podl'a zákona č. 34312015 Z' z. o verejnom obstaľávaní a o Zmene a

doplnení níektoých zákonov (d'alej ako ''zákon o Vo'') alebo obstarávania tovaľov, služieb

a stavebných prác podľa podmienok určených Poslgrtovateľom a stanovených v Prár.rrych

dokumentoch vprípadoch' ak sa na obstarávanie tovarov, služieb astavebných prác

nevzťahuje zákon o Vo, pričom Prijímatel' vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať
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spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatnitelhými právnymi pľedpismi
SR/právnymi aktmi EU a Právnymi dokumentmi.

c) Poistenie pokr'-ývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti
s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrĺutý v Žiadosti o platbu, ako aj
poistenie majetku, ktoý je zálohom v zmysle platného zá|ožného pĺáva v prospech
Poslgrtovateľa, ato za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 YZP, ak
Poslqltovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Prármom dokumente, Že poistenie sa
nevyžaduje,

d) Neuplatňuje sa.

5'3 V zmysle ust. $ 401 obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že pred!žuje premlčaciu dobu
na prípadné náľoky Poslqrtovatelä týkajúce sa (a) vľátenia poslrytnutého NFP alebo jeho časti
alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 ľokov od doby, kedy premlčacia doba začala
plynúť poprý raz.

5.4 Ak podl'a ZnIllľy o poskýnutí NFP udel'uje Poshrtovatel' súhlas týkajúci sa Prijímatel'a alebo
Projektu, Ztt7uvné strany sa ýslovne dohodlí, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímatel'
právny nárok, ak pľávne predpisy SR alebo právne akty EU neustanovujú inak.

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskýnutiu služíeb alebo vykonaniu
stavebných prác po uhľadení Preddavkovej platby Pľijímateľom Dodávatelbvi, spôsob a lehoty
dodaniďposlqrtnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zm7uvy uzavretej medzi Prijímatelbm
a jeho Dodávatelbm, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poslqrtovatel'om
v Pľávnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímatel'a).

6. ZMENA ZľILAVY
6.l Pľijímatel' je poviĺľrý Bezodkladne oznámiť Poslqrtovatelbvi všetky zmeny alebo skutočnosti'

ktoré majú negatívny vplyv na plnenie ZnJuvy o poslqrtnutí NFP alebo dosiahnutie/udľžanie
cielä Projektu v zmysle článku 2 odsek 2'2 zĺlt7uvy, alebo sa alcýmkol'vek spôsobom týkajú alebo
môŽu týkať neplnenia povinností Prijímatel'a zo Zm|uvy o poskýnutí NFP vo vďahl k ciel'u
Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmhuvy.

Súčasne je Poslqrtovatel' oprávnený požadovať od Pľijímatel'a poslqrtnutie vysvetlení, informácií,
Dokumentácie alebo iného druhu súčiĺľrosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre
preskúmanie akejkol'vek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na oprávnené ýdavky
Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cielä Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmllvy o poslqrtnutí NFP, a to
s ohl'adom na hospodámosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohl'adom na skutočnosť,
Že Znluva o poslgrtnutí NFP je, Ízv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle $ 5a zákona č.
2lI/2000 Z. z. o slobodnom prístupe kinformáciám a o zmene a doplnení niektoých zákonov
(zákon o slobode informácií) vznení neskorších predpisov (ďalej ako ,,zákon2III2OO0 Z. z!'),
pričom zmena Zn7uvy o pos$rtnutí NFP zahŕňa aj zmenu Pľojektu, ktoý sa realizuje na právnom
zál<],adeZmluvy o poskýnutí NFP:

a) Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou pľílohy č. t vZP) z dôvodu ich aktualizácie
a zosúladenia s platným zĺením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení,
Nariadení pre jednotlivý EŠIF, pľávnych pľedpisov SR a pľávnych aktov EÚ, Systému
ľiadenia BŠIp a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného
dodatku k Zmluve o poslgrtnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpísov
SR alebo právnych aktov EU dostane niektoľé ustanovenie Zn|uvy o poskýnutí NFP do
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ľozporu s Právnymi pľedpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať

a postupuje sa podl'a článku 7 odsek 7.6 zmlr''lľy'

b) Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znenim všeobecného

nariadenia, Implementačných nariadenl-, Nariadení pre jednotliý EŠIF, prá''mych predpisov

SR a právnych aktov EÚ' Systému ľiadánia nŠm a šystému ťrnančného ľiadenia po vykonaní

ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov' ak sa zmena týka

výslovného textu vZP (nielen odkazu na príslušný Právĺry dokument' ktoÚ bol

aktua|izovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku kZmluve

o poslqrtnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky'

spo|u sodkazom na čís|o, pod ktoým sú aktualizovaĺéYZP uŽ zverejĺeĺé vCentrálnom

registľi zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zm\uvy o poskýnutí NFP v časti

zmenyYZP zdôvodu ichalďualizácie podľa tohto písmena b)'

c) Foľmálna zmena spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných stľán (obchodné

menolnázov, sídlo, štatutámy orgán, zmeflav kontaktných údajoch, zmenačísla účtu uľčeného

na úhĺadu NFP' číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úveľe alebo na inom doklade

vystavenom Financujúcou bankou, na ktoý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1

VZP alebo iĺá zmena, ktoľá má vo vďahu k Zmluve o poslgrtnutí NFP iba deklaratómy

účinok) alebo zmena v subjekte Poskýovatel'a, ku ktoľej dôjde ĺa záHade všeobecne

záväzĺého pĺávneho predpisu, nie je Zmenou' kÍorá pre svoju platnosť lyžaduje Zmenu

ZĺniuvyoposkýnutíNFP.Toznamená,žetalútoZmenuoznámijednaZĺĺ,iuvnástľanadruhej
Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v čtánku 4 m]ŕiuvy a premietne sa do Zĺĺt]luvy

o poskýnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku' Súčasťou ozĺámeĺia sú doklady'

z|ďoýchZmenavyplýVa, najmä výpis z obchodného registra alebo iného ľegistra' ľozhodnutie

Prijímatel'a, odkaz na príslušný právny predpis a podobne'

d) V prípade menei vÝznamnÝch zmien Projektu, ktoľé sú vymedzené v tomto článk-u zmluvy'

alebo ich ľorľytiut"t pr" 4"arrodušenie zahmul do Právnych dokumentov týkajúcich sa

zmieĺ pľojektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne ozĺámiť Poskýovatel'ovi spôsobom

dohodnutým v článku 4 zĺniuvy, že nastala takáto zmeĺa, avšak nie ie povinný požíadať

o Zmenu Zľlhlvy o poskýnutí NFP na formulári' ktory pre tento účel vydal Poslqrtovateľ

aktorý sa využije pľe ýznamnejšie zmeny podl'a písmena e) tohto odseku' Podľa tohto

písmena d) sa postupuje aj vprípade zmieĺvľozpočte Projektu, ktoľé boli identiťrkované

Poskytovatel'om v ľámci ním vykonávaných kontľol a oveľovaní v Pľojekte' a to Za

podmienok uvedených v tomto písmene d;. v pĺpade takýchto zmieĺ sa Zmluvné strany

dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie ,mren iniciovaných Poshrtovateľom podľa ods'

6.13 sa nepoužije a k o""áme"iu zmeny Prijímatel'om nedochádza'

V prípade, ak zmena,ktoru Prijímateľ oznámil Poslqrtovatel'ovi podľa tohto písmena' d) ako

menejvýznamnúZmenu'niejepodl,aodôvodnenéhostanoviskaPoslqrtovateľamenej
významnouZmenou'alebojuPoslqrtovatel'nemôžeakceptovaťzĺnýchriadneodôvodnených
dôvodov,Poskýovatel'jeoprávnenýneakceptovaťoznámeniePrijímatel'a,aktotosvoje
odôvodnené stánovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovatel' neakceptuje oznámenie

Prijímateľa pJľu predchádzajúcej vety, Prijímatel' je oprávnený postupovať pri zmene

Zĺĺ.iuvy o po.r.ytrr.rti NFP iba podl'a písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskýovatel'a

nevyplýva, z" ĺa" o Zmenu' pri ktorej sa podl'a Poskytovateľa má postupovať podľa iného

príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie

Prijímateľa a má zato, že ide o Zmenu' pri ktorej sa má postupovať inak, je Poslqrtovateľ

oprávnený "-"* 
posúdiť ako iný druh zmeny' ľesp. ako Podstatnú zmenu Projektu' a ďalej

postupovať oJi; ir*tusneno článku zmluvy a podl'a Príručky pre Prijímateľa. V ostatných

prípadoch pofivto*t"ľ informuje Prijímatel'a o ýs1edku zmenového konania formou
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oznámeni4 v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Pľojektu na vedomie, éím dochádzak akceptovaniu tejto menej ýznamnej zmeny.
Zmena Zmluvy o.poskýnutí NFP sa podl'a tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšompísomnom dodatku kZmJllve o poskytnutí NFP, ak nie je pľi jednotliých konkrétnychzmenách dohodnuté inak' Menej uýznamnou zmenou .ulo^-ie aj menej ýznamná zmenaProjektu' ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poslgrtnutí NFir. Na takuto menejýznamnú' zmenu Projektu sa vztähujú ustanovenia tír.aiice sa akceptácie takejto zmeÍ7ypodl'a tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie 1*:a zmeny sa dodatok k Zmluveo poslqrtnutí NFP nevy'hotovuje.

Za menej ýznamné zmeny Ztúuvy o poskýnutí NFP sa povaŽujú najmä:
(i) zmena termínu ZaéaÍia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínomuvedenjan v Prílohe č,.2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
(ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vďahu k Projektu, ktoľá nemávplyv na rozpočet Proiektu, cielbvú hodnotu Meratel{ých ukazovatelbv Projekľu ani nadodľžanie podmienok poslgdnutia príspevku (napŕíúad. zmena ýkresovej dokumentácie,zmena technich-ých správ, zmenaštúdií a podobne)'
(iii)ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín ýdavkov neprekľočí 15 % kumulatírme na tútoskupinu ýdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročeniaCelkových oprármených ýdavkov Pľojektu. Táto odchýlka nesmie mať za následokzýšenie rnýdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
(iv)odchýlky v rozpočte Pľojektu týkajúcej sa opľávnených ýdavkov qýlučne v prípade, akide o zníženl" y:u' oprávnenýc}rýdavkova takéto zníženienemá vplyv na dosiahnutiecielä Pľojektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zm7uvy,
(v) zmena v jednotliých položkách rozpočtu Projektu alaleboich bližšia špecifikácia, a topodlä ýsledkov príslušnej finančnej kontroly Veľejného obstaľávania vy,jadrenýchv čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
(vi) pľedĺženie lehoty na začatie Vo na hlavné Aktivity Projektu v prípade' ak by s nímPrijímatel' nezačal ani do 3 mesiacov od účinnost iZm1u,vy,
(vii) predíženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.
V prípade menej ýznamnej Zmeny podlä bodu (i) tohto písmena d) Prijímatel, je oprávnenýoznámiť posun termínu Začatia rcalizácie hlavných^ aktivít Projektu aj opakovane'Pos\rtovatel' je oprávnený pri akceptovaní tejto zmený viazať svoju akceptáciu na iný termín,než aký vyplyva zoznámenia Prijímatelä, pričom noý termín "ň;;;;;;;;i""'nr""ĺ,"n
aktivít Pľojektu podl'a'. akceptácie Pos\rtovatelä nesmie byt, skôr ako 20 dní odo dňaakceptácie Poslgrtovatelä' Pľávne účinky menej ýznamnej zmeny nastávajú podl,a odseku6'1l tohto článku' Samostatný písomný dodatoĹ kZľriuve oposkýnutí NFP, ktoréhopredmetom by bola táto menej ýznamná zmeÍla, ru ,r".ryhotowje, avšak uvedenú Zmenueviduj e Poslgrtovatel' do ITMS2O I 4+.

Pri menej ýznamnej Zmene podl'a bodu_(v) sa postupuj e Íak, že Poskýovate l, zapracujeZmeny v položkách ľozpočtu, vrátane tých, ktoľé .ĺui.ĺu s |otvrdenou ex ante finančnouopravou' podl'a čiastkovej správy alebo spnĺvy z príslušnej finančnej kontroly Veľejnéhoobstarávania do elektľonickej verzie rozpočtu ľ.o;"Lĺr' Gpor,r.o silvztažneupravenou ýškouýdavkov), takto aktualizovaný ľozpočet Projektu .'jr.a ao ITMS2014+ kProjektu, jehokonečnú upravenú podobu oznámi Prijímalelbvi vytň'le všethých úkonov podl,apredchádzajúcej vety predstawje akceptáciu tejto menej"s,^rnu^n"i zmeny. Výsledkom
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akceptácie tejto menej ýznamnej zmer\y je aktualizovaný rozpočet Pľojektu azmeÍJa

ýdavkov. Zmena Zĺlnuiy o poskýnuti r.ĺrp vo forme písomného dodatku k Zmluve

o poslqrtnutí NFP Sa pre túto zmenu vykoná najneskôľ pred úhradou Žiadosti o platbu

s príanakom závereéĺá,ak ďalej nie je doĹodnutg ňľ Pľelplatnenie a následné preplatenie

zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v Ž3Y je podkladom aktualizovaný

ľozpočet Projektu vykonanýopísaným .pároborr' na podk1ade výsledkov príslušnej finančnej

kontľoly Verejného obstaľávania vy'jadrených včiastkovej. spľáve alebo správe zÍejto

ťrnančnej kontľoly Veľejného obstarávania. Ak Prijímatel'vy'jadľí námietky voči oznámenej

a|ďua|ízácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada

Poslqitovateľa o vyhotorr"rri" dodutku k Zrnluve o poslqrtnutí NFP za účelom pľemietnutia

zmenyvhodnotejednotliýchpoložiekrozpočtuPľojektuďaleboichbližšejšpecifikáciedo
jej textu, aiún|ízáciaľozpočtu Pľojektu vyvoláva p'e"''" účinky podľa odseku 6'11 tohto

článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poslqrtnutí NFP'

VprípademenejýzĺamnejzmeÍ|ypodľabodu(vii)tohtopísmenad)saZmluvĺéstrany
osobitne dohodli, ĺ* uu""pia"iou iejto menej ýzĺamĺej Zmeny ĺa záIďaďe ozĺámenla zo

strany Prijímatel,a obsahujúceho predĺženie douý n"utĺ"ácie h1avných aktivít Projektu opľoti

termínom vyplývajúcim z Prílohy é. 2 Zn\uvy o poslqrtnutí NFP alebo oproti neskôľ

zmeneným termínom, ak sa oznamuje pľedĺženie i"*ĺ'ou opakovane' dochádzak predĺženiu

doby Realizacĺe rĺaáých aktivít Piojektu vrozsahu vyplývajúcom zakceptácie tejto menej

významnej Zmeny.Vo vďahu ktejto zmeÍresa vplnej mieľe uplatní ustanovenie odseku 6'8'

Pľávne účln]íy menej ýzĺamĺej Zmer\y nastávajú podľa odseku 6'11 tohto článku' Zmeĺa

Zmluvy o poskýnutir.ĺrp vo forme písomného dodatku k Zmluve o pos1qrtnutí NFP sa môže

vykonať najneskôr pred úhľadou Žiadosti o platbu s pľíznakom závereéĺá'

Zmluvnéstranysadohodli,žeskráteniedobyRealizáciehlavnýchaktivítProjektusavykoná
vý,lučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 vZP prostľedníctvom ITMS2014+' Takáto

zmeÍLanepredstawje zmenu Zmi'wy o poskýnutí NFP a nevďahujú sa tak na ňu ustanovenia

o jednotliých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6'

Ak dôjde vProjekte kzĺiŽeniu cieľovej hodnoty Meľatel'ného ukazovateľa Pľojektu o 5%

alebomenejoproticieľovejhodnoteMerateľnéhoukazovateľaProjektu,ktoľábolaschválená
v Žíadosti o NFP, takáto Zmepanie je predmetom postupov ľiešenia zmien podl'a tohto článku

zmluvy. Ak Poskýovateľ stanoví v Pĺávnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť

Prijímateľa ui uo uďuh., k takejto ,kotoč,'o'ti, Prijímateľ je poviĺľrý túto oznamovaciu

povinnosťplniťspôsobomvyplývajícimzPrávnehodokumentuPoslýovatel'a.

e)InézmenyZĺlúuvyoposkýnutíNFP,akosúzmer\yopísanévpísmenácha)aŽď)af;tohto
odseku, sú významnejšími zmenami ľroj"tt,, (ďal1j aj ako ,,významneišie zmenY")' a tieto je

možné vykonať len na základe u"ejä-""i foľd.' oboch Zmluvných strán vo forme

písomného avzostupne očíslovaného äodatku k Zmluve opos\rtnutí NFP' ZmeĺeZnluvy

oposlqrtnutíNFPoýznamnejšiezmenypredchádzažiadosťPrijímateľaoZmenuZmIuvy
o poslqrtnutí NFP, tĺoru pooĺvu po.úĹäeľovi na formu1ári' ktorý pre tento účel vydal

Poslqrtovateľ.

Znhlvao poskýnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Pľijímateľ opľávnený

podať žiadosť o zmenu aj po uskuto ĺn ĺ ry,numnejšej Zmeny (odsek 6'9 tohto článku - ex-

post zmeny) a v ktoých prípadoch l" ŕo.oi*ý t{ 
.uľobiť 

pľed vykonaním samotnej

významnejšej zmeny (ex-ante zmeny päĺľu odsek 6'3 tohto č1ánku)' Významnejšou Zmenou

sa rozumie aj ýznamnejšia zmena ľroj"kt r, ktoľá nemá vplyv na znenie ustanovení Zľt\lvy

o poslgrtnutí NFP. Na ta6lto ,"y"rru^rräisiu zmenu Pĺojektu sa vďahujú ustanovenia týkajúce

sa schválenia takejto Zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmsny Sa
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dodatok k Zmluve o poslgrtnutí NFP nevyhotovuje v prípade' ak schválená zmena nemá vplyv
na znenie ustanovení Zĺ;ľlluvy o poslrytnutí NFP.

f) Podstatnú zmenu Proiektu tak, ako je deťrnovaná v článku 1 odsek 3 vZP, Prijímatel'
oznamuje Poslqltovatelbvi Bezodkladne. Bez ohl'adu na zaslanú informáciu je vznik
Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zriuvy o poslqÁnutí NFP a súčasne je
vznik Podstatnej zmeny Pľojektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo
jeho časť v súlade s člĺánkom 10 vZP, a to vo ýške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktoĺého
došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhl'adom na
charakter zmeny nie je možné uľčiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu
podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hlädisku sa
neaplikuje.

6.3 V prípade významnejšej zmeny podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktoý sa
nevďahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o Zmenu
Zmluvy o poskýnutí NFP pred vykonaním samotnej Zmeny alebo pľed uplynutím doby, ku ktoľej
sa požadovaná zmena viaže, a|ebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má
prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o ýznamnejšiu zmenu spočívajúcu
v zmene:

a) miesta realizácie Pľojektu,

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

c) Meratelhých ukazovateľov Projektu' ak ide o zniženie ciel'ovej hodnoty o viac ako 50Á oproti
výške cielbvej hodnoty Meratelhého ukazovatelä Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti
o NFP (podlä podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),

d) počtu alebo chaĺakterďpovahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít
Pľojektu, wátane zmefly, ktoľou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu
a zrnýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Meratelhých ukazovateľov Projektu v dôsledku
úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky
neprekročenia maximálnej ýšky schváleného NFP,

e) majetkovo-právnych pomeľov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich
s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3vZP,

0 priamo sa týkajúcej podmienky poskýnutia príspevku, ktoľá vyplýva zYýzvy a spôsobu jej
splnenia Prij ímatelbm,

g) používaného systémufinancovania,

h) doplnenie novej skupiny ýdavkov ďalebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Yýzw,

D Prijímatelä podľa článku 2 odsek 4vZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkamtYýzvy,
j) spôsobu spolufinancovania Projektu,

k) v inej Zmenq ktorá je ako ýznamnejšia zmena označená v Pľíručke pľe Prijímatel'a, alebo
v inom Pľávnom dokumente'

6'4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak pĺedstavuje Podstatnú zmenu
Projektu. V pľípade, ak Poslqrtovatel' zistí, že v ľámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu,
táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno I tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podl'a odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú Zmenu Projektu
najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo opľávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve;
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uvedené sa nevďahuje na pľemiestnenie zárohu, ktorý nie je súčasne aj Pľedmetom Pľojektu'

Ďaišie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo

usmerneníuvedenýchvPrávnychdokumentochvzmysleúvodnejčastidefiníciePodstatnej
zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3vZP'

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny

v cieľoých hoanoiĺch Meratelných ukazovateŕov Projektu s príznakom v súvislosti s vpýom

navrhovanej zmefiy na ýšku poskýovaného NFP a v cielbvých hodnotách Meľatelhých

ukazovateľov Projektu bez pnzĺa''aL Vo vďahu kzmenÍlm cieľových hodnôt Meratel'ných

ukazovatel'ov Projektu sa Zmluvné stľany dohodli' že:

a) Pri Meratelhých ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskýovateľ pri posudzovaní

požadovanej i^"nyposúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľoých hodnôt týchto ukazovateľov

zhľadiska identifrkácie rizík, kÍoľé bo1i predmetomaĺalýzy pri predk1adaĺi.Žiadosti oNFP

apredložených dokumentov pľeukazujúcich skutočnosť, Že nedosiahnutie cieľových hodnôt

MerateffichukazovatelbvPľojektuspríznakombolospôsobenéfaktormi,ktoľéPrijímateľ
objektívne nemohoi ovplyvniť. Poskytovateľ je opľávnený v jednotlivom prípade tohto dľuhu

MeľatelhéhoukazovateľaProjektu,.p.í",'ukomschváliťzĺíŽeĺiejehocieľovejhodnoty
vriadneodôvodnenýchprípadoch,pričomhodnotanesmieklesnúťpodhľanicu50%oproti
jehoýške,ktoľábolauvedenávschváleneižiadostioNFP.Vprípade,akjemožné
akceptovaťodôvodneniePrijímatel,aonedosiahnutícieľovejhodnotyMeratelhého
lkazovateľaProjektuspríznakomajehonavrhovanézúŽelieneklesnepodminimálnu
hĺanicu podľa písmena b) tohto oáseku, Pos1qrtovateľ zmenu schváli' čím dochádza

k akceptovaniu zĺiŽenej vyšky cieľovej hodnoty Meratel'ného ukazovateľa Projektu

spríznakomzostranyPoslqrtovateľabezvplyvtlĺaznížeĺíevýškyNFP.

b)ZĺíŽeniecieľovejhodnotyjednotlivéhoMeratel'néhoukazovateľaPľojektuspríznakomoviac
ako50%opľotiýške,ktorábolauvedenávSchválenejžiadostioNFP,pľedstavuje
nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Pľojektu z dôvodov uvedených v odseku

6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6'2 písmeno ť) tohto článku'

c) Meratel'né ukazovatele Pľojektu bezpnzna|u sú závázné z hľadiska dosiahnutia ich

plánovanej hodnoty. ZĺiŽeĺie 
"ĺ"t'ou"i 

hodnoty jednotlivého Meľatel'ného ukazovatel'a

Projektubezpnznakuoviacako2OYooprotijehoýške,ktorábolauvedenávSchválenej
Žiadosti o NFP, predstawje nedosiďrnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu

zdôvodov uvedených vodseku 6.7 tolrto článku aq1voláva právne následky uvedené

v odseku 6.2 písmeno f; tohto článku. Schválenie žiadosti o Zmenu' predmetom ktoľej bolo

zníŽeĺiecieľovejhodnotyMeratelhéhoukazovatel'aProjektubezpríznaku,nemáŽíadĺe
účinky vo vďahu k následnému oplut""*l] sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1

YZP aPrijímateľ preto na zá|daie schválenia takejto žiadosti o Zmenu nenadobúda Žíaďĺe

legitímneočakávanietýkajúcesavýškyNFP,ktoľámubuder.1rplatená,atozdôvodu
ľozdielovvpodstatecharakteruMeľďelhéhoukazovateľaProjektubezpnzĺakuoproti
Meratel,nému ukazovatel,u Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku)'

d) Vo vďahu k Íinančnému plneniu Poslqrtovateľ zĺiŽi výšku poskýovaného NFP pľimeľane k

zĺiŽeniu hodnoty Meľatelhého ukazovateľa Projektu pri dodrŽaní minimálnej hranice

aostatnýchpravidieluvedenýchvpľedchádzajúcichpísmenáchtohtoodseku(vrátane
vynimkyztohtopostupuuvedenejvpísmenea)vyššie),atovovzťahuktýmAktivitám,
vktorýchpichádzakdosiahnutiuznižovanéhoMerateľnéhoukazovateľaProjektuvzmysle
článku10odsekIvzlavykonázodpovedajúcezĺiŽeĺíevýdavkovnapodpornéAktivity
Projektu
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V prípade' ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Meratelhého
ukazovatel'a, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cielbvej hodnoty Meľatel'ného
ukazovatelä Projektu po započitaní úrovne plnenia ostatných Meratelhých ukazovatelbv
Pľojektu, bez ohl'adu na to, o ktoý druh Meratel'ného ukazovatel'a Projektu ide.

6.7 Y pripade zmeny podl'a odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú Zmenu Projektu
najmä v pľípade' ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť' na ktoru sa má NFP
pos$rtnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho ciel'a v tom zmysle, že sanedosiahne žiadny
ciel', alebo sa dosiahne iný ciel'ako ten, ktoý vyplýval zpodmienok, za splnenia ktoých bol
Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po
uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne ciel'Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie ciel'a Projektu
môže mať ýznamný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj
z hl'adiska porormania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol
realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v období Udľžatelhosti
Pľojektu. Ak zmena Projektu, ktoľá mení povahu čiĺľrosti alebo podmienky jej vykonávania, má
určitý rozsah, ktoý možno považovať za ýznamný atakýmto ýznamným spôsobom negatívne
vplyva na dosiahnutie cielä Pľojektu' je daný zá|<lad na to, aby takáto Zmena bola považovaná za
Podstatnú Zmenu Pľojektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej Zmeny Projektu v tomto pľípade
môŽu vyplývať zvýk|adu alebo usmernení uvedených v Pľávnych dokumentoch v zmysle úvodnej
časti deťrnície Podstatnej zmeny Pľojektu uvedenej v článku 1 odsek 3yZP'

6'8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovani doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny
podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú
dotknuté ostatné pľavidlá vyplývajúce zo Zrriuvy o poslqrtnutí NFP týkajúce sa časového aspektu
Realizácie hlavných aktivít Pľojektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a9 YZP):

a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možnéprediziť nad rámec maximálnej doby,
ktorá pre realizáciĺl' hlavných aktivít projektov vyplýva zYýzvy a ktorá je uvedená pri
definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 vZP, a ktorá nesmie
presiahnuť 3I.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Yýzvoupte rea|izáciu hlavných aktivít
projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie lúavných aktivít Projektu
predlžovať na záHaďe oznámenia Zmeny zo sIrany Prijímatelä.

b) Ak Pľijímatel'neoznámipľedíženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej
upl5mutím' ýdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít
Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu' sú oprávnenými
ýdavkami iba v prípade, že Poslqrtovatel'akceptuje alebo schváli pľedmetnú zmenu. Plynutie
doby Realizácie hlarmých aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím
pôvocĺĺe dohodnutého termínu Ukončenia realízácie hlavných aktivít Projektu a oznámením
o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

6.9 V prípade ýznamnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku' je Prijímatel'
povirľrý požiadať o Zmenu Zrriuvy o pos\rtnutí NFP najneskôr 30 dní pred predlo žením Žiadosti
o platbu, ktorá ako prvá zalrŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou Zmenou dotknuté.
Tým nie sú dotknuté povirľrosti Prijímatelä vyplývajúce mu Zo zákona o finančnej kontrole a
audite a o Zmene a doplnení niektoých zákonov (d'alej len ''zákon o ťrnančnej kontrole a audite'')
týkajúce sa vykonávania záHadnej finančnej kontroly' ak sa na neho povinnosť vykonávania
základnej finančnej kontroly vďahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontľole podl'a zákona
o finančnej kontľole a audite. osobitne sa stanowje' že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť
žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predloženim Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je
Poslgrtovatel' oprávnený všetky ýdavky, ku ktoým sa vďahujú vykonané zmerLy, zamietnuť'
V pľípade zamietnutia ýdavkov podl'a predchádzajúcej vety je Prijímatel' opľávnený do ďa1šej
Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovatelhých podmienok opľávnenosti, zahrnúť aj takéto
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pôvodne zamietnuté ýdavky. Žiadosť o Zmenu Zmluvy o poskýnutí NFP' podávaná v zmysle

tohto odseku 6.9, sa vďahuje na nasledovĺéýznamnejšie zmeny:

a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa oprávnených ýdavkov, okĺem

zniženia Úšky oprávnených výdavkov a takéto zniŽenie nemá vplyv na dosiahnutie cielä

Projektu definovaného v článku 2, odsek 2'2 tejto zmluvy a okrem menej ýznamných zmien'

Súčasťou žiadosti o Zmenu v tomto pľípade sú' okľem vyplnenia štandardného formuláru

týkajúceho sa žiadosti o Zmenu' ktoý vydáva Poslĺytovateľ, aj nasledovné informácielľtdaje:

(D vprípade Zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovanázmena

v rozpočte Pľojektu, preukázaĺie súladu takejto Zmeny s režimom zmien

dohodnutých v zmluve medziPľijímateľom a Dodávatel'om a S ustanovením $

18 zákona o Vo, alebo $ IOa zákona č). 2512006 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o Zmene a doplnení niektoých zákonov (ďalej len ''zákon č- 2512006 Z.

2."),

(ii) v prípade Zmerly vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmeĺa

v iozpočte Projektu' uvedenie dôvodu, pre ktoý k zmene došlo, osobitne

v prípade, ak nepredstawje prínos pre Projekt, tj. ak nepľedstavuje zlepšenie

oproti pôvodnému stavu Pľojektu,

(iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje

zniŽiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú Zmenu Projektu,

konkĺétne s ohľadom na naplnenie podmienok podl'a písmena c) z definície

Podstatnej Zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 vZP (vplyv na

povahu, ciele alebo podmienky realizácle Projektu)'

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Pľojektom, kÍorú nie je moŽĺé podľadiť pod

skôr uvedený reŽim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo chaľakterom

predstavujú významnej šiu zmenu.

6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu Sa Zmeny podľa odseku 6.3 ala\ebo odseku 6.9 tohto článku

musí bý' riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zm7uva

o poskýnutí NFP' inak je Poskýovatel' oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť'

Poskýovatel' nie je povinný navrhovanej Žiadosti Prijímatel'a o Zmenu vyhovieť, avšak rovnako

nie je oprávnený súh1as So Zmenou bezdôvodne odopľieť v prípade, ak žiadosť o ,-e.',' spĺňa

všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskýnutí NFP a podmienky vyplývajúce

z príslušného usmemenia k zmenám, ktoľé môŽe vydať a Zverejĺíť Poslqrtovateľ na svojom

webovom síd1e. V pľípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímatel' nie je

oprávnený rea|izovať pľedmetnú Zmenu v ľámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k real'izácli

Zmeny došlo, budú ýdavky súvisiace s takouto Zmenou považované za Neoprávnené ýdavky'
o výsledku posúdenia podanej žiadosti o Zmenu informuje Poskýovatel' Prijímateľa písomne.

V prípade schválenia ýznamnejšej zmeny Poskýovatel' zabezpečí vypracovanie návrhu

dodatku k Zmluve o poskýnutí NFP, ktoý bude upravovať Zmluvu o poskýnutí NFP v rozsahu

schválenej ýznamnej šej zmeny.

6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti ýdavkov súvisiacich So Zmenou Projektu nastanú:

a) pri menej významnej zmerte,ktoru Poskýovateľ akceptuje podl'a odseku 6.2 písmeno d) tohto

článku, v kalendárny deň, kedy Zmena skutočne vznikla'

b) pri menej ýznamnej Zmene, ktoru Poskytovatel'neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d)

tohto článku, sú ýdavky súvisiace s takouto Zmenou Neopľávnenými výdavkami, ibaže dôjde

kjej neskoršiemu schváleniu Poskýovatel'om spôsobom pre významnejšiu zmenu; vtakom
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prípade prá\me účinky zmeny nastanú podlä typu významnejšej zmeny buď podl'a písmeno c)
alebo podl'a písmena d) tohto odseku 6.11,

c) pri ýznamnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (ýznamnejšie zmeny
podl'a odseku ó'3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o Zmenu zo strany
Prijímatel'a Poslgltovatelbvi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendámy deň
vyplývajúci zo schválenia žiadosti o Zmenu'

d) pri ýznamnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (ýznamnejšie zmeny
podl'a odseku 6.9 tohto článku) v kalendámy deň, kedy ýznamnejšiazmenanastala.

6.12 Ak nie sú v jednotliých odsekoch tohto článku 6 uvedené pľe jednotlivé druhy zmienosobitné
dojednania, schválená zmerla Zmluvy o poskýnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne
číslovaného dodatku k Zmluve o poskýnutí NFP, lĺ:torého návrh pripraví Poslqrtovatel' v súlade
so schválenou Zmenou Znlllľy o poskýnutí NFP azašIena odsúhlasenie Prijímatelbvi.

6.13 Zmeny Ztttluvy o poslgĺtnutí NFP, ktoré iniciuje Poslqrtovatel' a ktoľé nie sú osobitne ľiešené
v iných ustanoveniach Znluvy o poskýnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu
aktualizácie zmluvy alebo YZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na
záÝJade písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poslqrtnutí NFP. Poslqrtovateľ môže
obsah Zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímatelbm a následne
dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve
o pos\ĺtnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve
o poslqrtnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímatelbvi.

6.14 Maximálna ýška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku
6 dotknutá.

6'15 ZmIwné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky Zmeny v Systéme riadenia EŠIF' Systéme
finančného ľiadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktoých pre Prijímatel'a vyplývaj a práva
apoviĺľrosti alebo ich zmeny sú pre Príjímatelä záväzné, ato dňom ich účinnosÍi za
predpokl adu ich Zv er ejnerua.

6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy oposkýnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Znhuvy
o poslgrtnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom
dodatku Zln'luvy o poslqrtnutí NFP' nie je právny nárok'

6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania
čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:

a) ešte nedošlo kposlqrtnutiu celého NFP vsúlade sčlánkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmlurmé
strany sa zaväzllji uzawieť dodatok k Zmluve o poslqltnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3,
odsek 3.1 zmluvy vnadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy
finančnej medzery pľi žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou ťrnančnej medzery;
v prípade ak je rozdiel podl'a predchádzajúcej vety vyšší ako NFP' ktoý je ešte Poslgrtovatel'
povinný poskytnúť Pľijímatelbvi, Zn7uvné strany sa zavánljú uzawieť dodatok k Zmluve
o pos\rtnutí NFP, ktoým sa upraví článok 3, odsek 3.l Zmluvy o poslqrtnutí NFP a zostatok
rozdielu je Prijímatel'povinný vrátiť podlä článku 10 odsek 1 VZP, alebo

b) ak už bol poslgrtnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskýnutí NFP zo
strany Poslgrtovatel'a, Prijímatel' je povinný wátiť poslrytnutý I'ľpP alebo jeho časť podl'a
článku l0 odsek IYZP vo ýške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na záI<lade
metódy ťrnančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným ľekalkuláciou finančnej
medzery.

rto
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7. zÁvBnnČľÉ usľĺľovENIA
7.l ZmIuva o poskýnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoľšieho podpisu

Zmluvných strán a účirmosť v súlade s $ 47a občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Posky.tovatelbm v Centrálnom registri zmlúv. Ak
Pos\rtovatel' aj Pľijímateľ sú obaja povinnými osobami podl'a zákona č,' 21112000 Z.z. v takom
prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie
Zmluvy o poskýnutí NFP Poskýovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie
Zmluvy o poskýnutí NFP zabezpeči Poslqrtovatel'a o dátume zverejneniaZm\uvy o poskýnutí
NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účirľrosti podl'a tohto odseku
7.1 sa ľovnako vzťahujú aj na uzalretie každého dodatku kZmluve o poskýnutí NFP.

7.2. Zm7uva o poslqrtnutí NFP sauzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením
poslednej Následnej monitorovacej spľávy, ktoru je Prijímatel' povinný pľedložiť
Poslqrtovatelbvi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 vZP a v prípade ak sa na Projekt
nevďahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť
a účinnosť Zmluvy o poskýnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s ýnimkou:

a. článku l0, 12 a 19 YZP , ktoých platnosť a účinnosť končí 3 1 . decembra 2028 alebo
po tomto dátume vyspoľiadaním finančných vďahov medzi Poslqrtovatel'om
a Prijímatelbm na záHade Zmluvy o poskýnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu
k31. decembru2)28;

b. tých ustanovení Zm|uvy o poskýnutí NFP, ktoré majú sankčný charakÍer pre prípad
porušenia povinností lryplývajúcich pre Prijímatel'a (z článkov 10, 12 a 19 YZP),
s ýnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnost' a účinnosť končí s platnosťou
a účinnosťou predmetných článkov;

c. projektov' v rámci ktoých došlo k poskýnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť
článku 10 a článku 19 vZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena
c), akz písmen a) a b) tohto odseku 7 '2 nevyp|yvajú dlhšie lehoty:

(i) platnosť a účinnost' článku 19 vZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia
poslednej Následnej monitorovacej správy a

(ii) platnosť a účinnost' článku I0 vZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci
poskýnutej vrozpore suplatnitel'nými pravidlami vyplývajúcimi zprávnych
predpisov SR aprávnych aktov EU končí uplynutím 10 rokov od schválenia
poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmlwy o poskýnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v
písmenách a) až c) tohto odseku sa pľedĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku
kZmluve oposkýnutí NFP, t. j. len na zák)'ade oznámenia Poskýovatel'a Prijímatel'ovi)
vprípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenía o čas trvania
týchto skutočností.

7'3' Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Pr1jímatel'a, nie je dotknutá
zodpovednost' Prijímatel'a. Pľijímatel' môže menovať len jedného zástupcu, ktoým môže bý'
fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímatel' koná podl'a tejto zmluly prostredníctvom
zástupcu, prijímatel' alebo zástupca je povinný doručiť poslqrtovatel'ovi dokument, Zktorého
vyplýva rozsah konania, na ktoľé je oprávnený zástupca prijímatel'a

7.4 Prijímatel' vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti' ktoré by negatívne ovplyvnili jeho
oprávnenosť alebo oprávnenosť Pľojektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok' ktoré viedli
k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivost'tohto vyhlásenia Prijímatel'a sa považuje

)

;
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Za podstatné porušenie Zmluvy o poskýnutí NFP a Prijímatel' je povirľrý wátiť NFP alebo jeho
časť v súlade s článkom lO vZP'

7 '5 Prijímatel' vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslanéPoslgrtovatelbú pred podpisom Zm\uvy o poskytnuti ľľ'p sú pravdivé a zostávajuúčiruré priuzatvoreni Zmluvy o poskýnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhláseniaPrijímatelä sa považuje za podstatné porušenie Znluvy o poskýnutí NFP a Prijímatel, je
povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom lOvZP.

7 '6 Ak sa akékolVek ustanovenie Zmluvy o poslgrtnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho
rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, .'"rp_o.ouĺ to neplatnosť celejZmluvy o poskýnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmiuvy o poskytnutí NFP. Znluvnéstrany sa v takom prípade zavänj:ú bezodkladne vzájomným ľokovaním nahľadiť neplatnézmluvné ustanovenie noým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanoveniatak, aby zostal zachovaný :účel Zm\uvy o poskytnutí NFP a obsah jednotliých ustanoveníZrriwy o poskýnutí NFP'

7 '7 Ak záväzkoý vďah vyplývajúci zo Zmluvy o poslgrtnutí NFP medzi Poskýovatelbm
a Prijímatelbm, s ohl'adom na ich právne postavenie, nespadá pod' vďahy uvedené v $26lobchodného zákonrlíka, Zm7uvné stľany vykonali volbu práva podl'a $262 odsek 1 obchodnéhozákonníka a uýslorme súhlasia, že ich záväzkoý vzťan vyplývajúci zo Zmluvy oposkýnutíNFP sa bude riadiť obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zrciuvy
o poslýnutí NFP na úvodnej strane. Všetky sPoľY, ktoľé vzniknú zo Zmluvy o poslqrtnutí NFP,vrátane sporov o jej platnosť, ýklad alebo ukončenie Zmluvné straný prednostne riešiaqnňitim ustanovení obchodného zákorníka a d'alej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3odseky 3'3 a3.6 tejto zmluvy, d'alej vzájomnýlnl zmierovacími ľokovaniami adohodami.
Vprípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté vsúvislosti splnením záväzkovpodľa ZmLuvy o poskýnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyľiešia' Znluvné strany budúvšetky spory vzniknuté zo Zrriuvy oposkytnutí NFP, vrátane sporov ojej platnosť, qýklad
alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podlä
právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu Sa bude postupovať podľa rovnopisu
uloženého u Poskýovatel'a. S ohl'adom na znenie tretej vety $ 2 odsek 2 zák. č.278/|993 Z. z' ospráve majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskýovatel' ako Riadiaci orgán koná v
mene štátu pľed súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmilvy o poslqrtnutí
NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu' ktoý spravuje, ut"bo .po*ého majetku, ktoľého správcom
by mal byť podlä uvedeného zákonaalebo podl'a osobitných predpisov.

7 '8 Zmluva o poskýnutí NFP je vyhotovená v 4 rormopisoch, pričom po uzawetí Zmluvy
o poskýnutí NFP dostane Prijímatel' l rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovatel,. Uvedenýpočet rovnopisov a ich rozdelenie sa rormako vďahuje aj na uzawetie každého dodatku
k Zmluve o poskýnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní
v pľípade' ak k uzavretill, Ztlltuvy o poskýnutí NFP dochádza elektľonicky so zaručeným
elektronickým podpisom.

7 '9 Zm7uvné stľany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskýnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu aprávnym účinkom znej vypIyvajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné,jasné' uľčité a zrozllmitel'ne, nepodpísali zmluvu v núdzi a'6 za nápadne neýhodných
podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy oposkýnutí NFP ana znak
súhlasu ju podpísali.,,

l

Všeobecné zmluvné podmienky tvoriace Prílohu č. I Zmluvy o poskytnutí NFP sa
rušia v celom ľozsahu a nafuádzajú sa aktualizovanými Všeobecnými zmluvnými

2.1.2
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2.r.3

2.1.4

2.1.5

podmienkami, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo
vzore CKo č.28 verzia I0.

Predmet podpory NFP tvoriaci Pľílohu č. 2 Znluvy o pos\rtnutí NFP sa ruší a v
celom rozsahu sa nalrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktoý tvorí
prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania a ýsledkov
verejného obstarávanía.

Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poslqrtnutí NFP sa ruší a v celom
rozsahu sa naľlrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktoý tvoľí prílohu č. 3
tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania a ýsledkov verejného
obstaľávania, v ľámci kontroly ktoľého Poskýovatel' udelíl 5 % finančnú opravu Zo
všetkých oprávnených ýdavkov vyplývajúcich z veľejného obstaľávania na stavebné
práce na pľedmet zákazky ,,Zariadenie sociálnych služieb Turzovka" vypočítanú
v zmysle Metodického pokynu CKo č.5 -verzia 6.

Finančné opravy za porušenie pľavidiel a postupov verejného obstarávania tvoriace
Prílohu č. 4 Zmluvy o poskýnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nabrádzaju sa
aktualizovanými Finančnými opravami za porušenie pravidiel a postupov veľejného
obstarávania, ktoré tvoria prílohu č. 4 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo
vzore CKo č.28 verzĺa I0'

t

ct.3

Záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s
$ 47a občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho
zverejnenia Poslgrtovatel'om v Centrálnom registri nnluv. Ak Poskýovatel' aj Prijímatel' sú
obaja povinnými osobami podl'a zákona č. 2IIl2000 Z. z. v takom pľípade pre nadobudnutie
účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovatel'om. Zmluvné strany sa
dohodli, žepwé zverejnenie Dodatku zabezpečíPoskýovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku
informuje Prijímatel'a. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podl'a tohto odseku sa
rovnako vztahují aj na uzavretie každého d'alšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

3.2 Dodatok je lyhotovený v 3 ľovnopisoch' pričom po podpise Dodatku dostane Prijímatel' 1

rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskýovatel'.

3.3 Dodatok je neoddelitelhou súčasťou Zĺnluvy o poskýnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne
dohodli, že zmeny Zriuvy o poskýnutí NFP, ktoré boli r,ykonané pred účinnosťou tohto
dodatku a ktoré fakticky spĺĺaiĺ podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podl'a jeho nového
zĺenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zm-luvou
o poskýnutí NFP' v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti
výdavkov podl'a článk-u 6 ods. 6.l 1 zmluvy'

3.4 Zmluvné strany ýslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vľátane
príloh v Centľálnom registri zm|iv vedenom na Úľade vlády SR.

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym
účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné,
jasné' určité a zrozumitelhé, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných
podmienok, podpisujúce osoby sú opľávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho
podpísali.

t
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2.

Pĺíloha č. l Zmluvy o poskytnutí NFP

VŠEoBECNE ZMLUVNÉ PoDMIENKY KzllLavB o PoSKYTNUTÍ
NENÁVRÁTNÉHo FINANčNÉHo PRÍSPEVKU

článok 1 vŠEoBEcNÉ USTANoVENIA

Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako ,,vZP*)' ktoré s sričasťou Zmluvy
o poskyĺrutí NFP' bliŽšie uprawjri práva a povinnosti Zmlurm 'ch strán, ktormi s na
strane jednej Poskytovatel' NFP a na strane druhej Prijímatel' tobto NFP pri poskytnutí NFP
zo strany Poskyovateľa Prijímatel'ovi podľa podmienok uveden cb vZmluve
o poskytnutí NFP.

Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskyovateľom a Prijímatelbm sa riadia Zmluvou
o poskytnutí NFP, všetk mi ostatn mi právnymi predpismi a dokumenfoni' ktoré s
uvedené včlĺínku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva oposkytnutí NFP odkazuje.
Zák|adn práury rámec uprawjlici vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria
najmä, ďe nielen, nasledovné právne predpisy:

a) právne akty EÚ:

(i) všeobecné nariadenie,
(ii) Nariadenia k jednotliÚm EŠIF;
(iii) Implementačné nariadenia, ktorjmi si jednotlivé lykonávacie nariadenia ďebo

delegované nariadenia;

b) pľavne predpisy SR:

(i) Zakon o príspevku z EŠIF,
(ii) Zakon o rozpočtov ch pravidlách,
(iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
(iv) obchodn zríkonník,
(v) zakon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších pĺedpisov (ďalej

len,,občiansky zákonník"),
(vi) zakon é. 35812015 Z- z- o ttptave niektor ch vzt'ahov v oblasti štátnej pomoci a

minimalnej pomoci a o anene a doplnení niektor ch zákonov (zĺákon o štatnej
pomoci) (ďalej len ,,zákon o štátnej pomoci")'

(vii) zákon č. 575/2001 Z.z. o oĺganizácii činnosti v!ády a orgarlizäcii ristľednej
štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len ''kompetenčn zĺíkon")'

(viiii) ztíkon o Vo, zĺkon č.2512006 Z. z.'
(ix) zákon o írčtovníctve,
(x) zĺíkon č. 315/2016 Z. z. o registi partnerov verejného sektora a o Znene a

doplnení niektorj'ch zákonov v znení neskorších predpisov.

Pojmy použité v fj.chto vZP sri v nadviiznosti na článok 1 odsek 1.1 aĺlluvy záväzné pre
celri Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane v kladov ch pravidiel obsiahnut ch v člĺínku l
odseky 1.2 až 1-4 zn|ulry. Povinnosti v1pl 'vajlice pre Zmlurĺré strany z definície pojmov
podľa tohto odseku 3 s rovnako záväaĺé' ako by boli obsiahnuté v in 'ch ustanoveniach
Zmluvy o poskynutí NFP.

Aktivita - sithm činností realizovan 'ch Prijímateľom v ĺáĺnci Projektu na to vyčleneĺr mi
Íinančn mi zdrojmi počas oprámeného obdobia stanoveného vo Vj,zve. Aktivity sa členia
na hlavné aktivity a podpomé aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom' t.j. musí byť
realizovaná vramci doby Realizácie hlavn ch aktivít Projekfu, je rymedzená vecne
a finančne. Podpomé aktivity sri vymedzené vecne, tj. vecne musia srivisieť s hlavn mi
Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskynutí NFP, a finančne.
Hlavnou aktivitou sa prispieva kdosiahnutiu konlaéheho v sledku amá definovan
\. stup' ktor predstavuje pridanli hodnotu pre Prijímatelä ďalebo cieľovri
skupinďužívateľov v sledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatn ch Aktivít' ak
zPrárĺrych dokumentov nevypl va osobitná riprava všpecificlc ch prípadoch. Ak sa
osobitne vZmluve oposlq4nutí NFP neuvádza inak' všeobecn pojem Aktivita bez
pĺívlastku ,,hlavnď' alebo ,,podpomá", zahÍ ah|avné aj podporné Aktivity;

ARACHNE _ je špecifick nástroj na hĺbkow anal zu tidajov s cielbm určiť pro.iekty
v Íímci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktor m že
zv šiť efektíwosť v beru a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a

odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE \ytvorila
Eur pska komisia a členslcjm štátom umoäila jeho r1rŕívanie;

Bemdkladne _ najnesk r do siedmich pracovn ch dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre
počítanie lehoty; to neplatí, ak sa vkonkľétnom ustanovení Zmluvy oposky'tnutí NFP
stanowje odlišná lehota plaĺrá pre konlcétny prípad; pre počitanie leh t platia pravidlá
uvedené v definícii Lehoty;

Celkové opľávnené v davky _ v davky, ktorj'ch maximálna v ška v1pl va z rozhodnutia
Poskytovateľa, ktorjm bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstawjli vecn aj finančn
ĺáľnec pre vznik oprárnen ch vj'davkov, ak budli r.ynaložené v srivislosti s Projektom na
Realizáciu aktivít Projektu. Vecn 'rámec Celkovj'ch oprárĺlen ch v davkov rešpektuje
pravidlá vypl 'vaj ce zNariadení kjednotlivjm EŠIF, zminimálnych štandardov
oprármenosti uveden 'ch v Systéme riadenia eŠIľ, z vj,zvy a z p padnej schémy pomoci.

Pre čely tejto Zmluly o poskytnutí NFP je používaná terminol gia ,,v davky"' a to aj pre

,,nĺ&lady" v zmysle zikona č. 43112002 Z. z. o čtovníctve v zneni neskorších predpisov
(ďalej aj ,,zákon o ličtowíctve");

Centrálny koordinačn orgáĺ alebo CKo _ v podmienkach Slovenskej republiky plní
tilohy centĺálneho koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja
a infoĺmatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ristredn m organom štatnej správy určen $
6 odsek 1 zäkona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektírĺru a ričinni koordináciu
riadenia poskytovania príspevku zeur pskych štrukturálnych ainvestičn 'ch fondov v
rámci Partneľskej dohody;

Certifikĺĺcia - potwdenie spĺárĺrosti' zilkonnosti, oprávnenosti a overitelhosti v davkov
vo vďahu k systému riadenia akontroly pri rca|izácii príspevku
z euĺ pskych štrukturálnych a investičn ch fondov;

Certiíikačn orgán alebo Co _ náľodn 
' 
reglonálny alebo miesĺry verejn ' oĺgan alebo

subjekt verejnej správy určen člensk m štátom na čely certifikácie' Certifikačn orgrán

plní tilohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmer ovanie subjektov zapojen ch do
systému finančného riadenia, vypracovanie ričtov, lrypracovanie äadostí oplatbu aich
predkladanie Eur pskej komisii, príjem platieb z Euĺ pskej komisie, vysporiadanie
finančn ch vďahov (najmä ztitulu neäovnalostí afinančn ch opráv) sEw pskou
komisiou a na nĺĺĺodnej rovni ako aj rea|izáciu platieb pre jednotlivé programy.

3.
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V podmienkach Slovenskej republiky plní rllohy certífikačného orgánu Ministerstvo
financiĺ SR;

Čisté prĺjmy - rozdiel medzi príjmami (v p sobností článku 6l všeobecného nariadenia)
zv'šen 'mi o prípadn zostatkov hodnotu investície a pľevádzkoqmi v,davkami Projektu
v ľámci ce]ého referenčného obdobia. S častbu prevádzkorĺ.ilch v'davkov m žu by
v'davky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj d'alšie u. davky vzniknuté počas
prevádzkovej fazy Projektu (napr. obnova zaríad.enia s kratšou Životnosťou. mímoriadna
r1držba);

De d om sa rozumie Pracovn ' de ' ak v Zmluve o posky'tnutí NFP nie je v ,slorne
uvedené že ide o kalendámy de ;

Diskontovanie proces ĺtpravy budricich hodn t príjmov a vj,davkov (prevádzkovj'ch
ďalebo investičn]ich) na sričasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby
Finančnej anal zy je používaná, tzv. reáIna diskontná sadzba doporučená Eur pskou
komisiou;

Dokumentácia - akákol'vek informácia alebo s bor informácií zachytené
na hmotnom substráte, wátane elektronick] ch dokumentov vo formáte počítačového
sĺrboru t'- kajrice sa ďalebo s visíace s Projektom;

DodáYatel'_ subjekt, ktory zabezpečuje pre Prijímatel'a dodávku tovarov, uskutočnenie
prác alebo poskynutie s]uŽieb ako sričasť Realizácie aktivít Projektu na základe v. sledkov
Vo alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Pro_|ektu vykonané v s lade so
Zmluvou o posk}tnutí NFP;

DopI uj ce ridaje k preukázaniu dodania pľedmetu plnenia - doklad alebo viacero
dokladov vlistinnej podobe, vktor'ch sa uvádzaj dopl ujrice daje kpreukrázaniu
dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímatel'nimi preukazuje dodanie tovarov,
poskynutie sluŽieb alebo vykonaníe Stavebn ,ch prác' ktor ch reaIízáclabola uhradená na
základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávatel'ovi a ktorá bola zo
strany Poskyovatel'a uhradená Prijímatel'ovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na
spolufi nancovanie v príslušnom pomere;.

EKS - elektronick ' kontraktačn]ŕ systém, ktonŕ sa \yužíva na podlimitné postupy zadávania
zákaziek s rryr.ržitím elektronického trhoviska

EÚ - znamená Eur pska Únia, ktorá bola formálne konštifuovaná na základe Zm1uvy
o Eur pskej Únii;

Euľ pske štruktuľálne a investičné fondy alebo EŠIF _ spoločné označenie pľe
Eur psky fond regionálneho rozvoja, Eur psky sociálny fond, Kohézny fond, Eur psky
pol'nohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Eur psky námom a rybársky fond

Euľĺípsky rĺrad pre boj pľoti podvodom alebo OI-AF EK je rad, ktorého ciel'om je
chrániť finančné záujmy EÚ, bojovat' proti podvodom, korupcii a všetk ,m d'alším
nezákonnym aktivitám, WáÍane zÚeuž:'lia riradnej moci v rámci eur pskych inštitricií,
prostredníctvom v,konu íntem ,ch a extem ch administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovan 'ch v,davkov z d vodu zistení
porušenia právnych predpisov SR alebo práwych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného
obstarávania. Nepotwdená ex ante finančná oprava _ Poskytovatel'identifikuje porušenie
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práwych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale vj'ška nawhovanej finančnej opravy
m že bl upravená v nadvžiznosti na v'sledok prebiehaj ceho skrírmania iného orgánu
(napr. kontľola ÚVo). Pow.dená finančná oprava - PoskyoVatel' identifikuje porušenie
právnych predpisov SR alebo práwych aktov EÚ, uplatní finančn opra* ak tomuto
momentu sa neviaže prebĺehajlice skrimanie iného orgĺínq ktoré by mohlo mat' \pl}ry na
v'šku uplatnenej finančnej opravy' resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola
uplatnená aj v nadväzností na ukončené konanie iného orgĺínu (napr. kontrola ÚVo).
Financujrica banka banka, ktorá poskyuje pe ďné prostriedky Prijímatel'ovi na
financovanie časti oprár,nen 'ch v'davkov ďalebo aspo časti Neopráwen ,ch v,davkov
Projektu a s ktorou má Poskyovatel'uzawet Zmlulu o spolupráci a spoločnom postupe
medzi bankou a orgánmi zastupujricimi Slovensk republiku,

Financujrica inštitrĺcia leasingová spoločnost', ktorá posk}'tuje pe ažné prostriedky
Prijímatel'ovi na financovanie opráwen 'ch vj'davkov ďalebo aspo časti Neoprávnen] ch
v'davkov Projektu a s ktorou má Posk}tovatel' uzalĺet Zmluw o spolupráci a spoločnom
postupe medzi orgánmi zastupuj cimi SR a príslušn 'mí leasingornmi spoločnost'ami;

Finančná medzera - rozdiel medzi sričasnou hodnotou investičn 'ch nákladov na Projekt a
s časnou hodnotou čistého príjmu (zv'šeného o sičasnĺl hodnotu zostatkovej hoánoty
investície). Vyjadruje časť investičn 'ch nákladov na Projekt, ktoré nem žu by'
financované samotn1 m Projektom, a preto m žu b}t' financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projekh:, ako
tento pojem (ukončenie rea|izácle projektu) používa Systém riadenia EŠIF a s časne
v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje
ako 

",ukončená operácia") - nastane d om, kedy po ztealizovaní všetk ,ch Aktivít v rámci
Realizácíe aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledour ch podmienok:

a) Prijímateľ uhradil všetky oprávnené vj'davky všetkj'm svojím Dodávatel'om
a tieto s premietnuté do ťlčto*íctva Prijímatel'a v Zmysle príslušn 'ch právnych
predpisov SR a podmienok stanoven ch v Zmluve o poskynutí NFP a

b) Prijímatel'ovi bol uhraden '/z čtovan;iz zodpovedaj ci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formular v ITMS20l4+, prostredníctvom ktorého
Prijímatel' oznamuje Poskytovatel'ovi Začatie a Ukončenie realĺzácie hlavn ,ch aktivít
Projektu a iníormáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podpom 'ch aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia _ nariadenia, ktoré vydáVa Komisia ako lykonávacie
nariadenia alebo delegované nariadenia, ktor'mi sa stanowjri podrobnejšie pravidlá a
podmienky uplatnitel'né na vykonanie r znych oblastí ripravy podl'a všeobecného
naríadenia;

Iné pe ažné príjmy _ ide o akékol'vek príjmy, ktoré sa vyskytnri pri projektoch
nespadaj cich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté pe ažné príjmy _ predsta*j rozdiel in; ch pe ažn ,ch príjmov a prevádzkov,ch
vj'davkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímatel' má povinnost, ich monitorovat' (v
záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čísté pe aŽné príjmy vytvorené v období
Realizácie Projektu od opráwen 'ch vj'davkov Projektu' a to najnesk r pri predložení
záverečnej žiadosti o platbu Príjímateľom, ak tieto príjmy neboli zohl'adnené už pri
schválení Projektu a pomoc neboIa znížená už na začiatku Projektu;

v sžM1270

ÍT MÚitorŇscí svstém 2ol4+ alebo ITMS2014+ _ informďnÝ s\4stém. ktor' nhr a odzkaĺlľuiri s!ĺltočné doghovanie nnlrĺoLrr m rirnwi Prnielrtr nriraázrfi ca lr hle'^im



obstanívanía' Nepot\Ťdená ex ante finančná oprava _ Poskyovateľ rdentrĺlKuJe porusenle
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IT monitorovací sysÚém 2o14+ a|ebo ITMs2o74+ _ informačn systém, ktory zahí a
štandardizované procesy programového a projektového riadenia' obsahuje ridaje, ktoré sri
poŕebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie akontrolu poskytovania
príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky rrymie ajli ridaje sridajmi
v informačn 'ch systémoch Euĺ pskej komisie určen ch pre správu eur pskych
štnrkturálnych a investičn 'ch fondov a s in mi vnlitroštátnymi inťormačn mi systémami
wátane ISUF, pre ktor je zdrojovjm systémom v riímci integračného rozhrania;

Jednotná príručka pre žiadatelbv/prijÍmatel'ov upravujrÍca kontrolu VO a
obstarávania _ je v zrnysle Systému riadenia EŠIF záväznym riadiacim dokumentom
vydan m v záujme zavedenia jednotn 'ch pravídiel a bezvj'hradného zosriladenia pravidiel
určen 'ch pre žiadatel'ov/prijímatel'ov s pravidlami určen mi Systémom riadenia EŠIF a
metodickj/mi pokynmi avzormi CKo za oblasť Vo a obstarávania.

Komisia alebo EK_ znamená Eur psku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa \ykonáva kontrola overovan ch skutočností
podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa ,ákonao finančnej
kontrole a audite, pričom vo vzt'ahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinn
osobu tak, ako je v tomto z{kone definovaná;

khota _ ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa povaŽujri Pracor'ĺré
dni. Do plynutia lehoty sa nezapočitava kalendámy de , v ktorom došlo ku skutočnosti
určujticej začiatok lehoty. Lehoty určené podl'a dní začínajli plynliť prvjm pĺacovn m
d om nasledujricim po kalendĺímom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujricej začiatok
lehoty. trhoty určené podlä Íyždŕlov, mesiacov ďebo rokov sa končia uplynutím toho
kalendárneho d a' ktorj' m svojím označením zhoduje s d om, keď došlo k skutočnosti
určujlicej zďiatok lehoty. Ak tak ' kalendárny de vmesiaci nie je, lehota sa končí
posledn m d om mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedelt alebo nade
pracovného pokoja vzmysle z{kona č. 24lll993 Z. z. o šĺátnych sviatkoch, d och
pracovného pokoja a pamätn .ch d och v znení neskorších predpisov, je posledn m d om
lehoty nasledujlici pracovn ' de . Lehotaje pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledn 'de
lehoty podanie podá osobne u Posk}tovatel'a" alebo ak sa podanie odovzdá na poštovri
prepľaw' ak nie je v Zmluve o posk}tnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického
predkladania písomnosti, resp. Dokumentiície je pre Prijímatel'a lehota zachovanl! ak sa
posledn de lehoty doručí emailová správa v aĺysle člrínku 4 zrĺiuvy, resp. ak ide o
predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schĺánky postačuje odoslanie
písomnosti' resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmlurĺrej strany v posledn de
lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného
portäu verejnej sprály sa za moment' od ktorého začína plynriť lehot4 považuje de
elektronického doručenia dokumentu' ak nie je dohodnuté v konkĺétnom prípade inak;

Meratel'né ukazovaÚele Projektu _ záväznákvantifikácia vj'stupov a ciel'ov, ktoré majri
by dosiahnuté Realizáciou hlavn ch aktivít Projektu, ich sledovanie na lirowi Projektu je
d ležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho v konnosti a ktorjmi sa zabezpečí
dosahovanie cieľov na urovni oP' Posk}tovatel' zahmie do Y zvy näxrh meratel'n 'ch
ukazovatel'ov, zktorych Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré
meratel'né ukazovatele, zaktorych plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá
v rámci Réalizácie hlaw 'ch aktivít Projektu a s časne zodpovedá za ich plnenie, resp.
udržanie v rámci obdobia Udľžateľnosti Pĺojektu. Meratel'né ukazovatele Projektu
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odzrkadľuj skutočné dosahovanie pokroku na urovni Projektu, priradzujíl sa khlarĺr m
Aktivitám Projektu avzásade zodpovedajri Ústupu PÍojektu. Merateľné ukazovatele
Projektu sti uvedené vPrílohe č' 2 Zmlwy oposkytĺrutí NFP vrozsahu' vakom boli
sričastbu schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskynutí NFP uvádza
pojem Merateľn 'ukazovateľ Projekfu vo všeobecnosÍi,bezomašenia ,'s príznakom.. alebo
,,bez príanku", zahr a tak 'to pojem aj Meratel"n ukazovateľ Projektu s príznakom aj
Merateľn ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Meľatel'n ukazovatel'Projektu s pľíznakom - Merateľn ' ukazovatel' Projektu, ktorého
dosiahnutie je objektívne oĺplyrĺriteľné extem mi faktormi a ktoďch dosahovanie nie je
plne vkompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľn ch
ukazovateľov Projekfu sprímakom vrámci akceptovateľnej miery odch lky pri
preukazaní daného oxterného lplyvu nemusí by' spojené s finančnou sankciou vo vá,ahu
k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa članku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Meratel'n ukazovatel'Projektu bez príznaku _ Meralelh ' ukazovatoľ Projektu, ktolého
dosiahnutie je záv'áané zhl'adiska dosiahnutia jeho plrínovanej hodnoty, pričom
akceptovatelhá miera odch lky' ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej
zodpovednosti vwl' vaz článku l0 vZP;

Miera íinančnej medzery - predstawje podiel Finančnej medzery na diskontovan 'ch
investičn ch v'davkoch;

Mikro' mal alebo stredn podnik alebo MSP - zrramená podnik vynedzen ' v prílohe
č' 1 Nariadenia Komisie @Ú) č. 651/2014 zo 1,7. jtna2Ol4 o vy&lásení určit ch kateg rií
pomoci za zlučiteľné s r'nlitom ĺn trhom podľa článkov 107 a 108 zrľrluvy, ak v príslušnej
schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitoľovací v bor _ orgán zriaden riadiacim orgiánom pre program v srilade s článkom
47 anasledujricich všeobecného naľiadenia, ktor' skima všetky otázky ovplyv uj ce
vkonnosť programu wátane záverov zpľeskimania v konnosti. Monitoľovací u. bor
poskytuje konzultácie, skrima a schval'uje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu
progÍamu. Monitorovací v'bor pĺe program v riámci cieľa Eur pska zemná spolupráca
zriad'ujri členské štáty z častnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie
kĺajiny' ktoré prijali pozvanie zičastniť sa na prograÍne;

Naľiadenie 1300 _ nariadenie Eur pskeho parlamentu a Rady (EL) č. 1300/2013 o
Kohéznom fonde, ktorjm sa znršuje nariadenie Rady (ES) é.108412006;

Nariadenie 130l - nariadenie Eur pskeho paĺlamentu a Rady @Ú) č. 130i/20l3 o
Eur pskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitnj,ch ustanoveniach tj'kajlicich sa cieľa
Investovanie do rastu a zaÍnestnanosti, a ktoľm sa zrušuje nariadenie (ES) č' 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Euĺ pskeho parlamentuaRady(Eo č. 13o2/2o13,ktoťym
sa mení naľiadenie (ES) č' 1082/2006 o Euĺ pskom zoskupení rizemnej spolupnĺce @ZÚS),
ak ide o ly'asnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a firngovania tak chto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné naľiadenie - nariadenie Eur pskeho paľlamentu a Rady
GÚ) č. l3o3/2ol3, ktorm sa stano\uj spoločné ustanovenia o Eur pskom fonde
regionálneho rozvoja' Eur pskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Eur pskom
polhohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Eur pskom námomom a rybarskom fonde
a ktorj'm sa stanolujri vŠeobecné ustanovenia o Euĺ pskom fonde regionáneho rozvoja,
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Eur pskom socíálnom fonde, Kohéznom fonde a Eur pskom nĺĺmomom a rybárskom
fonde, a ktor 'm sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1 083/2006;

Nariadenie 1304 - naríadenie Eur pskeho parlarnentu a Rady (EÚ) č. |3O4l2o|3 o
Eur pskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. l 08 l/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Eur pskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.5O8/2O14 zo dIia l5.
mája 2014 o Eur pskom námomom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č.
2328/2003, (Es) č. 86l/200 ' (ES) č. 1198/200 a (ES) č. 7g1l2OO7 anariadenia
Eur pskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255DO1|

Nariadenia kjednotliv m eur pskym štrukturálnym a investičn m fondom alebo
nariadenia kjednotliv m EŠIF zahŕŤlaj pre čely tejto Zmluvy oposkytnutí NFP
nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 50g;

Nariadenie 201811046 _ Nariadenie Eur pskeho parlamentu a Rady @Ú, Euratom)
č.201811046z 18.j'ila2018,orozpočtov chpravidlách,ktorésavzthhujr!navšeobecn
rozpočet Únie, ozmene nariadenĺ (EU) č. 129612013, (Eo č' l30V2013, (Eo;.
l3}3l2o13, (EU) č. |3O4/2O13, Ú) č. |3O9/2O13, (EU) č. l3l6/20 l3' GÚ) č' zizlzotq,
(EU) č. 28312014 a rozhodnutia č. 541l2O14lEU a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom)
č' 966/20|2;

Nenávratn 'finančn príspevok alebo NFP - suma finančnj'ch prostriedkov poskynutá
prijímatel'ovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajísca zo Schválenej žiadosti o NFP,
podl'a podmienok Zmluly o poskynutí NFP, z verejn 'ch prostriedkov v s lade s platnou
právnou ;ipravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole
a audite a zákonom o rozpočtovych pravidlách). Maximálna v.y'ška NFP vypl ,va
z rozhodnutia o schváIení žiadosti o NFP a predstawje určité %o z Ce\kovjlch oprávnen ,ch
v'davkov vzhl'adom na intenzitu pomoci pre Projekt vsrírlade spodmienkami Y zvy.
Skutočne vyplaten ' NFP predstawje určité %o zo Schválen 'ch opráwen]|,ch v,davkov
vzhl'adom na intenzitu pomoci pre Projekt v srilade s podmienkami V;izzvy a po zohl'adnení
ďalších skutočností Wpl 'vaj cich zo Zm|uvy oposkynutí NFP; v'ška skutočne
Vyplateného NFP m Že b},t'rovná alebo nižšia ako v'ška maximálnej v šky NFP.

Neoprávnené v davky rn davky Projektu, ktoré níe sri oprávnen 'mi v,davkami; ide
najmä o v.ildavky, ktoré sri V rozpore so Zmluvou o posk},tnutí NFP (napr. vznikli mimo
obdobia oprávnenosti v davkov, patria do skupiny v'davkov neoprávnenej na
spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu'
neslivisia s činnost'ami nelyhnutnymi pre rispešnli realízáciu a ukončenie Projektu, alebo
s v rozpore s in 'mi podmienkami pre oprávnenost'Vydavkov definovan ,ch v článku t4
VZP)' sli V rozpore s podmienkami príslušnej Y zvy a|ebo s v rozpore s právn;ĺni
predpismi SR a pnírĺrymi akmi EÚ.

Nezrovnalost'- akékol'vek porušenie práva Eur pskej linie alebo rnritroštátneho práva
t; kajriceho sa jeho uplat ovania, bez ohl'adu na to, či práVna povinnost' bola premietnutá
do Zmluly o poskynutí NFP, pričom uvedené porušenie vypl 'va z konania alebo
opomenutia hospodarskeho subjektu aičast ujt]ceho sa na vykonávaní gŠJF, d sledkom
čoho je alebo by mohol byt' negatívny dopad na rozpočet Eur pskej níe zaÍ'aženim
všeobecn ho rozpočtu Neoprávnen ,m v'davkom. Na ričely správnej aplikácie podmienok
definície nezrormalosti stanovenej nariadením Eur pskeho parlamentu a Rady (EU) č.
l303/2013 sa pri posudzovaní skutočností azisten 'ch nedostatkov pod pojmom
nezrowalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

-

Okolnost'lylučujrica zodpovednost' a|ebo oYZ - prekažka' ktorá nastala nezávisle od
v le, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak
nemožno rozumne predpokladať, že by Zmhsvná strana t to prekĺíŽku alebo jej následky
odvrátila alebo prekonal4 a ďalej že by v čase vzniku záv'ázku t to prekĺížku predvídalá.
Účinky okolnosti r.ylučujrtcej zodpovednost' sti obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá
prekážka, s ktorou sti tieto rlčinky spojené. Zodpovednost' Zmluvnej strany nevylučuje
prekážka, ktorá vznikla z jej hospodĺírskych pomerov. Na postidenie toho, či určitá udalosť
je oYZ, sa použije ustanovenie $374 obchodného zákonníka a ustálené v klady a
judikanira k tomuto uslanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má b>^' ovz, musí spĺ at' všetky nasledovne
podmienky:

(D dočasn1 charakter prekažky, ktori,bníni Zmluvnej strane plniť si povinnosti
zo záv'ázku po určitu dobu, ktoré inak je možné splnit, a ktor'je základnj,m
rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia' kedy
povĺnnosť dlžníka zanikne' s ohl'adom na to, že dodatočná nemoŽnosť plnenia
má trval , nie dočasn ' charakter,

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

(iiD musí mat'takli povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to
bez ohl'adu na to, či ide o práwe prekážky, prírodné udalosti alebo d'alšie
okolnosti vis maior,

(iv) neodvrátitel'nosť, v d sledku ktorej nie je možné rozumne predpokladat', Že
Zmluvná strana by mohla trito prekĺĺžku odwátiť alebo pľekonat,, alebo
odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty' po ktoru oVZ trvá,

(v) nepredvídateľnost', ktoru možno považovať za preukžzan , ak Zmluvná
strana nemohla pri uzal,retí Zmluvy o poskynutí NFP predpokladat,, že
k takejto prekĺižke d jde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vypl .vajrice

zo všeobecne-záv'innj,ch právnych predpisov SR alebo prÍamo ričinn 'ch
právnych aktov EÚ sri alebo majir by každému známe.

Za ovz na strane Poskytovatel'a sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za
oVZ sa nepovďuje'plynutie leh t v rozsahu, ako vypl 'vajri z prárnych predpisov SR
a práwych aktov EÚ;

opakovan v. skyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

oprávnené v davky - q davky, ktoré skutočne vznikli a bolí ukadené Prijímateľom
v slivislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskynutí NFP, ak spÍ ai
pravidlá opráwenosti Vi'davkov uvedené včlánku 14 VZP; sohl'adom na definíciu
Celkov'ch oprávnen 'ch v'davkov, v'ška oprávnen 'ch v'davkov m že byt' rovná alebo
nižšia ako vj'ška Celkov ch opráwen 'ch u_y'davkov a sričasne rowá alebo lyššia ako v,ška
Schválen; ch oprár,nen 'ch v'davkov.;

orgán auditu - niírodn ', regionáIny alebo miestny orgĺíĺ verejnej moci alebo subjekt
verejnej správy, ktorj'je funkčne nezávÍsl ' od riadiaceho orgiínu a certifikačného orgánu.
V podmienkach Slovenskej ľepubliky plní rilohy orgánu audifu Ministerstvo financií SR,
okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

stuz-a<7?

orgán zapojen do Íiadenia, auditu a kontľoly EŠIF vrátane finančného riadenia _je Podstatná zmena nastane aj v prípade' ak v období 10 ĺokov od Finančného d(ončenia
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orgán zapojen ilo riadenia, audiÚu a konÚroly EŠIF vrátane Íinančného ľiadenia _je
vs Iade so všeobecn].ŕm nariadením aNariadeniami kjednotlivjm tŠlF, príslušn;6ni
uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledorĺ: 'ch orgánov:

a) Komisia,

b) vláda SR,

c) CKO,

d) Certifikačn 'organ,

e) Monitorovací vj'bor,

f) organ auditu a spolupracujlice orgány,

g) otgén zabezpečujlici ochranu finančn ch záujmov EÚ,

h) Gestori horizontálnych princípov,

i) Riadiaci orglín,

j) Sprostredkovateľsk ' organ;

Platba _ finančn 'prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu - nezro!Ťlalost', ktorá vyvolá začatie sprárneho alebo s dneho
konania na un troštátnej tirovni s ciel'om zĺstiť existenciu rimyselného správania, najmä
podvodu podl'a čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru v1pracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o
Eur pskej rinii o ochrane finančn ch záujmov Eur pskych spoločenstiev. Podozrenie
z podvodu nie je totoŽné s trestn m činom podvodu podľa zákona č. 3oo/2}o5 Z. z. trestn ,

zákon v znení neskoľších predpisov. Podvod v zrnysle Dohovoru qpracovaného na ziíklade
čI. K.3 Zmluvy o Eur pskej rĺnii o ochrane finančn ch záujmov Eur pskych spoločenstiev
je subsumovan pod trestn čin poškodzovania finančn ch záujmov Eur pskej rmie.

Podstatná zmena Projektu -mávyznam uveden včliínku 71 všeobecného nariadenia,
ktor je d'alej precizovan touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluly, článok
2 odsek 3 až 5 YZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorj'm že byt' predmetom vj,kladu alebo
usmemení uveden ch v Pnĺr,nych dokumentoch vydan 'ch Komisiou, CKo' Riadiacim
orgĺínom, Sprostredkovatel'slc m orgĺínom alebo in m, na to oprávnen m subjektom, ak bol
príslušn predpis alebo Právny dokument Zverejnen .

Podstatná zmena Projektu, ktorého sičastbu je investícia do infraštruktury alebo investícia
do v 'roby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavn 'ch aktivít Projektu do uplyrutia
piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného
v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v riímci Projektu poskytuje pomoc' d jde v Projekte
alebo v slivislosti s ním k niektorej z nasledujricich skutočností:

a) skončeniu alebo premiestneniu vĺobnej činnosti mimo opráWené miesto
ĺealizácie Projektu, t.j' d jde k porušeniu podmienky poskynutia príspevku
spočívajĺrcej v oprármenosti miesta realizácie Projektu,

b) nnene vlastníctva položky infiaštruktury ktorá posk}tuje Prijímatel'ovi alebo
tletej osobe neoprávnené zv'hodnenie, bez ohl'adu na to, či ide
o srikĺomnopráwy-subjekt alebo orgán veľejnej moci,

c) podstatnej Zmene Projektu, ktorá ovplyv uje povahu alebo ciele Projektu alebo
podmienky jeho realizácie, vporowaní so stavom, vakom bol Projekt
schválen '.

Podstatná zmena nastane aj vprípade, ak vobdobí 10 rokov od Finančného ukončenia
Projektu d jde k presunu v ĺobnej činnosti, ktorá bola sričasťou Projektu, mimo EÚ, okĺeĺn
prípadq ak Prijimateľom je MsP. Ak sa NFP poskytrrje vo forme štátnej pomoci, obdobie
l 0 rokov nahradí doba platná na ziíklade pravidiel o štátnej pomoci.

V pŕpade' ak sa príspevok poskytuje z Eur pskeho sociiílneho ťondu, alebo ak sličasťou
Projektu nie je investícia do vĺoby, ani investícia do infraštrukfury, Podstatná zmena
Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podlä uplatniteľn ,ch
pravidiel o štáorej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni vjĺobná činnosť
v nímci obdobia stanoveného v ľ chto pravidlách.

PodsÚatná zmena podmienok pre projekty generujrĺce príjem _ predslaluje zĺĺrenu,v dajoch zadávan; ch do Finančnej anal 'zy, ktorá sp sobí zmenu (pokles) Miery finančnej
medzery o 25%o a viac oproti plrĺnovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pľacovn de - de , ktorm nie je sobota, nedel'a alebo de pracovného pokoja v zmysle
zŕl<ona č.24l/l993 Z. z- o štÄtlych sviatkoch, d och pracormého pokoja a pamŕĺĺr ch
d och v znení neskorších predpisov;

Právny dokument' z ktoľého pre Prijímatelä vypl vajri práva a povinnosti alebo ich
zmena alebo tiež Právny dokument _ predpis, opatrenie, usmemenie, rozhodnutie alebo
alc koľvek in ' právny dokument bez ohľadu na jeho niázov, prárnu formu a procedriru
(postup) jeho lydania alebo schválenia'.-ktor bol vydan , akmkol'vek organom
zapojen m do riadenia, auditu a kontroly EŠIF wátane finančného riadenia ďalebo ktorj,
bol vy'dan na základe avsťrvislosti so všeobecn] m nariadenim alebo Nariadeniami
k jednotliv m EŠIF, to všetko vždy za podmienky, žá bol Zverejnen,;

Právne predpisy alebo pľávne akty EÚ - pre ličely Zmluvy o poskynutí NFP zahr ajĺt
prímáme pramene práva EÚ (najmä zakladajrice zmluvy; doplnky' protokoly a deklarácie,
pripojené k zrnluvrám; dohody o pristupení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Eur pska rada s
cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundáme pramene práva EU (nariadenia,
smernice, rozhodnutia, odporučania astanoviská) a ostatnédokumenly, zktoÚch
vypl vajri práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vesmíku EÚ;

Právne predpisy SR _ všeobecne záviizné prárĺre predpisy Slovenskej republiky;

Pľebiehajrce skrimanie - prebiehajrice posudzovanie sliladu poskyovania príspevku
s právnymi predpismi SR a EU a in mi príslušn mi podzákonn mi predpismi, resp.
zmluvami, ĺykonávané riadiacim orgánom, certifikačn m orgánom, orgánom auditu alebo
in;mi vecne príslušn mi orgánmi SR aEÚ (napr. Urad pre verejné obstarávanie,
Protimonopoln'lirad, Ew pska komisia atď.) z d vodu vzniku pochybností o sprárĺrosti'
oprávnenosti azákonnosti v davkov' Samoĺr v kon kontĺoly (finančnej Ĺontoly;,
overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajíce
sk manie, ato až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti
alebo zákonnosti v'davkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovan 'm náwĹom správy
alebo náwhom zistení;

Preddavková platba - ťlhrada finančn ch prostriedkov zo saany Prijímatel'a vprospech
Dodávateľa voprď, t.j. pred dodaním dohodnuĺ ch tolarov, poskynutírľ služieb
a]e!o wt91anĺ-m stavebn ch prác; v bežnej obchodnej praxi sa pouiíva ái po1em ,,zárohaalebo.preddavok" a pre doklad, na základe ktorého sa hrada reaizu;" .u pä'zĺ* ujpffi
,,zálohová faktura alebo preddavková fakttrď,;
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Pľedmet ProjekÍu - hmotne zachytlteI'ná (zaznamenatel'ná) podstata Projektu (po
Ukončení realizácie hlarm 'ch aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotn v,stup realizácie
Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, posky4nutie alebo iné aktivity
opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; m Že ísť napríklad o stavbu, zaríadenié,
dokumentáciu, iníl vec' majetkoui hodnotu alebo právo' pričom jeden Projekt m že
zahÍ ať aj viacero Predmetov Projektu;

Pľeklenovací ver _ pe ažné prostriedkyposky'tované Financujricou bankou Prijímateľovi,
ktoré svojim ričelom služia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomickéĹo obdobia
na základe takej Zmluvy o ĺrvere, z ktorej j e z jej nžulu na jej prvej strane zrejmé, že ide
o preklenovací ver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v oP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom
s visiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, meratel'n mi cielmi. V prípade Eur pskeho
námomého a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Prĺľučka pľe- Prijímatel'a - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záviiznj,m riadiacim
!o]<umen1om' ktor vydáva Posk},tovatel'a ktor predstawje procesny nástioj popisujrici
jednotlivé fazy implementácie projektov;

Projekĺ generujrĺci príjem - v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každÝ
projekt zahr ujrici investíciu do infiaštruktriry, ktorej používaníe je spoplatnené a pĺarnĹ
hradené užívatel'mi, alebo každ 'projekt zahr uj ci predaj alebo prenájom pozemkov alebo
stavieb, alebo kaŽdé poskyovanie služieb za poplatok' V zmysle článku l všeobecného
nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

a) je možné dopredu objektívne odhadnírť príjem podl'a článku 6l odsek 3 všeobecného
nariadenia. V takom prípade projekty majri spracovan Finančnri aĺalyn pre
referenčné obdobie, ktorjm je obdobie Realizácie Projektu ako aj ;bdoĹie
Udržatel'nosti Projekfu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ
sleduje, či nedochádza k zmenám v ridajoch použifj'ch pri v',počte Finančnej anal zy.
Pre tieto Projekty generuj ce prĺem Prijímatel'predkladá aktualizovan Finančn
analj'zu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou
spríznakom ,,záverečná". Rozdiel zisten ' zaktualizovanej Finančnej anal zy je
Prijímatel"povinn 'vrátiť v sťrlade s postupmi uveden mi v Zmluve o postynuiĺ Ňrľ'
najmä v článku 10 VZP, alebo

b) nie je možné dopredu objektír,ne odhadnLiť príjem podľa članku l odsek 6
všeobecného nariadenia' V takom prípade projekty nemaj spracovanrl FinančnÍl
anal] zu, avšak počas referenčného obdobia, ktor'm je pre tieto Projekty generujrlce
príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej dĺíby monitoiovaniá po
Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje' aké Čisté príjmy Projekt dosahuje' Pre tieio
Projekty generujrice príjem Prijímatel' lrypractiva Finančnri anal ,zu s Ĺalkuláciou
Cistj'ch príjmov, ktoru predkladá spolu s tretbu Naslednou monitorovacou správou.
J ľrínade zistenia Čisľj,ch príjmov je Prijímater povinn , wátiť Poskyovatel'ovi tieto
Cisté príjmy podl'a postupov uveden 'ch v Zmluve o posky,tnutí NFP, najmä v článku
l0 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu
nie je dotknutá povimosť Prijímatel'a predkladať Následné monitorovacie správy áž do
ukončenia obdobia UdrŽatel'nosti Projektu;

Projekty generujrice príjmy sri aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia
v}'tváraj ce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktor,ch Celkové oprár'nené vj,davkys rovné alebo nižšie ako 1 000 0o0 EU& avšak vyššie ako 100 000 Éun. Či.te-pĺ.i.y

V}'tvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od opráwen ,ch vj,davkov
projektu pri ukončení rea|izácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté
príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovat' ich v záverečnej monitorovacej správe,
rorĺrako ako aj finaĺčne vysporiadať, a to najnesk r pred schválením záverečnej Žiaáosti o
platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluly o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generuj ci
prĺjmy, tento pojem zahr a Všetky t}py vyššie uveden ,ch Projektov, po't iul'1o ,ja,^e
neodporuje obsahu alebo ričelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia rea|izácíe hla'n; ch aktivít Projektu až po
Finančné ukončenie Projektu;

Realiácia aktivít Pľojektu _ realizácia všetk ch hlavn ch ako aj podporn ,ch Aktivít
projektu v silade so Zmluvou o poskytutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve
o poskynutí NFP používa vtedy, ak je potrebné ly'adriť vecn stránku Realizácie aktivít
Projektu bez ohľadu na časov' faktor;

Realizácia hlavn ch aktivít Pľojektu - zodpovedá obdobiu' tzv. $,"ickej rea|izácie
Projektu' t. j. obdobíu" v nĺmci ktorého Prijímatel' realizuje jednotlivj hlarĺlé Aktivity
Projektu od Začatiarea|izácie hlavn ,ch aktivít Pľojektu, najsk r však od 0l.0l.20l4, dá
Ukončenia realizácie hlar'n 'ch aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlarĺl ,ch
aktivít Projektu zodpovedá oprárĺlenému obdobiu stanovenému vo V ,zve na predkladanie
žiadostí o NFP, v d sledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termln stanoven
v článku 65 odsek 2 všeobecn ho nariadenia' t.j. 31.12'zo23;

Riadiaci orgán alebo Ro - orgán štátnej správy alebo rizemnej samosprávy poveren
Slovenskou republikou, kton_ŕ je určen na realizáciu operačného program u a zodpovedá za
riadenie operačného programu v s lade so zásadou riadneho finančného hospodárenia
podľa článku l25 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovanj, pľe každ , oP.
V podmienkach SR v sĺrlade s $ 7 zríkona o príspevku z EŠĺľ určuje jednotlivé Riádiace
organy vláda SR, ak v tomto ustanovení nieje uvedené inak. Akje to rič;lné, Riadiaci orgán
m že konať aj prostredníctvom Sprostredkovatel'ského organu';

Riadne _ uskutočnenie (právneho) konu v srilade so Zmluvou o poskyfiutí NFP,
pľármymi predpismi SR a prárnymi aktmi EU a s Príručkou pre žiadateľa u iinn"i vgrry
a jej príloh' Príručkou pre Prijímatelä, príslušnou schémou pomoci, ak je s častbu prdektu
poskynutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia rŠlr a ľraáymi
dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci 'tde minimis'', spoločne aj ako ,,schémypomoci" _záväzné dokumenty, ktoré komplexne uprawjli poskyovanie pomoj
jednotlivjm príjemcom podľa podmienok stanoven ,ch v iĺĺkone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť oNFP - žiadost'oNFP, vrozsahu aobsahu ako bola schválená
Poskytovateľom vľámci konania ožiadosti vzmysle $ 19 odsek 8 zákona opríspevku
z EŠIF a ktorá je uložená u Poskyovatel'a;

Schválené opľávnenĺĺ v davky - skutočne vynaložené, od vodnené a riadne preukazané
oprárinené v davky Prijímateľa schválené Poskyovatel'om v rĺ{mci predložen ch Žiadostí
o platbu; s ohľadom na definíciu opráwen 'ch v davkov, v ška Schválen ch oprávnen ,ch
v davkov m že by'rorĺrá alebo nižšia ako v,ška opnĺrĺ:en 'ch v,davkov;
Skupina v davkov _ v'davky rowakého charakteru zoskupené na základe opatrení
Ministerstva financií SR, ktormi sa ustanovujri podrobnosii o postupoch ličtovania.
Skupiny opráwen ch v'davkov s definované prostŕedníctvom Čjsenĺt" oprávnenj,ch

Y stu t2z?2
Srma ll z 70lÚ

u davkov, ktory tvori pnlohu č. l Metodického pokynu CKo na programové obdobie 2014

'2020 č.4 k číselníku opráwen; ch u. davkov;

(ĺríq azicŕmi nezmvĺalosÍi _ dohment. ĺa ziklade ktorého je zdokumentované

projektu nie sli členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori,

sociálni pracorĺlíci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré lryuŽívajir vj'sledky projektu,

1ĽĽ"Ľ:ľlľĽľi:lxjľľktu 
(napr. pri projektoch zuneran ch na vydanie
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u davkov' ktoÚ tvoi pĺílohu č. l Metodického pokynu CKo na programové obdobie 20l4
_ 2020 č. 4 k čiselníku oprávnen ch v'davkov;

Spnĺva ozistenej nezrovnalosti _ dokument, ĺa zÄk|ade ktorého je zdokumentované
podozrenie zNezrorrylalosti ďebo zistenie Nezrovnalosti vjednotliv ch štadiách v voja
nezrorznďosti v ITMS20 14+;

sprostredkovatel'sk orgán alebo So - ministerstvo, ostatn stredn organ šlátnej
sprály, samospráVny kraj, obec alebo iná práwická osob4 ktoní má odbomé, personálne á
materiálne predpoklady na plnenie určitj'ch ĺrloh Ro podl'a člĺinku 123 odsek 6
všeobecného nariadenia a v srilade s $ 8 ziĺkona o príspevku z EŠIF' v srilade s poverením
podľa písomnej zmlur,y uzalĺetej s Ro. V silade s uznesením zo d a 14. mája 2014 je So
pre IntegÍovan ' regionálny operačn 'program (ďalej aj ako ,,oP..), ktoÚ lry'konáva rilohy
v mene a na čet Ro. V prípade, ak poskynuĺj, príspevok zahr a poskytnutie pomoci, So
koná ako \ykonávatel'pomoci posky4ovanej prostredníctvom EŠIF. Rozsah a definovanie
tiloh So je predmetom zmlur,ry o lykonávaní časti liloh fuadiaceho orgánu
sprostredkovateľsk m orgánom a v nej obsiahnutom plnomoc nstve udelenom zo stŕanY
Ro na So opráv uj ceho So na konanie voči tretím osobám;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydan cKo, ktor1' predstawje srlhm pravidiel,
postupov a činností, ktoré sa uplat ujli pri posk}'tovaní NFP a ktoré sri záväzné pre všetky
zučastnen subjekty; pre čely Zm|uvy oposkynutí NFP je závŽizná vždy aktuálna
Zvercjnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKo v nadvžiznosti aj na
interpretačné pravidlá uvedené v člránku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rowako uvedené
platí aj pre dokumenty vydávané na zžklade Systému riadenia EŠIF v slilade s kapitolou
1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Zžt<|adné ustanovenia a rozsah aplíkácie;

Systém finančného riadenia šÚruktunílnych fondov, Kohézneho fondu a Eurĺ pskeho
námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020 alebo Systém
finančného riadenia - dokument vydan 'Certifikačn m orgiínom, ktor predstar,rrje sihrn
pravidiel, postupov a činností financovania NFP' Systém finančného riadenia zahr a
finančné plánovanie arozpočtovanie, riadenie arealizáciu toku finančn ch prostriedkov,
ličtovanie, v kazníctvo a monitorovanie finančn ch tokov' certifikáciu a vysporiadanie
finančn ch vzťahov voči Slovenskej republike a voči Eur pskej komisii; pre ričely Zmluvy
o posk}tnutí NFP je záviizná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na
webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo pomoc _ akákoľvek pomoc poskyovaná z prostriedkov štátneho
rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejn ch zdrojov podniku podľa článku l07
odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša sriťaž alebo hrozi narušením s ťaže tym, Že
zvj'hod uje uľčité podniky alebo vrobu určif ch druhov tovarov am že nepriaznivo
or'plyvniť obchod medzi člensk mi štátmi EÚ. Pomocou sa vo v zname lvádzanom v tejto
Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti
zmluwt 'ch stnfu\ ktoré pre ne vypl vaj z právneho poriadku SR alebo z prár,nych aktov
EU ohl'adom štátnej pomoci, zostávajťl plnohodnotne aplikovatelhé bez ohl'adu na to, či
ích Zmluva o poskyErutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímatel'a,
zahr ajricom poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to' či sa Prijímatel'povaŽuje podľa
prármych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt
sťrkromného práva;

Účastníci projektu _ osoby priamo zričast ujlice sa Aktivít Projektu spolufinancovaného
z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích proglamov' ličastníci sociálnych programov),
pričom platí, že nakaždého častníka Projektu sa viaŽu vj'davky projektu. Účastník-i
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projektu nie s členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pĺacorĺríci, lektori,
sociálni pracor'níci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajli v sledky projekht
ale nezričast ujli sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameran ch na vy'danie
publikácií používatelia tj'chto publikácií);

Účtovn doklad - doklad definovan v $ 10 ods' 1 zĺíkona č. 43l/2oo2 Zz. o ličtowíctve.
Na čely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj ,ioP") sa vyžaduje splnenie náleätostí
definovan'ch v $ l0 ods. l písmena a) až f) predmetného zákona, pričom zadostatočné
splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje lyhlásenie Prijímatel'a vŽoP včasti
Čestné lyhlásenie v znení podľa prílohy č' l a) Systému finančného riadenia. V srivislosti
s postupením pohl'adávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za
ličtoÝn ' doklad, ktorého d kazná hodnota je rorĺrocenná fakÚram, povaŽuje aj doklad
preukazujrici vykonanie započítania pohľadáĺky a záv-ázkll; Rozdielne od prvej vety tejto
definície sa, na ričely predkladania ŽoP v prípade vyrŕívania preddavkov ch platieb, za
čtovn doklad považuje doklad (tzv. zälohová alebo preddavková fakĺiľa)' na základe

ktorého je uhľrĺdzaná Preddavková p|atba zo strany Prijímateľa DodáVatelbvi;

Udľžatel'nost' Projektu (alebo obdobie Udržatel'nosti Projektu) - udržanie
(zachovanie) vsledkov reďizovaného Projektu definovan ch prostredníctvom
Merateľn 'ch ukazovatel'ov Projektu počas stanoveného obdobia (obdobia udrŽateľnosti
Projektu) ako aj dodržanie ostatn 'ch podmienok vypl 'vajricich z člrĺnku 71 všeobecného
nariadenia. obdobie U&žatel'nosti Projektu sa začína vkalendlímy de , ktor,
bezprostredne nasleduje po kalendrímom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu
Projektu; obdobie udržatel'nosti Projektu trvá pre ťrčely tejto Zmlu}y o poskytnutí NFP päť
rokov;

Ukončenie realizácie hlavn ch aktivít Projektu _ predstawje ukončenie w. fuzickej
rca|izácie Projektu. Realizácía hlavn ch aktivít Projektu sa považuje za ukončen
v kalendĺárny de , kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

a) fyzicky sanalizovali všetkyhlavné Aktivity Projektu,

b) Predmet Projektu bol riadne ukončen / dodan ' Prijímatelbvi, Prijímatel' ho
prevzal a ak to \rypl va z charakteru plneni4 aj ho uviedol do uŽívania' resp. do
predčasného uŽívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktoľ'je hmotne zachytiteľn ,
sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:

(i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád anedoľobkov, ktoré majri
alebo m žu mať vplyv na funkčnosť, resp. DrávoDlatného rozhodnutia o
predčasnom užívaní. ak je Prďmetom Projektu stavba; právoplatnosť
kolaudačného rozhodnuti4 resp. nrávoplatného rozhodnutia o predčasnom
užívaní je Prijímateľ povinn preukazať Poskyovatel'ovi Bezodkladne po
nadobudnutí jeho právoplatnosti, najnesk r do predloženia prvej Následnej
monitorovacej správy Projekĺ4 alebo

(ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listoĺďin 'm vhodn m
dokumentom, ktoré sri podpísané, ak je Predmetom Pľojektu zariadenie,
dokumentiícia, iná hnuteľná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom
z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je lydan trďbu osobou) musí
vyp| vať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmotu
plojektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné),
alebo
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(iii)predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do
dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajri
alebo nem žu mat'lplylĺ na funkčnosť stavby, ktoráje Predmetom projektu;
Prijímateľ je povinn ' do skončenia obdobia UdrŽatelhosti Projektu uviesť
stavbu do riadneho uživania, čo preukiáže príslušn m právoplatn m
rozhodnutím, alebo

(iv) in 'm obdobn m dokumentom, z ktorého nepochybn m, určib'm
a zrozumiteľn m sp sobom vyp| va, že Predmet Projektu bol odovzdan
Prijímatel'ovi, alebo bol so slihlasom Prijímatel'a sfunkčnen alebo aplikovan
tak' ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP'

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zach>iiteľn (zaznamenaterny), splnenie
podmienky Prijímateľ preukazuje podl'a článku 4 odsek 6 VZP alebo in m
vhodn'm sp sobom' ktoÚ nie je osobitne formalizovan; , suvedením d a, ku
ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom sričastbu
uvedeného rikonu Prijímatel'a je dokument od vod ujrici ukončenie poslednej
hlavnej Aktivity Projektu v de , ktor je v om uveden ,.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre rtčely Ukončenia
realizánie hlavn ch aktivít Projektu považuje za splnenli jej splnením pre najnesk r
ukončovan 'čiastkovj' Predmet Projektu' pričom musí by'srlčasne splnená aj pre sk r
ukončené Predmety Projektu' T 'm nie je dotknuta možnosť skoršieho ukončenia
jednotliv ch Aktivít Projektu za ričelom dodržania leh t uvedení'ch v Prílohe č. 2
k Zmluve o poskynutí NFP;

Včas - konanie v srilade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskynutí NFP' v Právnych
predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pÍe žiadarcra, vo Y zve, v Príručke pre
Prijímatel'a, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahr a posky,tnutie pomoci, v Systéme
finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a V ostatn 'ch Pnívnych dokumentoch;

vecn pľíspevok - vecné plnenie zrea|izované Prijímateľom vo forme posk}tnutia prác,
tovarov, služieb, pozemkov a nehnutel'ností, ktoré je oprár.nené bez rykonania finančnej
hrady' a to za splnenia podmienok uveden 'ch v článku 69 Všeobecného nariadenia;

bližšie pravidlá pre opnĺvnenosť Vecn ch príspevkov l1pl vajri z Motodického pok}nu
CKo č. 6 a Pravnych dokumentov lydan ch Poskyovatelbm pre írčel stanovenia metodiky
využitia vecn 'ch príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanowje podl'a metodiky
Poskytovatel'a pri dodržaní pravidiel v1pl vaj cich z člrĺnku 69 Všeobecného nariadenia
a ostatnych dokumentov uveden ch v tejto definícií;

Verejné obstarávanie alebo Vo -postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebn ch prác
vzmysle zákona o Vo, alebo podl'a zákona č.25/2006 Z. z. overejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektor, ch zákonov v znení neskorších predpisov s ričinnostbu do
17 .04.2016, v stivislosti s vj'berom Dodávatel'a; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza
pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom vymame obstarávania služieb, tovaĺov
a stavebn 'ch prác' tj' bez ohľadu na konkrétne postupy obstalávania podľa Zákona o Vo,
zahr a aj iné druhy obstarávania (vj'beru Dodávateľa) nespadajlice pod Zákon o Vo, ak ich
prárny poriadok SR pre konkrétny prípad pľiptišth (napr. zákazky podl'a $ l ods. 2 aŽ 14
zákonao Vo alebo zákazky lyhlásené osobou, ktorej verejn obstarávateľ poskytne 50%
a menej finančn ch prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebn 'ch prác a
poskynutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt - každ subjekt, ktor' sa riadi verejn]y'm právom v zmysle článku
2 odsek 1 bod 4 smemice Euĺ pskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2O\4/24/E|J z 26. februrĺra

20 l 4 o verejnom obstarávaní a o zrušení smemice č. 2004/1 s/ES v platnom znení a každé
eur pske zoskupeníe ŕzemnej spolupráce zriadené v stilade s nariadením Eur pskeho
parlamentu a Rady @Ú) č. |302l2o']'3 zo 17. decembra 2013 vplatnom 

"n.ni 
ul"bo

vmiknuté podľa ziíkona č.90/2008 Z. z. o euĺ pskom zoskupení lizemnej spolupráce
a o doplnení zékona č. 540D00l Z- z. o štátnq štatistike v znení neskorších prepisov, bez
ohľadu na to, či sa eu pske zoskupenie zemnej spolupľace považuje podľa prárn:ych
pľedpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt srikomného práva;

Vládny audit _ slihm nezávisl] ch, objektívnych, overovacích, hodnotiacich' uisťovacích
akonzultačn ch činností zameran 'ch na zdokonaľovanie riadiacich akontrolnj,ch
procesov vykonávan ch podľa zákona č.357l2o15 Z. z. ofinančnej kontrole
a audite a in 'ch aplikovatel'n 'ch právnych predpisov so zohľadnením medzinarodne
uznávan 'ch audítorsk 'ch štandardov;

V davky vykazované zjednodušen m sp sobom vykazovania _ v davky, ktor ch
forma je stanovená v článku 7 ods. l písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzt'ahu
ku ktor m podľobnejšie pravidlá ich uplat ovania lrypl vajri z článkov 8' 68a a 68b
všeobecného nariadenia. Na v davky lykazovarré zjednodušen m sp sobom lyk azovania
sa neuplat uje podmienka preukazovania ich vzniku;

Y zla na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného íinančného príspevku
alebo v zva - v chodiskov' metodiclc a odbom ' podklad zo strany posk),tovateľa, na
základe ktorej Prijímatel'vpostavení žiadaÍeťa q,pracoval a predložil žiadosť oNFP
Poskyovateľovi; určuj cou V zvou pre Zmlu'né strany je V zva, ktorej k d je uveden , v
článku 2 odsek 2'1 zmluvy; V; zvou sa rozumie aj V1zvanie, ak v článku 2 odsek
2.v prípade tzv. narodn ch projeklov nahĺádza lyzvanie v zlu v zmys|e $ 26 odsek 3
Ziíkona o príspevku z EŠIF a v prĺpade projektov technickej pomoci v znysle $28 odsek l
Zákona o príspevku z EŠIF;

začatie t@lizácie htavn ch aktivĺt Projektu - nastane v kalendámy de , kedy došlo k
začatiuĺealizäcie prvej hlavnej Aktivity Projekfu, a to kalendámym d om:

(i) začatia stavebn ch prác na Projekte, alebo

(ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa' alebo
nadobudnutím ričinnosti prvej zĺnlury o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom' ak
príslušná zmluva s Dodávatel'om nepredpokladá lystavenie písomnej objďnávky'
alebo

(iii) začatia poskytovania služieb t kaj cich sa Projektu, alebo

(iv) začatím riešenia v skumnej ďalebo v'vojovej rilohy v rĺímci Projektu, alebo

(v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v srilade s V ,zvou,
ktoni nemoŽno podradiť pod body (D aŽ (iv) aktoráje ako hlavná Aktivita uvedená
v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

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

Pre lyl čenie nedorozumení sa rn slovne uvädza, že vykonanie akéhokol'vek rikonu
Vzt'ahujírceho sa k realizácii Vo nie je Realizáciou hlam ch aktivít Projektu, a preto vo
vzťahuk Z'ač,atill realiácie hlavn ch aktivít Projekfu nevyvoláva právne d sledky'

Zač,atie rea|izácie hlavn ch aktivít Projektu je rozhoduj ce pre určenie obdobia pre vznik
oprárĺlen 'ch v davkov, s v nimkou podporn 'ch Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlarn;fon
Aktivitám aktoľé boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavn ch Aktivít ProjeĹtu
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Verejnopnĺvny subjekt _ každ subjekt, ktor sa riadi verejn m právom v zmysle článku
2 odsek 1 bod 4 smemice Eur pskeho parlamenfu a Rady (EÚ) 2O1,4/24lEÚ z 26. februiíra

stÍma 15 z 70=v

v nnysle definicie oprávnen ch v davkov a časov ch podmienok oprávnenosti v 'davkov

na podpomé Aktivity Projektu uveden ch v člĺ{nku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Veľejného obstaľáYania/obstarávania alebo začatie Vo - nastane vo vďahu ku
konkrétnernu Veĺejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovn ch ťrkonov:

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

b) pri Verejn ch obstarávaniach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontro|a 9 za začatie

Verejného obstarávania považuje:

(D odoslanie oznĺíĺnenia o vyhlásení Voejného obstaľávania, alebo

(iD odoslanie oznámenia použitého ako vj'zvana s t'až alebo v zry napredkladanie
pon k na zveĺejnenie, ďebo

(iiD

spustenie procesu zadávaĺia zákazky v riímci elektronického trhovíska alebo

(iv) odoslanie v zlry na predkladanie ponrik vybran m záujemcom;

Zákon o Íinančnej kontrole aaudite - ziíkon č. 35712015 Z. z. ofinančnej kontrole

a audite a o zmene a doplnení niektor'ch zákonov v znení neskorších predpisov v znení
neskorších predpisov;

Zákon o veľejnom obstarávaní alebo zákon o Vo alebo ZVo v prilohe č. 4 _ zžkon č.

34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o Zrnene a doplnení niektor ch zákonov v mení
neskorších predpisov;

Zákon Ĺ 2st2oo6 Z' z _ zäkon č. 25/2006 Z' z. oveĺejnom obstarávaní ao zÍnene

a doplnení niektor ch zákonov v mení neskorších predpisov ( činn do 17 04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujrĺce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri vpočte finančnej medzery pri
predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania
čisr'ch príjmov na základe monitorovacích správ alebo

b) dochádza k zmenrĺm v tarifuej politike;

Zmhva o rĺvere - je pre ĺrčely článku 13 ods. 1 písm' h) VZP vprípade posk}tnutia

financovania pre Projekt zo strany Financujlicej banky zmluva uzatvorená medzi
Prijímatel'om aFinancujricou bankou' predmetom ktorej je poskynutie liveru
Financujricou bankou Prijímateľovi:

a. v slivislosti s financovaním ďalebo spolufinancovaním nevyhnutn 'ch vj'davkov
silvisiacich s Realizáciou hlarĺr ch aj podporn ch aktivít Projektu, ktoďch
vynaloženie stivisí so Schválenou Žiadosťou o NFP aje potrebné za ričelom
dosiahnutia cieľa Projektu ďalebo technick m zhodnotením Predmetu Projektu
v období Udržateľnosti Projektu, alebo

b. za čelom zap|aĺeĺia pohl'adávok inej banky zo ml/.uvy uzatvorenej medzi

Prijímateľom atakouto inou bankou, na zátk|ade ktorej iná banka poskytla
Prijímateľovi ver v rozsahu a na ričel podl'a odražky vyššie.

Zverejnenie _ je lykonané vo vzťahu k akémukoľvek Práwemu dokumentu, ktor'm je
Prĺjímatel' iazan podľa Zmluvy o poskynutí NFP' ak je uskutočnené na webovom sídle
orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo

akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť m s talcjmto Pnírĺlyn

Aktivitám a ktoré boli r'ykonávané pred, resp. po realizácii hlavn 'ch Aktivít Projektu
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dokmentom, Zktorého pre neho vyplyvajil alebo m žu vypl vať práva apovimosti,
oboznámiť azos ladiť sjeho obsahom svoje činnosti apostavenie ato od okamihu
Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnen Pnívny dokument
nadoblida tičinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Prármeho dokumentu nie s stanovené
osobitré podmienky, ktoré si záväzné. Poskyovateľ nie je v Žiadnom prípade povinn ,

Pĺijímatelä na takéto Pnívne dokumenty osobitne ajednotlivo upozor ovať. Povinnosti
Poskytovateľa vypl laj ce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačn ch
nariadení f kajtice sa informovania apublicity t'mto zostrĺvajri nedotknuté. Pojem
Zverejnenie sa vzhľadom na kontext m že v Zmluve o poskyĺ:utí NFP používať vo forme
podstahého mena, prídavného men4 slovesa alebo príčastia v príslušnom gÍamatickom

tvare, pričom má vždy v$šie uvďen v znam;

Žiadost' o ptatbu a]ebo ŽoP - dokument, ktor pozostáva z formuláru äadosti a
povinn ch príloh, na zríklade ktorého je Príjímateľovi možné posky'tnriť NFP' t.j.
prostriedky EÚ a šĺimeho ro4očtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť
o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulaĺa
v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadost' o vrátenie Íinančn ch prostľiedkov alebo ŽoV _ doklad, ktor' pozostíva z
formularu žiadosti olĺátenie finančn ch prostriedkov apríloh, na ktorého zĺklade si
Poskytovateľ uplat uje pohl'adávku z príspevku voči Prijímatel'ovi' ktor má povinnosť

rrysporiadať finančné vďahy v zulade s článkom 10 VZP'

čHnok2 vŠEoBEcNÉPovINNosTIPRIJÍMATEI]A

1. Prijímatel" s zaväzvje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskynutí NFP tak, aby bol
Projekt realizovan Riadne' Včas a v sulade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii
aktivít Projekhr s odbomou starostlivosťou.

2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržatelhosť
Projektu vcelom rozsahu za podmienok uveden ch vZmluve oposkynutí NFP' Ak
Prijímateľ ĺealizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo in ch zmlurme alebo inak
spolupracuj cich os b' zodpovedá za Realizáciu aktivít Projekfu, akoby ich lykonával sam.

Poskytovateľ nie je v äadnej fáze Realizácie aktivít Pľojektu zodpovedn za akékoľvek
porušenie povinnosti Prijímatel'a voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tľetej osobe
podieľaj cej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmlurmou skanou Posk}tovatoľa vo

vzt'ahu k Projektu je Prijímateľ.

3. Prijímateľ je povinn ' zabepečiť' aby počas doby Realizácie Projektu aobdobia
Udržatel'nosti Projektu nedošlo k Podštatnej zĺnene Projektu. Porušenie uvedenej
povinnosti Prijímateľom je podstatn m porušením Zmluvy o poskynutí NFP a Prijímatel'
je povinn wĺtiť NFP alebo jeho časť v sulade s článkom 10 VZP a v silade s článkom 71

odsek 1 všeobecného nariadenia vo v ške, ktoráje rimeľná obdobiu, počas ktoreho došlo
k porušeniu podmienok v d sledku vmiku Podstatnej zrneny Projektu.

4. V d sledku toho, že uzalľetiu Zmluvy o poskynutí NFP predchádzalo konanie o Žiadosti
o NFP podlä Zríkona o pĺíspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky
obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v srilade s $25 zakona o príspevku z EŠIF
prenesené do Zmluly o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je moŽĺtá len v'nimočne,
s predchádzaj cim písomn m srihlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok

stanoven 'ch v Zmluve o posk}tnutí NFP. Zmena Prijímateľa m že byt' schválená
postupom aza podmienok stanoven ch v článku 6 odsek .3 zrnluly pre v mamnejšiu
zmenu iba v prípade, ak:
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a) vjej d sledku ned jde k porušeniu Žiadnej z podmienok posk}tnutia príspevku, ako boli
definované v príslušnej Y zve, to znaĺnená, že aj nov Prijímatel' bude spĺ at' všetky
podmienky poskytnutia príspevku, a

b) táto zmena nebude mať Žiaden negatíVny vpl}v na vyhodnotenie podmienok posky,tnutia
príspevku, za ktorych bol vybran ' Projekt s p vodn ,m Prijímatel"om v postavení
Žiadatel'a, d

c) tálo zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na ciel' Projektu podl"a článku 2 odsek
2.2 zm|uvy a na ričel Zm|uvy o poskytnutí NFP a na Meratel'né ukazovatele Projektu,
pričom Prijímatel' musí preukázat', že uvedené následky ani nehrozia, a

d) Prijímatel' zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala by4' nou. m Prijímatel'om, osobitn m
právnym konom, ktorého častníkom bude Posk}.tovatel', vstlipi do Zmluvy
o poskytnutí NFP namiesto Prijímatel'a, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného
právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala by't novj,m Prijímatel'om, univerzáln1tn
právnym nástupcom Prijímatel'a.

Ak Prijímatel'poruší povinnosti podl'a tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy
o poskynutí NFP a Prijímatel' je povinn ' vrátit' NFP alebo jeho časť v sr]lade s článkom l 0
VZP a v s lade s článkom 7l odsek l všeobecného nariadenia vo rĺ- ške, ktorá je merná
obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v d sledku vzniku Podstatnej zmeny
Projektu.

5' Podstatnou Zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod Vlastníctva majetku obstarávaného
alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktoÚ tvorí sričasť inftaštrukt ry' ak k nemu d jde
v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budri naplnené aj ďalšíe
podmienky pre Podstatn zmenu Projektu lrypl 'vajrice z definície Podstatnej zmeny
Projektu uvedenej v článku l odsek 3 VZP alebo z č!1nku 6 odsek 4 VZP. Ak d jde
k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzaj cej Vety, ide o podstatné
porušeníe Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímatel' je povinn] wátiť NFP alebo jeho časť
v slilade s článkom 10 YZP a v s lade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo
vj'ške, ktorá je rimerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v d sledku
vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6. Zmluvné strany sa vzájomne zav'á,zljĺr poskyovat' si všetku potrebn s činnost' na plnenie
záväzkov z tejto Zml.*y o poskynutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná stÍana za lo, že
dľuhá Zmluvná strana neposk}4uje dostatočn požadovanr] sričinnost', je povinná ju
písomne vyzvat' na nápralu.

7. Prijímatel' je povinn , vatváÍat' zmluwé vzt'ahy v srivislosti s Realizáciou Projektu
s tretími stranami r.yhradne v písomnej forme, ak Posk}'tovatel' neurčí ínak.

8. Prijímatel' je povinn ' riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu ínformovania a
komunikácie pre prijímatel"ov NFP zverejnenou na webovom sídIe Posk}tovatel'a.

čtánoxt VEREJNE oBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TovARoV APRrĺc
PRIJÍNtrA'TEĽoM

l . Prijímatel'máprávo zabezpečit'od tretích os b dodávku sluŽieb, tovarov a stavebn ch prác
potrebn'ch pre realizáciu aktivít Projektu a s časne je povinn]y' dodrŽiavat' princípy
nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti,
wátane posridenia konfliktu záujmov, hospodámosti, efektívnosti, proporcionality,
ričinnosti a ričelnosti.
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Vzávislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zäkazky bude Prijímatel'
postupovať podl'a zákona o Vo (preukazatel"ne začaty postup po 17.4.2016) alebo zákona
č' 2512006 Z- z. (preukázaĺe|'ne začat postup do l'7.4.2016)' odkazy na ustanovenia
zákona č. 2512006 Z. z. s d'alej v texte uvádzané v zátvorke.

Prijímatel' je povinn ' postupovať pĺi zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a
Stavebn'ch prác potrebnych pre Realizáciu aktĺvít Projektu ako aj pri zmenách t 'chto
zákaziek v srilade so zákonom o Vo alebo v srjlade so zákonom č. 2 512006 z. z. v závislosti
od preukázatel'ného dátumu začatia postupu zadávaniazákazky. Ak sa ustanovenia zákona
o Vo alebo zákona č. 2512006 z' z. na Prijímaĺel'a alebo danri zákazku nevá'ahujťl, je
Prĺjímatel' povinnj' postupovať prt zadávaní zákaz;Lek podl'a pravidiel upravenych
VaktuálnomMetodickompokyneCKoč. 12(vprípadepostupupodľaziĺkonač.2512006
Z. z. podl'a MP CKo č. 12, verzia 2). Prijímatel' je povinn . pri zadávaní zákaziek podl'a $
l17 zákona o Vo ($ 9 odsek 9 zákona č- 2512006 Z. z.) postupovat, sp sobom upravenjm
v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2. Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre
zákazky podl'a zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímatel'je povinn postupovat' pn zadávani
zákaziek s nízkou hodnotou podl'a pravidiel upraven 'ch V aktuálnom Metodickom pokyne
cKo č. l4 (v prípade postupu podľa zákona č .2512006 Z. z' podla MP CKo č' 14, verzia
2)

Prijímatel' je povinn ' zaslať Poskyovatel'ovi kompletnri dokumentáciu z obstarávania
tovarov, služieb, stavebn 'ch prác a srírvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 20l4+,
ak Posk}tovatel'neuľčí inak. Prijímatel'predkladá dokumentáciu podl'a predchádzajricej
vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskyovatel' neurčí inak.
Kompletnri dokumentáciu Prijímatel' predkladá cez ITMS2ol4+, pričom je povinn
evidovat'jednotlivé časti dokumentácie samostatne' aby celkorl- objem dát zajednu prílohu
neprekročil 100 MB' Posky'tovateľ nie je oprávnen]ŕ požadovať predloŽenie dokumentácie
aj písomne a rovnako nieje opráwen 'požadovat'elektronické predkladanie dokumentácie'
ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2o14+. Rozsah
dokumentácie, ktoru Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovan , v
riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zžkazky, 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 dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho
elektronická podoba vyuŽívaná alebo zverej ovaná aj v in 'ch informačn 'ch systémoch,
napr. elektroníck;ich prostriedkoch určen 'ch na zadávanie zákaziek Vo (poznámka:
Prijímatelia sri povinní vptživat' elektronick; prostriedok po 18.10.2018 v prípade
nadlimitn1 ch a podlimitn 'ch zákaziek Vo). Prijímatel' je v každom prĺpade povinn , v
ITMS2014+ najprv za|ožíť objekt Vo. Je akceptovatel'né' ak Prijímateľ uvedie
prostredníctvom hypeÍtextoV ho linku odkaz na dokumentáciu zverejnen v elektronickom
prostriedku použitom na ričely zadávulia zákazky (tyka sa napt. zákaziek zadávan ,ch s
vyuŽit m elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky
vygeneruje s bor ridajov zachytávaj'(lcich príebeh zadávania zákazky, \,t'átane uza*etej
zmluvy) alebo ak Prijímateľ pred|oži cez ITMS20I4+ prihlasovacie ridaje, ktoré
zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahrata
v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVo)' a to pre ričely vj'konu finančnej
kontroly/kontroly. Poskyovatel'je povimy s ohl'adom na podmienky uvedené v predošlej
vete vyžadovať predloženíe dokumentácie cez ITMS 20 1 4+ aj v prípade zákazlek s nízkou
hodnotou' pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskyovatel'. Prijímatel'
s časne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom
identifikuje Projekt akontrolované obstarávanie služieb, tovarov astavebn ch prác.
S časťou tohto čestného vyhláseniaje s pis všetkej dokumentáciepredkladanej cezITMS

t' 
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že v nrímrĺe ĺlĺ lanbnlaí, ^ :-/^..l:.-J. _.-_ z

2014+' avyhlásenie' že predkladaná dokmentácia je rtplná, kompletná aje totožná
o aĺiĺi_Ál^- l^l-.-^-.:-:- -! _. '
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2014+, avyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je plná' kompletná aje totožná
s originálom dokumentácie obstaráyania služieb, tovarov, stavebn] ch prác alebo in 'ch
postupov. S časne Prijímateľ vyhlási, že si je vedom ', že na zák|ade predloženej
dokumenĺície vykoná Poskytovatel' finančnri kontrolu ajej možĺé závery si uvedené V
odseku 14 tohto članku VZP' V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS 2014+ nie
je kompleu:á" Prijímateľ je povinn , predloŽiť aj ch bajricu časť dokumentácie cez ITMS
2014+ nazák|ade žiadosti Poskyovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej
podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa b ka aj prípadov, keď je dokumentacia
predložená cez ITMS 2014+ nečitatelhá alebo poškodená'. Vprípade, ak Prijímateľ
nepredloží lyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovatel' ho vYve, aby tak vykonal
Bezodkladne od dĺtumu uvedeného vo v zve Poskyovateľa. Vprípade, ak Prijímateľ
ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek v'zve Poskytovatel'a nepľedloŽí, m Že
by,t' uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Pľijímatel'om, resp.
podstatné porušenie Zmluvy o poskynutí NFP. lrhoty na v kon finančnej kontroly
obstarávania tovarov, služieb, stavebn 'ch práLc začinajt! plynliť prvjm pracovn m d om
nasleduj cim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímatel'a o lykonanie kontroly. V prípade,
že Prijímatel'má aktivovan elektronickri schránku, m že doručiť Poskytovatelbvi žiadosť
o vykonanie kontroly prostÍedníctvom elektronickej schĺánky alebo listinne, ak Prijímateľ
nemá aktivovan elektronicklĺ schránku' doručí Poskytovateľovižiadosť o vykonanie
konĺoly listinne. Prijímateľ je záĺove v prípade nadlimitn 'ch a podlimitn ch zikaziek
verejného obstarávania povinn ' sprístupniť elektronickli podobu kompletnej dokumentácie
pre ťlčely v'konu kontroly/finančnej kontroly Poskyovatel'ovi, a to zriadením prístupu do
elektronického prostriedku použitého na elektronickĺl komunikáciu. Sličasťou elektĺonickej
podoby dokumentácie si aj audilné zilmamy o všetk'ch rikonoch vykonan ch v pouŽitom
elektronickom prostriedku.

Poskyovatel'vykoná finančnri kontrolu obstarávania tovarov' služieb, stavebn 'ch prác
a sjvísiacich posfupov v Zmysle zž*ona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov
upraven 'ch v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. V 'konom kontroly obstarávania
služieb, tovarov, stavebn 'ch prác a srivisiacich posfupov zo strany Posky'tovateľa nie je
dotknutá v'lučná a konďná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa'
obstarávateľa alebo osoby podl'a $ 8 zäkona o vo ($ 7 zékona č. 25D006 Z. z.) za
vykonanie Vo pri dodržaní všeobecne záväzn ch právnych predpisov SR a EÚ, tejto
Zmluvy, Prárĺrych dokumentov azék|adn ch pľincípov Vo. Rovnako nie je v'konom
finančnej kontroly Poskytovateľom dotknuta vj'lučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa
za obstaráVanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinn ' postupovať podl'a zákona o Vo
(alebo podl'a ákoĺnč.25l2006Z- z.). Prijímatel'berie navedomie, že lykonaním finančnej
kontroly Posk}tovateľa nie je dotknuté p vo Poskytovateľa alebo iného opnívneného
orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas
celej doby tičinnosti Zm|wy o posk}tnutí NFP ďalebo po ukončení realizácie projektu
v nadviiznosti na zistenia' ktoré bud lypl lať z tejto opätorĺrej kontroly/novej
kontroly/vládneho auditrr/overovania a ktoré m žu byt'odlíšné od zistení predchádzajricich
kontrol. V pľípade, že záveĺy opätovnej kontroly/novej kontroly/auditu/overovania' a to
napríklad v d sledku aplikácie postupov vychádzajricich z metodiclc ch usmernení,
rozhodnutí a v'kladov_ch sianovísk ÚVo alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie
s EK alebo in mi orgrínmi SR a EÚ, sli odlišné od záverov predchádzaj cej kontroly,
Poskyovateľ je oprávnen na základe záverov z ĺovej kontroly uplatniť v plnej vj'ške vočí
Prijímatelbvi prípadné sankcie za nedodŕanie pravidiel a postupov stanoven 'ch v zikoĺe
o Vo (alebo v zákone č- 2512006 Z. z.), resp. postupov pri obstaĺaní zákazky, na ktoni sa
zákon o Vo (alebo zžkonč.25/2006Z.z.)nevzťahuje. Zmluvné strany saosobitne dohodli,
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že v prípade, ak kontroln oĺgáďauditn ' orgán podľa článku 12 VZP odlišnj' od
Poskytovateľa identifikuje Nezrormalosť qpl vaj cu z Vo vo vzťahu k Pľijímateľovi,
spočívaj cu v porušení práWych predpisov ďalebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z
EŠIF v srivislosti s Vo, porušením pravidiel a postupov Vo stanoven ,ch v z&one o Vo
(alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) a|ebo vypl 'vajricich zprávnych predpisov a právnych
aktov EÚ k pĺoblematike Vo alebo z obly*lej praxe (best pÍactice) aplikovanej
konholn mi alebo auditn mí organmi EU, a to aj nad nĺmec zistení Poskyovateľa a bez
ohľadu na štadium, v ktorom sa proces Vo nachádza a v d sledku takejto NezÍowalosti
vmikne povinnosť wátiť NFP alebo jeho čas{ Prijímateľ sa zavŕizuje takto r,yčíslené NFP
alebo jeho časť wátiť v silade s čliínkom 10 vZP, pri dodľžaní pravidiel vypl 'vajricich z
$ 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povínn ' v závislosti od charakteru obstaľávania sluŽieb, ĺovaĺov a stavebn ch
prác postupovať pri predkladaní dokumentrície obstaĺávania služieb, tovarov a stavebn ch
prác na v'kon kontroly podl'a kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstanílania Systému
riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zá&azky, na ktoru sa zákon o Vo (zrákon
č.25D006Z. z.)nevzťahujepodl'ametodickéhopokynuCKoč. 12vpríslušnej verzii. Ak
Poskytovateľ vPríručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neuĺčí iné termíny arozsah
dokumentácie, ktoru je Prijímateľ povinn ' pĺedkladať Poskyovatelbvi, Prijímateľ
postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri
obstaraní zákazky, na ktoru m zákon o Vo nevá'ahuje podľa metodického pokynu CKo
č.l2 vpríslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie' ktoru Prijímateľ povirľre
predkladá cez ITMS 2014+ je definovan ' v príslušnej príručke pre prijímatel'a-

7. Kontrolu pravidiel apostupov stanoven'ch zákonom o Vo (zákonom č. 2512006 Z. z.)
lykonáva Poskytovateľ v ávislosti od ťazy/etapy časového procesu Vo atypu zá,ŕlazky
ako:

a) Prvri ex- ante kontrolu pred vyhlásenim Vo (prvá ex- ante konhola nie je povinná
a Prijímateľ sa m že dobrovol'ne rozhodn ť predložiť dokumentáciu na prui ex
ante kontrolu Poslq/tovateľovi v prípade všetk ch nadlimim 'ch postupov
zadávaĺja zžkaziek a podlimitn 'ch zákazjek na stavebné práce), prvá ex ante
kontrola nie je vykonávaná podľ a zäkona o finančnej kontrole,

b) Druh ex_ ante kontrolu pred podpisom zrnluvy s rispešn m uchádzačom (druhá
ex_ ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa m že dobrovolhe rozhodnriť
predložiť dokumentáciu na druhri ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitni zžkazku,
ktorá nieje predmetnom povinnej konĺoly ÚVo podľa $ 1 69 ods. 2 zĺkona o Vo),
druhá ex ante kontrola je lykonávaná podlä zakona o finančnej kontrole,

c) Štandardnli alebo následn ex_ post kontrolu, ex post je lykonávaná podľa zákona
o finančnej kontrole,

d) Kontrolu dodatkov zmlriv srispešn m uchádzačom po ich podpise ftontrola
dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade' ak
Pľijimateľ nálrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za ričelom
vj'konu finančnej kontroly) kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona
o finančnej kontrole.

8. Finančnri kontrolu postupov pri obstanávaní zálĺazky, na ktoru sa zákon o Vo (zakon
č. 25D006 Z- z.) nevďahuje vykonáva Poskytovatel' v závislosti od rozsahu a predmefu
ako:

a) Druh'i ex ante kontrolu pred podpisom zrnluvy s rispešn m uchádzačom (druhá ex
ante kontrola nie je povinná a Prijímatel' sa m že dobĺovoľne rozhodnriť predloŽiť
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dokumentáciu na druhti ex ante kontrolu Posk}'tovateľovi' ak ide o zákazku na ktoru

sa zákon o Vo (zákon č. 2512006Z' z.) nevzťahuje vo finančnom limite nadlimitnej
zákuky a|ebo, alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazkyr
zadávani osobou, ktorej poskytn Verejn obstarávatel 50oÁ a menej finančnych
prostriedkov na dodanie toVaru, uskutočnenie stavebn; ch prác a poskynuti Služi b
z NFP,

b) Štandardnr] alebo následn eX- post kontrolu (Prijímatel'predkladá dokumentáciu
na nás]edn eX post kontrolu Posk}tovatel'ovi v prípade dobrovol'nej Žiadosti
Prijĺmatel'a o vj,kon druhej eX ante kontroly podl'a písm. a),,

c) Kontrolu dodatkov zml v s rispešnym uchádzačom.

9. V prípade druhej ex- ante kontroly je V kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne
upravená spolupráca s Úvo v nadväznosti na ustanovenie $ 169 odsek 2 zákona o Vo. V
pripaďe, Že Prijímatel' podal proti rozhodnutiu ÚVo odvolanie, zasiela na vedomie
Poskyovateľovi písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímatel' podpíše zmluw s

spešn m uchádzačom pred ríadnyn ukončením tejto kontroly a PoSk}toVatel' identifikuje
pri eX post kontrole Vo nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na vj,sledok Vo,
určí zodpovedaj cu v šku eX ante finančnej opravy alebo nepripustí wj,davky vypl 'vajlice

z predmetnej zmluly do financovania v plnom rozsahu.

l0. Posk}'tovatel' je povinn' vykonať finančnri kontrolu obstarávania sluŽieb, tovarov,
stavebn ch prác a srivisiacich postupov v maximálnych lehotách určenych v Systéme
riadenia EŠlF. Počas doby' kedy Posk}toVatel'qlzve Prijímatel'a na doplnenie ch 'bajťrcich

náleŽitostí alebo in ,ch poŽadovan 'ch dokladov alebo informácií sa lehota na r'ykon
finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na vj'kon finančnej kontroly trvá, až k 'm
nepominri prekáŽky, pre ktor sa finančná kontrola prerušila. L hota na v'kon finančnej
kontroly sa prerušuje d om odoslania v,zvy Prijímatel'ovi. D om nasleduj cim po dni
doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo ch1 baj cich náležitostĺ alebo
inych poŽadovan;y'ch dokladov alebo infomácií Poskytovatel'ovi pokračuje plynutie lehoty
na v 'kon finančnej kontroly Vo. Ak nie je dodržanä lehota na vykon kontroly z d vodov
na strane Poskyovatel'a, je Poskyovatel' povinn , informovať Prijímatel'a o d vodoch
nedodržania temínu, ako aj o novom predpokladanom temíne vydania návrhu
sprálry'/správy z kontroly. Pri nedodrŽaní oznámeného pIedpokladaného temínu
Posk}'toVatel' opakovane zabezpeči informovanost' Prijímatel'a za rovnak; ch podmienok'

l l. Poskyovatel'je oprávneny v od vodnen] ch prípadoch lehotu na i.1ĺkon finančnej kontroly
predĺžiť. Posky4ovatel' o predĺŽenĺ lehoty bezodkladne infomuje Prijímatel'a sp sobom
dohodnut 'm v článku 4 Zmluvy o posk}'tnutí NFP.

12. Poskyovatel' je opráwenj, v od vodnenych prípadoch v rámci in 'ch nevyhnutn 'ch

rikonov srivisiacich s vykonom kontroly z v]astného podnetu prerušit' v'kon finančnej
kontroly podl'a odseku l0 v spojení s odsekom 1 l, pričom od tohto momentu lehota najej
vykon prestane plyn ť. Poskyĺovatel' o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímatel'a
sp sobom dohodnutym v Zmluve o posky,tnutí NFP.

13. Posk}tovatel' alebo ním určená osoba má právo zričastniť sa na procese Vo vo fláze

otvárania pon k a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak
Posky4ovatel'oznámi Prijímatel'oví svoj záujem zt!častniÍ'sa na otváraní pon k alebo ako

] platí finančny limit veĺejného obstaláVatel'a, ktor poskyol 50oŕ a menej finančn1 ch prostriedkov m
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebn ch prác a poskynutie služieb z NFP
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člen komisie člen komisie bez práva lyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinny oznámiť

Posk}tovateľovi termín a miesto konania otvárania ponrik/vyhodnotenia pon k najmenej 5

dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnri srivisiace administratí\Ťe rikony spojené

s irčasťou Posky4ovatel'a na otváfaní ponrik, resp. v komisii na lryhodnotenie ponrik.

14. Poskytovateľ v závislosti od t}pu vykonáVanej finančnej kontroly m že v rámci záverov:

a) Udelíť Prijímatel'oví sťrhlas s vyhlásením Vo, s podpisom zmluvy s Dodávatel'om,
s podpisom dodatku k zmluve uzalTetej s DodáVatel'om'

b) Pripustiť v'davky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebnych prác do

Íinancovanía v plnej vj,ške'
c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovan 'ch nedostatkov,
d) Nepripustiť v. davky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebn ch prác

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

e) Udelit' finančn opraw na v'davky vzniknuté z obstarávania sluŽieb' tovarov a
stavebn,ch prác pred pripustením časti vj,davkov do financovania (eX -ante
finančná oprava),

0 Udeliť finančnri opraw na u-y'davky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a
stavebn 'ch prác po tom, ako bolí tieto vydavky uhradené zo strany Posk}tovateľa
Prijímatel'ovi (ex -post finančná oprava) postupom podl'a $ 4l alebo 4la zákona
o príspevku z EŠIF v prípade Vo; Prijímatel' je povinn ' vrátiť NFP alebo jeho
časť v srilade s článkom 10 VZP,

g) Udeliť finančn opraw na vj,davky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a
stavebn ,ch prác po tom, ako boli tieto vj'davky uhradené zo strany Poskyovatel'a
Prijímatel'ovi (ex _post finančná oprava) Zaslaním Žiadosti o wátenie NFP alebo
jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanli podl'a zákona o Vo.

15. Vprípade, ak Poskyovatel' neoboznámi Prijímateľa (nezašle náwh čiastkovej správy
z kontroly/náwh sprály z kontroly, resp. čiastkovu spráw z kontroly/spráw z kontroly)
v lehote určenej na vj'kon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebnych
prác a s visiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺŽeniu
lehoty), Prijímatel' nie je oprávneny uzatvorit'zmluvu s rispešn ,m uchádzačom ani vykonať
in , kon, ktorého podmienkou je lykonanie a ukončenie finančnej kontroly
Poskyovatel'om. Uzatvorenie zmluly s tispešn: m uchádzačom, resp. lrykonanie iného
konu' ktorého podmienkou je lykonanie kontroly (napr. lyhlásenie Verejného

obstarávania), m že bl považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k Vo na hlavné Aktivity projektu, zadävanie
zákazky na ten ist] predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly
uvedenym vodseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, m že Prijímatel'opakovať
maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podlr'a predchádzajlicej vety m že
bl predmet obstarávania zmenen len v od vodnen 'ch prípadoch vypl ,vajricich

z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky v}tknuté Poskyovatel'om v čiastkovej správe
z kontroly/správe z kontroly k predchádzajricim Vo' Nové Vo musí byt' vyhlásené do 45
dní od doručenia čiastkovej sprár.y z kontroly/sprály z kontroly od Posk}4ovatel'a
vztähuj cej sa k bezprostredne predchádzajircemu Vo. V prípade' Že ani vo vďahu
k tretiemu Vo nebudti závery z kontroly Posky,tovatel'a v sirlade s odsekom 14 písmeno.
b) alebo e) tohto článku VZP' p jde o podstatné porušenie Zmluvy o posky4nutí NFP zo
strany Prijímatel'a. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzthhujtl aj na in ' druh
obstarávania podl'a odseku 3 tohto článku VZP.

ľ

17' Prijímate\' si je vedomy, že porušenie pravidiel a povinností ĺ'kajricich sa procesu prvej ex

Ú

24. V prípade' ak Posk}tovatel'identifikuje:
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24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

a) nedodržanie princípov a postupov Vo ďalebo
b) porušenie zásad, princípov ďebo povinností vypl vajricich z pĺárĺrych predpisov

SR a z právnych aktov EÚ ďďebo
c) porušenie zásad, princípov alebo povinností rypl vajricich z Pnĺwych

dokumentov, zY zvy, zusmernení, metodick'ch pokynov CKo, stanovísk
a zistení co, oA, EK alebo in 'ch orgiínov EÚ, ktoré sri pre Poskytovateľazáv,iané
a v d sledku aplikácie ktor'ch sa rylučujri v davky z v <onaného Vo
z financovani4

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebn 'ch pnĺc
s spešn m uchádzačom a ak ned jde k odstránerriu protiprárĺreho staw, Posk}tovatel'
nepripustí v'davky, ktoré vzniknri z takéhoto Vo do financovania v plnom rozsahu alebo
uplatní zodpovedajťrcu v šku ex_ ante finančnej opravy, ak ziĺrove vyhodnotí, že
opakovaním procesu Vo by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia' V prípade
náwhu na uzatvorenie dodatku k existuj cej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo
stavebn ch prác medzi Prijímateľom a DodáVateľom Projektu sa ustanovenie b kajrice sa
oboznĺámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku pouŽijri obdobne' ak došlo k
identifikovaniu obdobn ch nedosta&ov.

25 ' V prípade, ak Posk}'tovateľ identifikuje:

a) nedodržanie pľincípov a postupov Vo ďalebo

b) porušenie zásad, pľincípov alebo povinností v1pl vaj cich z prárarych predpisov SR a- z prár,ĺrych aktov EÚ ďalebo

c) porušenie zasad, pľincípov alebo povinností vypl vajĺlcich zPrávnych dokumentov, z
Yyzĺry, z usmemení, metodick 'ch pokynov CKo, stanovísk a zistení Ceĺifikačného
orgánu, orgánu auditu, Eur pskej Komisie alebo in ch oĺgánov EÚ' ktoré sri pre
Poskytovateľa záv'ázné a v d sledku aplikácie ktorj,ch sa vylučujri v'davky
vypl 'vajrice z vykonaného Vo z financovania,

to Všetko po uzavretí zmluvy Prijímatel'a a rispešného uchádzača, ale ešte pred hradou
opráwen 'ch v davkov v ŽoP, vďahujicou sa k oprármen m v davkom Projektu, ktoré
vypl vaj z Íealizž,aie Verejného obstanívania (napr. na ziklade záverov z finančnej
kontroly verejného obstarávania), Posk ovatel' nepripustí v'davky vmiknuté na základe
takéhoto Vo do financovania rm sp sobom, že nie je povinn preplatiť žiadosť o platbu
v rozsahu tak 'chto v'davkov, alebo sa po srihlase Prijímateľa stav konvaliduje
prostredníctvom ex- ante finančnej opraly. Vo veci určenia ex- ante opra\Y a sličasného
pripustenia kontrolovaného Vo k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle
Metodického pokynu CKo č. 5 k určovaniu finančn ch opráv v príslušnej verzii, ktoré má
riadiaci orgrin uplat ovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania
a v srilade s Pĺílohou č. 4 Zmluvy o posky,ĺnutí NFP' Konečné potwdenie ex- ante finančnej
opĺaly vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určen ,ch

Poskyovateľom. V davky vzniknuté z takéhoto Vo budli m cť byt' pripustené
k financovaniu za podmienky zníženia opravnen ch vj'davkov vo v ške určenej ex- ante
finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujlicej zmluve na dodávku
tovarov, služieb alebo stavebn 'ch pĺác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projekfu sa
ustanovenie ĺ kajrice sa pripustenia s visiacich v davkov do financovania a ex- ante
finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijri obdobne, ak došlo
k identifikovaniu obdobn 'ch nedostatkov.

17' Prijímatel' si je ved'om ,, že porušenie pravidiel a povinností t kaj cich sa procesu prvej ex
-ante kontÍoly pred vy'hlásením Vo uvedené V kapitole 3 .3 .7 .2.1 . Pná ex ffite kontrola po
podpise zmlwy o NFP, m že olplyvníť možnosť určenia ex _ante finančnej opra\y.
Zĺĺĺove Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex _ante finančnej opravy zo strany
Poskytovatel'a je viazané na splnenie všetk 'ch poäadaviek, ktoré sri Poskyovatel'om
určené.

1 8' Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v ržtĺncí záväzkového vzt'ahu s kďd 'm Dodávatel'om
Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť v'kon kontroly/auditu srivisiaceho
s dodávan m tovarom, sluŽbami a stavebn mi prácami do uplynutia leh t podl'a článku 7
odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnen mi osobami na v. kon tejto kontroly/auditu a posk}tnliť
im všetku potrebnli sričinnosť. Prijímateľ sa zav'áalje zabezpečiť v riímci závŕizkového
vztähu s Dodávatel'om Projektu právo Prijímatel'a bez alc'chkoľvek saĺrkcií odstupiť od
zmluvy sDodávateľom vprípade, kedy ešte nedošlo kplneniu zo zmluvy medzi
Prijímatel'om a Dodávatel'om a v sledky finančnej kontĺoly Poskytovateľa neumož ujri
financovanie v 'davkov vzniknu!'ch z obstarávania tovarov, služieb, stavebn ch prác alebo
ini'ch PostuPov'

19. Prijímatel' akceptuje skutočnosť, Že vj'davky vzniknuté na zäklade Vo nem žu by'
Poskyovateľom ryplatené sk r ako bude ukončená finančná kontola zo strany
Poskytovatel'a' resp. sk r ako bude potwdená ex- ante finančná oprava.

20. Ak PrÍjímateľ rea|izuje Vo postupom zadávania zák'azky s vyr:žitím elektronického
trhoviska podľa $ l09 až $ 11l zĺákona ovo' tak Zm\uva medzi Príjímateľom
a Dodávatel'om nadobrida ričinnosť v srilade s článkom IV., 2. časti obchodn ch
podmienok elektronického trhoviska. Prijímatel'berie na vedomie, že postup zadávania
zákazky s využitím elektronického trhovíska bude predmetom finančnej kontroly zo strany
Poskytovatel'a.

2l. Prijímateľ berie na vedomie' že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnri
kontrolu Žiadosti oplatbu nezačne pl}n t' sk r ako bude Prijímatel' oboznámen '

o kladnom v'sledku finančnej konroly Vo, resp. po potwdení určenia ex- ante finančnej
opravy. Ustanovenie predchádzajricej vety neplatí v prípade, ak Žiadoď o platbu
neobsahuje deklarované vj'davky vzniknuté ĺa základe obstarávania služieb, tovarov
alebo stavebn ,ch prác.

22. Prijímatel' si je vedom svojich povinnosti zabezpečiť, aby pri v bere Dodávateľa bol
dodržan zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je
Poskytovateľ oprá\alen ' postupovať podľa $ 46 odsek 1 2 zákona o píspevku z EŠIF alebo
podl'a in'ch všeobecne zäväzn ch prárĺrych predpisov alebo postupov upraven ch
v Prármych dokumentoch, najmä V Metodickom pokyne cKo č. 5 v príslušnej verzii k
určovaniu finančn ,ch opráv' ktoré má ľiadiaci orgán uplat ovať pri nedodŕaní pravidiel
apostupov Verejného obstarávania avMetodickom pokyne CKo č. 13 kposudzovaniu
konfliktu záujmov V procese verejného obstarávania'

23- Prijímateľ si je vedom povinností spojen ch srešpektovaním pravidiel čestnej
hospodrĺrskej siťaže a zžkazu protipráWeho konania pri v bere Dodávatel'a' Prijímatel' je
v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebn 'ch prác povinn ' postupovať s odbomou
starostlivostbu za tičelom preverenia, či v rIámci Vo nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej
hospodárskej s t'aŽe alebo inému protiprávnemu konaniu' pričom je v prípade opomenutia
uvedenej povinnosti plne zodpovedn ' za nrísledky spojené s identifikovaním tj'chto
skutočností Zo strany Poskytovateľa.
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26. Vprípadeex_antefinančnejopralyjePrijímateľpovinn pripĺedkladanížiadostioplatbu

postupovať nasledorĺne:

a)nepotwdenáex-antefinančnáoprava(neuzatvoren 'dodatokkZmluveoposk},tnuti
nenáwatnéhofinančnéhopríspevku)_Prijímateľpredkladážiadosťoplatbu
zahr ajircu všetky v davky Wátane \^ davkov za nepotwdenir ex_ ante finančnri

opraw a Poskyovateľ zníŽi oprámenu sumu v predloženej Žiadosti o platbu;

b) potlĺdená ex- ante finančná oprava (uzatvoren ' dodatok k zmluve o poskytnutĺ

nenáwatného finančného príspevku) _ Prijímateľ pĺedkladá Žiadosť o platbu

zahr aj cu všetky v davky, avšak narokuje si sumu znížen o potwdenu ex- ante

finančnir opraw. Poskyovateľ nie je povinn ' uzavrieť dodatok k anluve
o poskytnutí nenálĺatného Íinančného pľíspevku v prípade kaŽdého uplatnenia ex-

ante finančnej opravy. Poskytovateľ Zohľadní uplatnené v'šky ex- ante finančn ch
opráv následne, ak sa vyskytne in d vod na zmenu zmlulry o posky4nutí

nenáwatného finančného príspevku (na uzawetie dodatku k zmluve o poskytnutí

nenáwatného finančného príspevku) azárove si určí pravidlá na frekvenciu mien
zmluly o posky,tnutí nenáwatného finančného príspevku z tifulu uplatnenia ex- ante

finančn 'ch opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadviiznosti na Vj,šku
uplatnen ch ex- ante finančn 'ch opráv alebo počet Vo dotknuĺ ch ex_ ante finančnou
opravou).

27 . Zoznam porušení pravidiel a posfupov obstarávanía, spolu s určením percentuálnej v'šky
finančnej opraly prislrichaj cej konkrétnemu porušeniu' podl'a ktorého postupuje

Posk}'tovatel' pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4
(Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).

28. Ak v sirlade s V 'zvou lypl .vala pre žiadatel'a povinnosť spočívaj cu v tom , Že žiadateľ je
povínn ' pľedložiť kompletn dokumentiiciu z procesu Vo v rámci konania o Žiadosti
o NFP vo vzt"ahu k Vo špecifikovanému vo V 'zve, ako preukĺízanie splnenia podmíenky
poskynutia príspevku v konaní o Žiadosti o NFP, Poskyovateľ má povinnosť vykonať
opätovn kontrolu takéhoto Vo po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnri
kontrolu Vo podľa $ 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu' v akom
sa predmetné Vo nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.

29' Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre v davky vykazované zjednodušen m
sp sobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevďahujri; tmto nie je dotknuté
ustanovenie čl. 7 ods.4 všeobecného nariadenia.

30. Prijímateľ nesmie uzawieť zmluvu, koncesn zmluw alebo rámcovri dohodu s

uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí maj povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie s zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktor.ch
subdodáVatelia alebo subdodávatelia podľa zákona č. 31512016 Z. z. o regisffi partnerov
verejného sektoľa a o znene a doplnení niektor'ch zákonov v znení neskorších predpisov,
ktorí majri povinnosť zapisovať sa do registra paĺtnerov verejného sektora' nie $i Zapísaní
v registri partnerov verejného sektora. Zákazpod|'apredchádzajlicej vety sa nevzťahuje na
rámcovli dohodu, ktoru uzatvĺíraj s Prijímateľom v lučne dvaja alebo viacerí uchádzači'
ktorí s fyzick mi osobami a ktorá sa ĺ'ka poskytovania služieb.

3l. Poskytovateľ m že odmietnuť v kon Íinančnej kontroly Vo v prípadoch, v ktorj'ch mu
povínnosť Vykonať tak 'to typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny
dokument (riadíaca dokumentácia). Po predložení Žiadosti Prijímateľa o lykonanie
finančnej kontroly Poskytovatel'ovi v prípadoch, v ktorj'ch zo Systému riadenia EŠIF alebo
Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá

- Šw27z7o\E2

Poskytovateľovi povinnosť vykonať tak to typ kontroly, nebude žiadosť Prijímatel'a

považovaná.zazačiatok finančnej kontroly podľa prvej vety $ 20 ods. 1 zákona o finančnej

kontrole a audite.

ČIánok 4 PovlNNosTl SPoJENE sMoNlToRovANíM
A PosKYTovANinĺ rľronľĺÁcrÍ

PROJEKTU

1' Prijímateľ je povinn , počas platnosti a ričinnosti Zmluvy o posk}'tnutí NFP pravidelne

predkladať Posk}'tovateľovi monitorovacie sprály Projektu a ďalšie lidaje potrebné na

monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskyovateľom, a to:

a) Dopl ujrice monitorovacie lidaje k Žiadosti o platbu,

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

''vj,ročnď') a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení rea|izácie aktivít Projektu
(s príznakom,,záverečnď'),

c) Následnri monitorovaciu spráw Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas

obdobia Udržatelhosti Projektu, prípadne ak to určí Poskyovateľ.

2. Prijímateľ je povinn predkladať Poskyovateľovi spolu skaŽd m zírčtovaním zálohovej
platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Dopl uj ce monitorovacie
udaje k Zladostl o platbu.

3. Prijímateľ je povinn počas Realiácie aktivít projektu predloŽiť Poskytovateľovi
monitorovaciu spráw Projektu ( s príznakom ,,vjĺočná') za obdobie kalendárneho roka od
1.1.rokundo31.12.rokun,najnesk rdo31. januararokun+1.Prvjmrokom,ktorj' je
rozhodujtici pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom 

''vtočná"), 
je

nasledujtici rok po roku, vktorom nadobudla ĺrčinnosť Zmluva oposky'tnutí NFP; ak
Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne ličinnosť nesk r ako 1.1 . roku q prvá monitorovacia
správa Projektu (s príznakom 

''vjročnď') 
obsahuje ' daje za obdobie od nadobudnutia

ričinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo' v prípade ak k Začatiu realizácie hlan 'ch

aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím ričinnosti Zmluly o poskynutí NFP, od Začatía
realizácle hlarn ch aktivít Projektu, do 31.12' roku n. Prijímateľje povinn pred|ožiť za
monitorované obdobie, ktoré sa fj'ka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít
Projektu' iba monitorovaciu spráW s príznakom "záverečná"", t.j. monitorovaciu spráw s
príznakom''v'ĺočná'' Pľijímateľ už nepredkladá.

4. Prijímatel'je povinn ' do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložit'
Posky,tovateľovi monitorovaciu správu Pĺojektu (s príznakom ,,záverečná"). Poskytovateľ
je opráwen umožniť predloženie monitorovacej spni\y projektu (s prĺznakom
,,záverečná") aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa' najnesk r však spolu
s podanĺm Žiadosti o platbu (s príznakom ,,záverečnď'); v takom prípade sa prvá veta tohto
odseku nepoužije' Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s prímakom
,,zžĺvercčná") je obdobie od ričinnosti Zmluvy o posky'tnutí NFP alebo, v prípade ak k
ZašaÍiu ĺealizácie hlarn 'ch aktivít Projekfu došIo pred nadobudnutím ričinnosti Zmluvy
o poskytnutí NFP, odzačaÍiaÍealizácie hlarn ch aktivít Projektu, do momentu Ukončenia
realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu ĺealizácie hlarĺl ch aktivít Projektu ako
aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projekfu došlo pred ričinnostbu Zmluly o poskynutí

v

povmny predložit' Poskytovatelbvi monitorovaciu správu Projektu (s kontroly Poskytovatelblq" Ifuotsola Doplnuilrcich monitoĺovacíĺ:b lidaiov LŽjarlĺreti



ĺn-ĺn"1 tont ory Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorj'ch zo Systému ĺiadgnia EŠIF alebo

Pĺál,rreho dokumentu (riadiaca áokumentácia) riadiaca dokumentacia neukladá
ai k ukončenĺu Reaiĺzácie aktivít PÍojektu došlo pĺed ričinnostbu Zmluvy o poskytnutí
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kontroly Poskytovateľom. Kontrola Dopl ujilcich monitorovacích ildajov kŽiadosti
oplatbu musí byť vykonávaná spolu skontrolou Žiadosti oplatbu minimálne formou
administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby vzmysle zákona o finančnej
kontrole a audite.

o zľnenách t kajlicich sa Projektu je Prijímateľ povinn informovať Poskytovatel'a
v rozsahu podľa podmienok upraven ch v článku zmluvy.

10. Poskytovateľ je oprávnen ' poädovať od Prijímatel'a správy ainformácie viaŽuce sa
k Projektu aj nad rĺímec Íozsahu stanovenom v odseku l písmenách a) až c) tohto článku
a Prijímateľ je povinn v lehotach stanoven ch Poskytovateľom tieto správy a infomiicie
poskynriť, pľičom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikan zny v kon pníva.

11 ozĺnene podmienok pre pdekty generujrice príjem (podľa článku 1 a65 odsek 8

všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinn ' informolzť Poskyovateľa
v monitorovacích správach projektu v sťrlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podl'a
požiadaviek Poskytovateľa. Prí vypÍacovaní akfualizovanej Finančnej analj/zyje Prijímateľ
povinn 'zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení äadosti o NFP.
Pri Projektoch generujlicich príjmypodľa članku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného
nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanli Finančnri anal zu spolu s Následnou
monitorovacou správou s prímakom ,,posledná". Pri Projektoch generujricich príjmy podľa
článku 6l odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorj'ch nie je možné dopĺedu objektívne
odhadnriť príjem Prijímateľ predktadá Finančnri anal zu s kalkuláciou Čist'ch príjmov
spolu s treťou Následnou monitorovacou správou' Pri Projektoch generujricich príjmy
podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré lytvarajli Čisté príjmy počas
Realizácie Projektu' ktorj'ch celkové oprávnené v davky s ĺovné alebo niŽšie ako 1 000
000 EUR' avšak lyššie ako 100 000 EUR, Prijímatel' má povinnosť deklaĺovať čisté pľíjmy
vmonitorovacej správe sprímakom ,,záverečná" arormako ich aj lysporiadať ato
najnesk r pred schválením závercčnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujrice príjmy,
ktor ch celkové oprármené vj'davky sri rovné alebo nižšie ako l00 000 EUR, sa nevztähuje
povinnosť monitorovania Čistj,ch príjmov'

12. Prijímateľje povinn 'informovať Posk},tovatel'a o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo
lykonaní stavebn 'ch prác, ktoré boli dodané/poskynuté alebo vy{<onané po ufuadení
Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávatel'ovi' ato zaslaním zučtovacej fakhiry a
prípadne ďalšej podpomej dokumentácie vo formáte Dopl ujricich lidajov k preukazaniu
dodania predmefu plnenia. Prijímateľ je povinn informovať Posk ovateľa o dodaní
tovalov, poskytnutí služieb alebo vykonaní slavebn ch prác Bezodkladne po ich dodaní,
posk}'tnutí alebo vykonaní, nie však nesk r ako v lehote uĺčenej Poskytovatel'om.

ČMnoks INFoRMoVANIE A KoMUNIKÁCIÄ
1. Pľijímateľ je povinn počas platnosti a činnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať

veĺejnosť o príspevku, kĺory nazikladeZmluvy o poskynutí NFP získa, resp. získal formou
NFP prostredníctvom opatrení voblasti informovania akomunikácie uveden1i'ch vtomto
člĺínku VZP, ostatn 'ch ustanovení Zmluvy o posk},tnutí NFP a Pravnych dokunentov.

2. Pľijímateľ sa zavänlje, Že všetky opatĺenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané
na verejnosť budir obsahovať nasledujrice informácie:

a. odkaz na Eur psku niu a znak Euĺ pskej rinie v slilade s požadovan mi gaficlc'mi
štandardmi;

5.

stua27 270

NFP, Prijímatel'je povinn,pred(ožit'Poskytovatel'ovi monítorovaciu spníw Projektu (s

príznakom ,,závercčná") za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia ričinnosti Zmluvy
o posk}tnutí NFP alebo v inom termíne, ktor' qpl va z Príručky pre Prijímateľa.

Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie sprály
Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy
Projektu je Prijímatel' povinn predkladať Posk}tovatel'ovi každ ch 12 mesiacov odo d a
Finančného ukončenia Projektu. Prijímatel'predkladá Následnri monitorovaciu spÍálu do
30 kalendámych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie
sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (tj. kďendrĺmy de
nasleduj ci po poslednom dni monitorovaného obdobia zäverečnej monitorovacej sprály
Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo d a Finančného ukončenia Projektu' Ďalšie
následné monitorovacie sprály sa predkladajti kaŽd ch 12 mesiacov až do doby uplynutia
obdobia Udržateľnosti Projekru.

Poskytovateľ je oprárĺ:en ' neschváliť posledn Následnri monitorovaciu spráw najmä v
prípadoch, ak:

a) by bh ohrozil alebo memožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia
Zmluvy o posk}'tnutí NFP s finaÍlčn m dopadom' ktoré existujri v čase jej predloženia,

b) je v ITMS20I4+ evidované akékoľvek podozÍenie z Nezrouralosti, najmä Však
v prípade sribežne prebiehaj ceho trestného konania pre trestn ' čin s visiaci
s Projektom,

c) je Projekt predmetom v'konu auditu alebo kontroly oprárĺren 'mi osobami v slilade s

článkom 12 YZP a zistenia počas prebiehaj ceho audifu/kontroly predbežne obsahujri
zistenia, ktoľé by mohli zak|adat' Nezror.ĺlalosť alebo iné porušenia Zmlury o
posky4nutí NFP s finančn m dopadom.

6. Prijímateľje povinn predložiť Poskytovatel'ovi informácie o monitorovanych dajoch na
rovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinn '

Bezodkladne prostredníctvom ITMS2O i 4+ informovať Posk}.tovatel'a o zač,atí a ukončení
realizácie každej hlavnej Aktivity Pĺojektu. Prijímateľ je povinn ' Bezodkladne
prostrednictvom ITMS2014+ informovať Posk}'tovatel'a okalendámom dni ukončenia
Realizácie hlavn 'ch aktivít Projektu a kalendámom dni ukončenia aktivít Pľojektu' Na
žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinn Bezodkladne alebo v inom termíne určenom
Posk}tovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu srivisiacu s charakterom
a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, čelom Projektu' s Aktĺvitami
Prijímatel'a stivisiacimi s čelom Projektu, s vďením čtovníctva, a to aj mimo
poskyovania dopl ujricich monitorovacích lidajov kŽiadosti oplatbu, predkladania

monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovanjlch ridajoch
na rirovni Projektu podľa pruej vety tohto odseku.

Prijímatel'je povinn Bezodkladne písomne informovať Poskyovateľa o začalí a ukončení
akéhokol'vek sridneho, exekučného alebo spráweho konania voči Prijímateľovi, o vzniku
a ziĺĺiku okolností vylučujricich zodpovednost', o všetk 'ch zisteniach opnírmen ch os b na
v kon kontroly alebo auditu, prípadne in 'ch konťoln ch orgánov, ako aj o ín 'ch
skutočnostiach, ktoré majti alebo m žu mať lplyv na realizáciu aktivít Projektu ďalebo na
povahu a čel Projektu.. Prijímatel' je povinn informovať Poskyovateľa o Zavedení
ozdrarmého režimu a zavedení nritenej sprály-

Prijímatel'je zodpovedn ,za presnosť, spránosť, pravdivosť a riplnoď všetlc'ch informácií
posk}4ovan'ch Poskytovatel'ovi. Monitorovacie sprály Projektu podliehajri v konu

9.

7

8.
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b' odkaz na príslušn ' fond alebo fondy, kton- spolufinancuje Projekt spouŽitím
nasleduj cich označení EFRR _ Eur psky fond regionálneho rozvo.1a, ESF _
Eur psky sociálny fond, ENRF Eur psky námom1Í a rybĺíĺsky ĺonď a rcr. -Kohézny fond; ak je Projekt financovany z wac ako jedného fondu, odkaz podl'a
predchádzajricej Vety m Že prijímatel' nahradiť odkazom na EŠIp' - eur pske
štrukturá]ne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušn , fond sa vykoná formou
nasleduj ceh-o vyhlásenia: ,,Tento projekt je podporen z ...... .., pri8om sa doplní
konkrétny EŠIF, Z ktorého sa poskyu;é finäncouanie Piojektu;

c. logo príslušného oP.

3. Ak má Prijímatel'zriadené webové sídlo, je povinn 'počas Realizácie aktivít Projektu
uverejnit' na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, lĺátane popisu ciel'ov a v,sleákov
Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímatel'a musí b}t'p;imeran ,

u-y'ške poskyovaného NFP a musí zd raz ovať finančnri podporu z Eur pskej rinie'

4. V prípade projektov spolufinancovanych z EFRR alebo KFje Prijímatel'povinn]y' zabezpečit'
počas Realizácie aktiVít Projektu inštaláciu dočasného p tača na mieste realizácie ľropt<tu,
ktoď Spĺ a tíeto podmienky:

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

_ Projekt spočíva vo financovaní infĺaštrukt ry alebo stavebn;iuch činností.

Dočasn ' pĺrtač musí byt' dostatočne velky a musí b}'t' umiestnen , na mieste l'ahko
viditel'nom verejnostbu.

5. Prijímatel'je povinn nahradiť dočasn .p tač uvedeny v odseku 4' tohto článku VZP stálou
tabul'ou alebo stál).Ťn p tačom, alebo umiestnit' stálu tabul'u alebo stály pritač v prípade
Projektu spĺ aj ceho podmienky v tomto odseku, bez ohl'adu na fond, z Ĺtorého ;" Ňrľ
poskyovany, a to najnesk r do troch mesiacov po Ukončení realizäcle hlavn 'ch aktivít
Projektu. Povinnost' umiestnenia stálej tabule alebo stáleho p tača sa vzt'ahuje na prípady,
ak Projekt, ktor' spĺ a tieto podmienky:

- Celková v'ška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a

- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní
infraštrukt ry alebo stavebn ch činností.

Stála tabul'a alebo stáIy p tač musí by' dostatočne vel'ky a musí byt' umiestnen , na mieste
l'ahko viditeI'nom verejnosťou.

6. Prijímatel' sa zavázuje uviest' na dočasnom p tači ana stálej tabuli alebo stálom p tači
infomácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pritača, stálej iabule
alebo stáleho p tača aj názov ahlarm ciel' Projektu. Prijímatel'je povinn zabezpeiiť, aby
inlormácie uvedené v predchádzaj cej Vete Spo]u Zaberali najmenej 25% dočasného pritača,
resp. stálej tabule alebo stáleho pritača.

7. V prípade Projektov, ktoré nespĺ aj podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto članku VZP,
je Prijímate]'povinn 'zaistit'informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom,
že Projekt je spolufinancovan] z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minímálnej
vel'kosti A3) a to na mieste l'ahko viditel'nom Verejnost'ou, ako s vstupné priestory budovy.
Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktor,. je
s čast'ou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. l6 na programové obdobie 2014 2020.

8. Ak je Projekt spolufinancovany z ESF a v primeran 'ch prípadoch aj pri spolufinancovaní
Projektu Z EFRR alebo KF je Prijímatel' povinn zabezpečiť, aby ciel'ová skupina alebo

osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom' že Projekt
je spolufinancovany z konkétneho fondu alebo fondov.

9. V prípade mal ch reklamn 'ch predmetov sa ustanovenia odseku 2 pĺsmeno b) a písmeno c)
tohto článku VZP nepoužij . Pri tak 'chto mal 'ch reklamn]i,ch predmetoch (napr. pero, šn rka
na mobil, USB kl'lič) je prijímatel' NFP poVinn ' umiestnit' iba znak Eur pskej nie s odkazom
na EU (povinnosť uviesť odkaz na príslušn , EŠIF sa neuplat uje), pričom minimálna vel'kosť
znaku EÚ je 5 mm na v šku. Vo v'nimočn 'ch prĺpadocĹ pri vel'mi drobn ,ch predmetoch, na
ktoré sa. Z technick 'ch objektír,nych d vodov nezmestí odkaz na lÚ, je povoiené použiť len
znak EÚ.

1 0. Prijímatel' sa zaväzuje uvádzat' vo všetk] ch dokumentoch a písomn;ich v. stupoch Projektu,
ktoré sa t kaj Realizácie aktivít Projektu a sri určené pre verejnosť atebo ričastnĺkov,
wátane prezenčn 'ch listín alebo in ch dokumentov pot*dzujticich ričasť na realizovan ,ch
aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto olánku v2p,
s vj'nimkou podpomej dokumentácie slivisiacej s Projektom, kde sa Prijímatel' zaväzujé
uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtor,né a obdobné
doklady (napr. faktury v'platné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovat,
v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.

l1. Posk}'tovateľ je opráwen 'určiť bliŽšie technické podmíenky na splnenie povinn ,ch
požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie
a komunikáciu.

l2. Ak Posk}tovatel'neurčí inak, Prijímatel'je povinn 'použiť gĺafick ,štandard pre opatrenia
v oblasti informovania a komunikácie obsiahnufj' v Manuálí pre informovanie a
komunikácia, ktorj'je sričast'ou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. l 6 na progĺamové
obdobie 2014 2020.

ČIánok6 vLAsTNÍCTvoAPoUŽITIEvÝsTUPov
l. Prijímatel' sazaväzuje, že počas Realizácie Pľojektu a Udržatel'nosti Projektu:

a) bud nehnutel'nosti, v srivislosti s ktonj.mi sa Projekt realizuje, spĺ ať vo V 'vestanovené podmienky posky'tnutia príspevku z hl'adiska vlastníckych, resp. in]7cľr
uŽívacích práv vzt'ahuj cich sa na právny vzt'ah Prijímatel'a k nehnutel]nostiam,
v ktor ch alebo v sĺlvislosti s ktorimi sa Projekt realizuje v mysl e Yyzl*1(ďalej ako
,,Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu"). To znamená, že Prijímatel' musí mať k
Nehnutel'nosti na realizáciu Projektu právny vzt'ah, ktor,. je ako akceptovateľn;i,
definovany v rámci podmienok posky,tnutia príspevku vo Vyzve, a to wátane podmienoĹ
vzt'ahuj cich sa na t'alchy a iné práva tretích os b viažucich sa k Nehnutel'nosti na
realizáciu Projektu. Z právneho vďahu Prijímatel'a k Nehnutel,nostiam na realizáciu
Projektu musí byť zrejmé, že Prijímatel' je oprávnen ' Nehnutel'nosti na realizáciu
Projektu nerušene a plnohodnotne užívat' počas Realízácíe Projektu a počas
UdrŽatel'nosti Projektu' M že pritom d jst'aj ku kombínácii r znych právnych tiiulov,
ktoré toto právo Príjímatel'a zakladaj a ktoré sa m Žu navzájom meniť pri dodrŽaní
všetk 'ch podmienok stanovenych V ,zvou počas Realizácie Proĺektu a Udržatel'nosti
projektu;

b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral
alebo zhodnotĺl vrámci Projektu zNFP alebo zjeho časti (d'alej len ,,Majetok
nadobudnut z NFP"):
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Projekfu z EFRR alebo Kľ' je Prijĺmateľ povínni, zabezpečit'' aby cieľová skupina alebo
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(, bude používat' v lučne pi qŕkone vlas&rej čimosti, v srivislosti s Projektom, na
kton_ bol NFP poskynuľ 

' 
s v.iznimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie

cíel'a Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého
z NFP tretej osobe podlä Schválenej žiadosti o NFP alebo v slilade s V 'zvou, pri
dodržaní pravidiel t kajlicich sa štátnej pomoci, ak s relevantné,

(ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradího do svojho majetku a zostane v jeho majetku
pri dodĺžaní príslušného pnĺvneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa
jeho štatutámeho postavenia (napr. Zžl<ona oličtovníctve), ak osobitné prame
predpisy v slorme nestanowjli in ' postup pri aplikácii v'nimiek podl'a bodu (i)
vyššie,

(iii) nadobudne od tretích os b na základe tľhov ch podmienok pri vyuätí postupov
a podmienok obstarávania uveden 'ch v článku 3 t' chlo vZP. Majetok
nadobudnut. z NFP, ktor bol nadobudnuĺ' od tretích os b, musí byt"nov
anepoužívan ', pričom za nov' majetok sa nepovaŽuje lal(j, majetok, ktoÚ
Príjímateľ už predtm' čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne
mal knemu in' pnávny vzťah anásledne ho opäť priamo alebo nepriamo
nadobudol od tretej osoby, bez ohl'adu na časov faktor,

(iv) ak to určí Posk}tovateľ, Prijímatel' označí jednotlivé hnuteľné veci, ktoré tvoria
Majetok nadobudnut z NFP, sp sobom určen m Poskytovatel'om tak, aby
nemohli bl zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácíe Projektu
a Udržatelnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedot'ka povinností
vypl ,vajiicich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a čliĺnku
5YZP,

(v) bude nadob dať, ak ide o nehmotn majetok, ktorj,je predmetom dušerného
vlastníctva (autorského práva,práv srivisiacich sautorsk m právom aprála
priemyselného vlastníctva, wátane pníva z patentu, práva na ochranu designu,
právana ochranu žitkového vzoru, práva ku know-how) (dälej vo všeobecnosti
aj ako ,,majetok' ktor je predmetom duševného vlastníctva"), ln zéklade
písomnej zrnlur.y, wátane riímcovej zmluvy, z obsahu ktorj'ch musí v1pl vať
splnenie nasledovn ch podmienok:

1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktor je predmetom duševného
vlastníctva na zák|ade zmluvy, ktorej ričelom/predmetom je aj r'ytvorenie
alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva
(wátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadob datel'
musí by' oprávnen v rozsahu, v akom to nevylučujli všeobecne-záviizné
právne predpisy kogentnej povahy' pouäť dielo alebo r,ykonávat'práva
z priemyselného vlastníctva v srivislosti s Pro.jektom na základe vecne,
miestno a časovo neobnedzenej, v hradnej, trvalej, bez osobitného srihlasu
dodávatel"a prevoditelhej, v písomnej forme vyjadrenej lícencie (srihlasu),
ktorej (ktorého) obsahom nebud žiadne obmedzenia Prijímatel'a pri
používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva
(vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočn ' alebo
osobitn srihlas autora na uplat ovanie majetkov ch práv k dielu alebo
dodatočn 'alebo osobitn ' s hlas majiteľa práva na r,ykonávanie iného práva
duševného vlastníctva (wátane priemyselného vlastníctva), v d sledku čoho
bude Prijímatel'oprárnen ' všetky práva dušerryrého Vlastníctva nerušene a
neobmedzene aplikovať, ĺživať, poživať, šíriť, roznnožovať' prepracovať,
spracovať' adaptovať, ďalej ryvíjať a chrániť a nakladať s nimí na l'ubovol'n1iz
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ričel, prípadne v rormakom rozsahu ich pĺeviesť či posk)tnirť čiastočne alebo
v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a
bezpodmienečne.

2' V zmluve podľa bodu 1. budri zahmuté ustanovenia o zverejnení autorov,
v tobcov a subdodávateľov Dodávatol'a Prijimateľa'

3. Ak Prijimateľ nadobudne majetok, ktor je predmetom duševného
vlastníctva na zĺíklade zmluvy, ktoĺej predmetom je dodávka existujriceho
diela alebo iného existujriceho práva duševného vlastníctva (wátane
priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa
požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rorĺrakej alebo obdobnej podobe ponrika
aj in m osobám, Prijímateľ ako nadobridateľ musí by'oprár.nen 'v rozsahu,
v akom to nelylučujri všeobecno_závžizré prárĺre predpisy kogentnej
povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva Íak,
aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť irčel Zmluvy o poskynutí NFP'
cieľ Projektu a zabezpečiť Udržatel'nosť Pĺojektu bez obmedzení a bez toho,
aby vmikali dodatočné náklady vďahujirce sa k pľevádzke majetku
zd vodu vkonu práv zpriemyselného vlastníctva alebo zd vodu
používania autorského die|a. Za ričelom dodržania podmienok uveden 'ch
v predchádzaj cej vete je Prijímateľ povinn vyuäť všetky možnosti, ktoré
mu umoŽ uje prármy poriadok, wátane ripravy udelenia licencie analogicky
podľa bodu l, pri zohľadneni štandardn ch licenčn 'ch podmienok
vzt'ahujticich sa na dodálan majetok, ktorj'je predmetom dušermého
vlastníctva.

2. Majetok nadobudnut' zNFP nem že bl bez predchádzajriceho písomného slihlasu
Poskytovateľa počas Realizácie Projektrr a počas Udŕatelhosti Pĺojektu:

a) preveden na tretiu osobq

b) prenajat' tretej osobe alebo prenechan'do iného druhu užívania tretgj osoby,
v celku alebo čiasĺočne, s v nimkou l,ypl vaj cou z ods. l písmeno b) bod (i)
tohto člrĺnku alebo s vjnimkou vyplyvaj cou zY zĺy,

c) zaťažen alcjmkol'vek právom tretej osoby (wátane zá|ožného präva'),

okrem prípadu, ak podlä Poskytovatel'a nemá vplyv na dosiahnutie čelu
Zmluvy o poskynutí NFP alebo dosiahnutie a udĺžanie cieľa Pĺojektu podľa
članku 2 odsek 2.2 nnlur'y a nie je v rozpore so závžizkami, ktoré pre
Poskytovateľa vypl vajri zo zmlurrn 'ch vzt'ahov s Financujilcou
bankou,ĺFinancujlicou inštítliciou;

d) zaťažen zŕložn m právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujlicou
bankoďFinancuj cou inštitriciou.

3. Prijímateľje povinn 'aiaikoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutjm z NFP vykonať až
po udelení prechádzajrlceho písomného sťrhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa
vzťahujli vynirnky uvedené v odsekoch 1 a2 tohto článku' alebo vo vzťahu k talcjm
rikonom, o ktorj/ch sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevďahujri odseky l a 2 tohto
článku. V prípade, že rikon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutjm z NFP povinne
podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinn 'postupovať pri tomto obstarávaní
vzmysle zákona oVo apravidiel uveden ch vPnĺr'nych dokumentoch, pričom
Poskyovateľ overí srilad tohto obstaráVania so zákonom o Vo a pravidlami uvďen ĺni
v Právnych dokumgntoch ešte pred vydaním písomného sihlasu. Poskytovateľ m Že udeliť
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s hlas s ť'm, že podmienky uvedené v odseku l písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2
písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa bud vzťahovat, nu *eitu čast' Majetku
nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere' alebo sa na neho nebudli vzt'ahovat, vábec.
Tak to stihlas m že byt udelen vj'lučne v prípade, ak ide o majetok, kton,je v sledkom
investícii nevyhnutne vyvolan 'ch Realizáciou hlavn ch aktivít ľrojektu a kionj', d uodou
uveden]ilch v osobitn 'ch pravnych predpisoch alebo vo V;y'zve nem že spĺ at;podmienky
uvedené vodseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) avodseku2 písmenáa) ab) tohto článku
YZP, hocí vykonanie Aktivít vs vislosti sobstaraním tohto Majetku nadobudnutého
z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlarn 'ch aktivít Projekfu (ide napríklad
o tzv' r,'yvolané investícíe). o stihlas podl'a tohto odseku 3 žiada Prijímatel' Poskyovatel'a,
pričom stičastbu žiadosti je d sledné vecné od vodnenie splnenia podmienok na udelenie
s hlasu, inak Posk ovatel'žiadosť o s hlas zamietne.

4' Porušenie povinnosti Prijímatel'a podl'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 viďe, predstavovat,Podstatnri
zmenu Projektu, s ohl"adom najej definíciu uvedenĺr v článku l odsek 3 VZP.

5' Pri dodržaní podmienok uveden] ch v odsekoch l ď 3 tohto člĺínku Prijímateľ zároveli beriena vedomie, že scudzenie' prenájom alebo akékol'vek iné prenechanie Majetku
nadobudnutého z NFP za in;y'ch ako trhov'ch podmienok m že zak)adať štátnu pomoc
v zmysle článku 107 a nasl. Zmlur.y o fungovaní EÚ, príslušn ch právnych predpisov SR
apráwrych aktov EÚ, vd sledku čoho bude Prijímateľ povinn , wáiit'aiebo vym cť
Vrátanie takto posk}'tnutej štátnej pomoci spolu s urokmi vo v'ške, v lehotách a sp sobom
vypl 'vaj cim z uveden ch právnych predpisov SR a prármych aktov EÚ. Prijimatel' je
povínn ' wátiť NFP alebo jeho čast'dotknutli konaním alebo opomenutím Príiímateŕa
uveden m V pruej veĺe tohto odseku v s lade s článku l0 VZP.

6. Prijímatel' sa zav'ázuje poskytnrit' Poskyovatel'ovi a príslušn ,m orgánom SR a EÚ všetku
dokumentáciu vy'tvoren pri alebo v slivislosti s Realizáciou aktivít Proiektu. a ľmto
zárove udel'uje Poskytovatel'ovi a príslušn 'm orgiínom SR a EÚ právo nu pouzĺiĺ. ĺá"jou
Z tejto dokumentácie na čely srivisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohl'adnení
autorskjzch a priemyseln 'ch práv Prijímatel'a.

7' Porušenie povinností Prijímatel'a uveden; ch v odsekoch l a 2 tohto článku alebo wkonanie
právneho konu v srivislosti s Majetkom nadobudnut] m z NFP bez predchádzajriceho
písomného s hlasu Poskyovatel'a v zmysle odseku 3 tohto článku YZP, sa považu1e za
podstatné porušenie Zmluly o poskytnutí NFP a Prijímatel' je povinn ' wátii ľľ'p álebo
jeho čast'v srilade s článkom l0 VZP.

8. Zmlurĺré strany sa dohodli a s hlasi4 že Majetok nadobudnurj,z NFP podlieha vj,konu
rozhodnutia podlä všeobecne záväzn ch právnych predpisov SR len v prípade' ak je
osobou oprávnenou z v konu rozhodnutia Poskytovatel', MF SR, Urad vládneho auditu
alebo Financuj ca banka.

Článok 7 PREvoD A PRECHoD PRlĺv A PovINNosTÍ
l . Prijímatel' je oprárĺren]iu prevíesť práva a povinnosti zo Zmluvy o posk}tnutí NFP na in ,

subjekt iba s predchádzajricim písomn m sihlasom Poskyovatel'a postupom podl'a článku
6 znluvy b'kajriceho sa v 'znamnejšej zmeny, za s časného splnenia podmíenok uvedenych
v článku 2 odseky 3 a 4 YZP a podmienok uveden; ch v príslušnej kapitole Systámu
finančného riadenia. Prijímatel' spolu s od vodnenou žiadost'ou o s,lhlas s prevodom práv
a povínností zo Zmlwy o poskytnutí NFP predloží Poskytovatel'ovi doĹlady, ktor1,mi

preukazuje splnenie podmienok pre udelenie sihlasu' Poskyovateľ je následne oprávnen ,

vyžiadať od Prijímatel'a akékol'vek dokumenty alebo požiadať o poskynutie dopi ujricich
informácií a vysvetlení potrebn 'ch k preskrimaniu splnenia podmienok pre udelenĺe
s hlasu a Prijímatel' je povinn poskytnriť Poskytovateľovi požadované dokumenty,
informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byt' kratšia ako lehota na
Bezodkladné plnenie a sp sobom určen]ŕm Poskyovatel'om. Ak Prijímateľ neposkyne
Poskyovatel'ovi dokumenty' vysvetlenia a informácie vyžiadané pojľa preo*láazajíce.1
Vety V stanovenej lehote, Posk}'tovateľ srihlas so znenou v osobe Prijímatel'a neudelí.
V prípade, ak Poskyovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa srihias, je zo Zmluvy
oposkynutí NFP voči Posk}tovatel'ovi naďalej vnezmenenom rozsahu aobsahu
zaiazanj, Pi1ímateľ v nadviiznosti na $53 1 a nasl. občianskeho zákonníka, bez ohľadu na
akékoľvek závilzky Pnjímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uveden stav bol
V rozpore s prárĺrymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak d jde k prevodu prav
a povinností zo Zmluvy o poskynutí NFP na ín ' subjekt bez preacľ'áa'a1,iceho s,j}ĺasu
Poskyovatel'a, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie
Zmluvy o posk}tnutí NFP a Prijímatel" je povinn lĺátiť NFP ál.bo-j.ho čaj v srilade
s článkom l0 VZP.

2. Zmena vlastrríckej štrukh:ry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného
podielu v obchodnej spoločnosti' ktorá je Prijímateľom) nepredstawje Podstatn zmenu
Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskynuiia príspevku určené
vo V 'zve azäroveťl táto zmena nebude mať žiaden r,plyv na dosiahnutie ciel'a Projektu
v zmysle č|žnku 2.2 zmluly. V nadväznosti na člĺínok 6 odsek 6.l zrnlur.y je Prijímatel'
povinn oznámiť Posky'tovatel'ovi zmenu vo vlasĺrickej štukture Prijímateŕaiezojkladne
po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskyovatel'je oprávnen ,

po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vliadať od Prĺjímut"ŕa uĹ,ĺkol'u"k
Dokumentáciu alebo požÍadat' o poskynutie dopl ujricich informácií a lysvetlení
potrebn ch k preskrimaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktury Prijímateľa aošlo
k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinn , požadovan Dokumentáciu,
inťormácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a sp sobom určen: m Poskyovatel,om
tomuto poskytn t'' Neposk}tnutie Dokumentácie' lysvetlení a informácií vyŽiadan chpodl'a predchádzajlicej vety v stanovenej lehote, predstawje porušenie zmluvy
o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovatel' opráWen , uplaĺriť voči Priímatel'ovi zmluvnír
pokutu podl'a článku l 3 odsek 5 písmeno a) VZP.

3' Postripenie pohlädávky Prijímatel'a na v}?latenie NFP na tretiu osobu sa lylučuje, bez
ohľadu na právny titul, právnu formu alebo sp sob postupenia.

4' Prevod správy pohľadávky vypl 'vajlicej Poskyovatel'ovi zo Zmhsvy oposk}tnutí NFP
v zmysle práwych predpisov SR nie je nijako obmedzen '.

5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza v,kon ak chkoľvek práv
a povinností zo Zm|uvy o posk}tnutí NFP alebo in 'ch zĺlltiv uzá*erych medzĺ
Poskyovatel'om a Prijímatel'om na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy
o ziadeni záložného pníva) z Poskytovatel'a na iny orgrín zastupujrici Slovenskri republikq
tento orgán automaticky vstupuje do všetk 'ch práv a povinností Poskytovatel'a zo Zmluvy
o posk}tnutí NFP, ktor'ch kon mu umoäujli príslušné prárne predpisy SR upravujrÍcĹ
jeho p sobnosťaprávomoc.

6. Podrobnosti spojené s vykoĺaním jednotliv ch rikonov pri prevode alebo prechode práv
a povinností si upravené v Systéme finančného riadenia.
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člĺnok 8 REALILÁCIA AKTIyÍT PR0JEKTU

Prijímatel' je povinn Zrealizovat' schválen1 Projekt v s lade so Zmluvou o poskynutí NFP
a ukončit' Realizáciu hlavn ch aktivít Projektu fuadne a Včas. Prijímaĺel' je povinn ' pri
zam šI'anej zmene Leminu Ukončenia realizácie hlavn ch aktivít Projektu postupovať
v s lade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy . Pri Lkončení realizácie hlavnych
aktivít Projektuje PrijímateI'povinn;y' preukázat'splnenie podmienok Ukončenia realizácie
hlavn;lch aktivít Projektu v zmysle podmienok vypl 'vajricich z definície L]končenia
realizácie hlaĺn ch aktivít Projektu.

2. De Začatia realízácie hlavn 'ch aktivít Projektu uvedie Prijímatel' v Hlásení o realĺzácii
aktivít Projektu (fomulár v ITMS2014+)' ktoré je Prijímateľ povinn . zaevidovat' do
systému ITMS2O 14+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktívity uvedenej v bodoch (i) až
(v) definície Začatia realizácie hlarĺr 'ch aktivít Projektu uvedenej v čIánku l odsek 3 VZP.
Ak V ,zva umož uje Začatie realízácie hlarn1 ch aktivít Projektu v čase predchádzaj com
činnosti Zmluvy o poskynutí NFP aPrijímatel'skutočne začal sRealizáciou hlavn ch

aktivít Projektu pred činnost'ou Zmluvy o poskynutí NFP, je povinn zaevidovat'
formulár Hlásenia o realízácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS201 4+ do
20 dní odo d a nadobudnutia činnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prĺjímatel' poruší svoju povinnosť ozniírnit' Poskytovatel'ovi Začatie
realizácie hlavn 'ch aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácít
aktivĺt Projektu v ITMS 2014+, zaZačatie realízácie hlavn 'ch aktivít Projektu sa povaŽuje
de 

'ktoruvypl'vazakcepÍácíezmenytermínuZačatiarealizáciehlar.ĺr 
,chaktivítProjektu

podl'a člĺínku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohl'adu na to, kedy s Realizáciou
hlavn 'ch aktivít Projektu Prijímatel'skutočne začal. Ak k zmene termínuZačatíaĺea|izácie
hlavn'ch aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podl'a predchádzajricej vety
nedošlo, za tak]y'to de sa považuje de uveden; v prílohe č. 2 Zmluvy o poskynutí NFP
ako plánovan;y' de Začatia rea|izácie hlaw 'ch aktivít Projektu,(prv' de kalendámeho
mesiaca) a to bez ohl'adu na to, kedy s Realizáciou hlaln .ch aktivít Projektu Prijímatel'
skutočne začal.

3. Prrjímatel'je oprávnen ' pozastavit'Realizáciu hlarĺr 'ch aktivít Projektu, ak Realizácii
hlavn ,ch aktiVít Projektu bráni okoInosť vylučuj ca zodpovednosť (d'alej len ''oVZ"), a to
po dobu trvania oVZ. Čas trvania OYZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavn ch
aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavn 'ch aktivít Projektu musí byt ukončená
najnesk r do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j.

do 31. decembra 2023. Posk},tovatel'na základe oznámenia Prijímatel'a o pominutí oVZ
zabezpečí rlpraw harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 ZmIuvy o poskytnutí
NFP (Predmet podpory NFP) pľi využítí režimu menej rny'znamnej zmeny podl'a čl. 6 ods.
6.2písm' d) zĺtluvy. Postup podľa tohto odsek 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade,
ak Poskyovatel' pozastaví posk},tovanie NFP z d vodu oVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení
s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).

4. Prijímatel'je opráwen pozastavit' Realizáciu hlavn ,ch aktivít Projektu aj v prípade, ak sa
Posk}toVatel' dostane do omeškania:

a) s vykonaním konu alebo postupu, ktor' realizuje podl'a tejto Zmluvy o poskynutí
NFP na jej základe alebo v srivislosti s riou sám alebo ho realizuje in; na to oprávnen
subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškanĺa Poskyovateľa;
v prípade, ak táto Zmluva o posk}4nutí NFP alebo Práwe dokumenty ďalebo PráVne
predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanowj lehotu na vykonanie konu alebo
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posfupu, Prijímateľ je oprámen pozastaviť Realizáciu hlarĺrj,ch aktivít Projektu po
mámom uplynutí 30 kalendámych dní, odkedy mal Posk}'tovateľ povinnosť začať
konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzaj cej Vete počíta odo d a
splatnosti ŽoP uvedenej včlánku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak
bolo omeškanie Posk},tovatel'a zavinené Prijímatel'om. V prípade, Že Posk}tovatel'
vykoná predmetn . kon alebo postup, d om, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto konu
alebo postupu je Príjímatel'povinn , pokračovať v Realizácii hlavn 'ch aktivít Pľojektu
alebo

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

Doba Realizácie hlar,ĺr 'ch aktivít Projektu sa v prípadoch uveden 'ch v písmene a) a
v písmene b) lyššie predĺži o čas omeškania Posk}tovatel'a' pričom však Realizácia
hlavn 'ch aktiVít Projektu musí bl ukončená najnesk r do uplyrutia stanoveného obdobia
oprávnenosti podľaprár,rrych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra}O23.

Prijímatel' 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
Poskytovatel'ovi pozastavenie Realizácie hlavn 'ch aktivít Projektu spolu s uvedením
d vodov pozastavenia podl'a odseku 3 alebo 4 tohto čIánku VZP. V prípade wniku oVZ
podl'a odseku 3 ďalebo skutočností podl'a odseku 4 tohto článku Prijímatel' v písomnom
oznámení uvedie skutočnosti' ktoré viedli k vzniku oYZ alebo skutočností podl'a odseku
4, dátum vzniku oVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušn
dokumentáciu preukazujricu vznĹk oYZ alebo skutočnostĺ podľa odseku 4' Doručením
tohto oznámenia Poskytovatel"ovi nastávaj činky pozastavenia Realizácie hlavn 'ch
aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podl'a odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to
však neplatí v nasledovn 'ch prípadoch:

a) v prípade d vodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímatel'
Posk}tovatel'ovi jednoznačne preukaže skorší vznik oVZ a Posky,tovatel' tento skorší
vznik písomne akceptuje. V oznĺĺmení o pozastavení Realizácie hlavn 'ch aktivít
Projektu z d vodov podl'a odseku 3 tohto článku VZP Prijímatel' uvedie, či sa
pozastavenie Realizácie hlarĺr 'ch aktivít Projektu ĺ ka všetk 'ch hlavn 'ch aktivít
Projektu alebo iba niektor ch hlalĺl ,ch aktivít Projektu; v prípade' že sa pozastavenie
Realizácie hlarn 'ch aktivít Projektu ĺj,ka len niektor'ch hlavn ch aktivít Projektu,
Prijímatel' v oznámení uvedie názov jednotlivi'ch hlavn ch aktivít, kton ch sa
pozastaveni t ka podľa nazw jednotliv'ch hlavn 'ch aktivít uvedenych v Rozpočte
Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č' 2 Zm|llvy
o poskynutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie
hlarn 'ch aktivít Projektu nie sri špecifikované žiadne hlamé aktivity, má sa zato, že
pozastavenie sa tj'ka všetk ,ch hlavn 'ch aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska
oprá\'nenosti v,davkov nastávaj činky uvedené v odseku l0 prvá veta tohto článku;

b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavn 'ch aktivít Projektu podl'a odseku 4 písmeno
a) tohto článku, došlo k uplynutiu leh t na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sri stanovené
v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímatel' si v oznámení uplatnil ako de pozastavenia
tridsiaty prvj.kalendámy de po uplynutí leh t na preplatenie podanej ŽoP;

c) v prípade pozastavenia Realízácie hlarĺl 'ch aktivít Projektu podl"a odseku 4 písmeno
a) tohto člrínku v prípadoch nesrivisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu leh t stanoven 'ch
Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Prárĺrymi dokumentmi na lykonanie

SÍrana37 z10 Strana 38 z 70



6

zodpovedajcehorikonualebopostupuaPrijímateľsivoznámeníuplatnilakode
pozastavenia tridsiaty prv'_ kalendárny de po uplylutí t 'chto leh u

d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavn 'ch aktivít PÍojoktu podľa odseku 4 písmeno
' 

u; ioľ'to článku došlo k uplylutiu leh t stanovenych Zmluvou o posk},tnutí NFP alebo

Právn).ĺni dokumentmi na vykonanie zodpovedajriceho rikonu alebo postupu

a Prĺjimatel' si v oznámení uplatnil ako de pozastavenia prv kalendárny de po

uplynutí t 'chto leh t (prv ' de omeškania Posk}tovateľa)'

V prípade, že nejde o oVZ Poskyovateľ písomne oznámi Prijímateľovi' že vznik oYZ

' d uodo' uued"n ch v oznáĺnení neakceptuje, v d sledku čoho k pozastaveniu Realizácie

hlavn ch aktivít Projektu nedošlo.

Posk}'toVatel' je oprávnen pozastaviť poskytovanie NFP:

a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskynutí NFP Prijímatel'om ' a ĺo až do

doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

b) v prípade podstatného porušenia Zm|uvy o posky'tnutí NFP Prijímatel'om' ak

Poskyovatel'neodstripilodZmluvyopoSk),tnutíNFP,atoaždodobyodstráneniatohto
porušenÍa zo strany Prijímatel'a,

c) v prípade, ak posky4nutiu NFP bráni oVZ na strane Prijímatel'a, ato až do doby zániku

tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedyje predmetom ŽoP v'davok

''ľut 
uJ,i"i Sa na aktivitu alebo jej časť vykonanri v rámci Realizácie aktivít Projektu pred

t,m,akodošlokričinkompozastaveniaProjektupodl'aodseku5tohtočlánku,atoaj
vprípade,žeklynaloŽeniutakéhotovj'davkuDodávatel'ovidošloažvčasepovzníku
irčinkov pozastavenia Projektu podl'a odseku 5 tohto článku,

d) aŽ do doby, kym vzníkne riadn e zabezpečenie závžizkov voči Poskyovateľovi srivisiacich

s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 1 3 odsek 1 VZP,

e) v prípade začatia trestného stíhania za Skutok slivisiaci s Realizáciou aktivít PÍojektu

alebá s konaním o žiadosti o NFP, ktoré vied1o k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na

Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímatel'ovi,

osobám konajircim v mene Prijímat ľa alebo in m osobám v priamej srivislosti s

Projektom,

f) v prípade, ak vzníkne Nezrowalosť alebo podozrenie z Nezror'nalosti na rirowi,t<ontrétneiY 
zvy,vrámciktorejPrijímateľpodalžiadosťoNFP,bezohl'aduna

porušenie právnej povinnosti Prijímateľom'

g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom v'konu auditu alebo kontroly Zo strany
'' 

,uu.j"t,ou podl'a článku 12 odsek I YZP azístenía auditÚkontroly predbežne obsahujit

zistenia' ktoré vyžaduj dočasne pozastavenie poskyovania NFP, bez ohl'adu na

preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímatel'om,

h)vprípade,akdošlokzačatiukonaniat'kajricehosaposkynutiapomocinezlučitel'nej- 
,unť,to.n1'- trhom alebo neopráwenej pomoci vnadváznosti na článok 108 Zmluvy

ofungovaníEU'najmäkonaniat ,kajricehosaneoznámenejaleboprotiprávnejpomoci

podľaetántu4odsek4NariadeniaRady(EU)č.201511589,ktorymsaustanowjri
podrobné pravidlá na uplat ovanie člrírrku l08 zmluvy o fungovaní Eur pskej nie' alebo

vprípade,akKomisiaprijalarozhodnutie,ktor mprikazalačlenskémuštátupozastaviť

aŕtikoľuek protiprávnu pomoc, k m Komisia neprijme rozhodnutie o Zlučiteľnosti

pomoci so spoločn m trhom,

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

kalendárnych rokov.

7.Poskytovatel'mžepozastaviťposkytovanieNFP,vrátanevšetk 'chprocesovsd/m

srivisiacich, vprípade vzniku Nezrowalostí aŽ do jej odstranenia aak kodstriíneniu

ned jde v primeranej lehote posk}'tnutej Poskytovateľom, Posk}tovatel' je oprávnen

v slilade so všeobecnym nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujricimi

Právnymi dokumenĺmi odstripiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie

Zmluvy o poskynutí NFP alebo vykonať finančnťr opralĺ: časti NFP'

8.PoskyovateľoznámiPrijímatel'ovipozastavenieposkytovaniaNFP,akbudrisplnené
podmienkypodl'aodsekualebo7tohtočlánkuVZP.Doručenímtohtooznámenia
Prijímatel'ovi nastáVajri činky pozastavenia posk}tovania NFP'

9. Ak Poskyovatel'pozastaví posk}tovanie NFP vrátane všetk ch procesov s tym srivísiacich

podl'a oáseku písm. a), b), e) alebo g) alebo podl'a odseku 7 tohto článku a v ozniíÍnení

opozastaveníposk1,tovaniaNFPneuvediekonkrétneAktivity,ktor chsapozaskvenie

poskyovania NFP f 'ka, Zmluvné strany sa dohodli, Že d jde k automatickému

po'u.tuu"niuRealizácieaktivítProjektuakocelku.Poskyovatel'savtakomprípade
nedostávadoomeškaniasplnenímsvojichpovinnostípodľaZmluvyoposk}'tnutíNFP
a Prijímateľovi nevzniká Žiadne právo Z takéhoto ne/konanía Posk}'tovatel'a' ktoré nie je

osobitrre dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveíl pre tak ' prípad platí a Prijímatel' si je

vedomyasrihlasísľm,Ževprípade,akvynakladápočasobdobiapozastaveniaProjektu
vj'davky, ktoré by inak bolí oprárĺrené, tieto Údavky nebudri povaŽované za opráwené'

pietože nevznikli počas Realizácie hlavn 'ch aktivĺt Projektu (článok 14 odsek l pĺsmeno
^a)vzP),resp. 

nevznikli na podpomé aktivity ktoré vecne s visia s Realizáciou hlavn 'ch

aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavn ,ch aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto

odseku pozastavená, takto vy:aložené v'davky nebudri Prijĺmateľovi preplatené, a to aj

bez ohl'adu na záväzky, ktoré m žu v tejto slivislosti Prijímateľovi vzniknŕrť najmä

vsrivislosti s jeho zmluvn,mi vzt'ahmi sDodávateľmi. Ak Poskyovateľ voznámení

opozastavníposkyovaniaNFPpodl'aodsekov písm.a)'b),e)alebog)a7tohtočlánku

uviedol konkrétne Aktívity, ktor. ch sa tyka pozastavenie poskytovania NFP, d sledky

uvedenéVtomtoodseku9sat kaj lenvoznámeníuveden 'chAktivítanimi
generovan ch vj'davkov. Poskyovateľ je povinn ', ak ho o to Prijímateľ požiada'

postynľmuvšetkupožadovanrinevyhnutnrisličinnosťvsriladesoZmluvouposky,tnutí
NFPnato,abyPrijímateľbolschopn 'opäťpokračovaťvRiadnejRealizáciiaktivít
Projektu.

1 0. V ,davky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavn 'ch aktivít

Piojektu sa nebudri pokladať za oprávnené vj,davky, a to ani \.i'davky vzťahujlice sa na

podpomé Aktivity vecne s visiace s Realizáciou hlavn ,ch aktivít Projektu V tej časti, ktorá

bolapozastavená.Toneplatípretiev'davkyrealizovanéPrijímateľom,ktorésripodľa
prílohyč.3(RozpočetProjektu)zahmutépodčastbuProjektu,ktorejrealizácianebola
poru.iau"ná v nadvžiznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP'

Ž hľudi.ku pos denia oprávnenosti jednotlivého vj'davku sa uplatní v nimka stanovená

v odseku 6 písmeno c) vyššie.

1 1 . Ak Prijímatel' má Za to, Že'.

a)odstÍánilzistenéporušeniaZmluvyoposkytnutíNFP,ktorésrivzmysleodseku
tohtočlrírrkuprekažkoupreposky4ovanieNFPzostranyPosk ovatel,a,

sr4nimkoupísmenf)aži)odseku tohtočlánku,naktorésatotoustanovenie

'v

odseku 1 1-nevzt'ahuje, zapodmienky, ak sr!časne nedošlo k porušeniu oovinnosti
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odseku 1 1 nevzt'ahuje, za podmienky, ak sričasne nedošlo k porušeniu povinnosti
Prijímatel'a, alebo

b) došlo k ániku oYZ, ktoré sli v zmysle odseku 6 tohto článku prekiážkou pre
poskyovanie NFP zo sľany Poskyovatel'a, alebo

c) odstránil Nezro.nalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinn bezodkladne doručiť Poskyovatel'ovi oznámenie o odstránení zisten ch
porušení Zmluly o poskytnuti NFP. V prípadg ak obnoveniu poskyovania NFP
Prijímatel'ovi nebrríni in lykonan prár'ny rikon alebo akákoľvek povinnosť
Poskyovateľa vypl 'vajrica pre neho z Právnych predpisov SR alebo z prár,rrych aktov EÚ
alebo zPrármych dokumentov t kajricich sa Nezrovnalostí azéroveíl podl'a oveĺenia
Posk}.tovatel'a t\Ťdenia Prijimatel'a o odstriínení zisten ,ch porušení Zm|uvy o poskytnutí
NFP zodpovedaj skutočnosti, obnoví Poskyovatel' posky'tovanie NFP Prijímatel'ovi'
V prípade obnovenia poskytovania NFP z d vodov uveden] ch V tomto odseku, písmená a)
a c) v$šie' sa do doby Realiácíe hlar'n ch aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej
Poskyovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlarar ch aktivít Projektu
nesmie presiahnuť 3 1.1 2.2023.

|2. Vprípade zánikĺt oYZ podľa odseku . tohto članku VZP saPoskytovaÍel' zav'áz)je
Bezodkladne obnoviť poskyovanie NFP Prijímateľovi.

13' Vkaždom momente pozastavenia Realiácie hlavn 'ch aktivít Projekfu zd vodov
existencie prekážky, ktorá má povahu oVZ' je Poskytovateľ opráuren skontrolovat', či
tÍváláto preká!žka, a to postupom uv den m v tejto Zmluve o poskynutí NFP, v Právnych
predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Pĺávnych dokumentoch t,kajricich sa v konu
kontroly Prijímateľa Poskyovateľom. Na ten ličel je Prijímateľ povinn na požiadanie
Posk1tovateľa preukazať dodržiavanie všetlcj'ch svojich povinností q,pl vajricich pre neho
z Právnych predpisov SR, V 'zvy alebo zrnluvn ch záv'tizkov r kajricich sa plnenia podlä
tejto Zmluvy o posk}tovaní NFP, najmä zmlur'n ch a in 'ch vďahov s Dodávatel'om.

14. Útinuy ovz sri obmedzené iba na dobq dokiaľ trvá prekžžka, sktorou sti tieto činky
spojené ($374 odsek 3 obchodného zákonníka). Zánikprekážky, ktorá má povahu oVZ, je
Prijímatel' povinn jednoznačne preukázať a oznämiť Poskytovateľovi.

ČIánok9 UKoNčENIEzMLUvY

1- Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluw oposkynutí NFP je možné ukončiť riadne alebo
mimoriadne.

2' Riadne ukončenie Zm|uvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o
posk}tnutí NFP a ziírovg splnením záväzkov oboch zmlur,n ch strán' čo potwdzuje
schväenie poslednej Následnej monitorovacej sprá\y Posk}tovateľom, pričom záv'tiu*y sa
povaŽujri za splnené podľa člĺĺnku 7 odseku 7'2. zmlur,y'

3' Mimoriadne ukončenie zmlurného vďahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou
Zmluvn 'ch stran, odstupením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vjpovedbu Zmluvy
o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.

4. od' Zmluvy o posk}.tnutí NFP m Že Príjímateľ alebo Poskytovateľ odstupiť v prípadoch
podstatného porušenia Zmluvy o poškynutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného
porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch' ktoré
ustanovuje Zmluva o posk}.tnutí NFP alebo Prárne predpisy SR a práwe akty EÚ. Zmluvné
strany sa dohodli, Že pre odstupenie od Zmluvy o poskynutí NFP platia všeobecné
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ustanovenia obchodného ákonníka o odstupení od zĺrrluvy ($344 a nasl. obch. zák.), ak nie
je v Zmluve o posk}tnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvn ch strán, ktorm sa
nahĺídzajri zakonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:

a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstaĺr , ak strana porušujrica Zmluvu
o poskynutí NFP vedela v čase uzawetia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase
bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na ličel Zmluvy o poskynutí NFP, ktor
vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, zakÍoÚch bola Zmluva oposkytnutí NFP
vzaweÍá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom
porušení Zmluvy oposkytnutí NFP alebo vprípadoch, ak tak ustanowje Zmluva
o poskynutí NFP.

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

i) vznik kk ch okolností na strane Prijímatel'a, v d sledku ktor ch bude zmarené
dosiahnutie čelu Zmluvy o poskytnutí NFP ďalebo ciel'a Projektu a sričasne nep jde
oOYZ,

ii) vznik Podstabej zĺneny Projektr1 a to v zÍnysle podmienok uveden 'ch v Zmluve
o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku l, v člrĺnku 2 odseky 3 až 5
a v článku odsek 4 VZP) ako aj v zrnysle všeobecného nariadenia a Pĺívnych
dokumentov, ktoĺé boli lydané pre aplikáciu Podstatnej Ztrleny zo strany orgánov
zapojen ch do ľiadenia" auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli
Zverejneĺé,

iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia pľíspevku, ktoré sri uvedené vo
Y zve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konlaétna podmienka
poskytnutia príspevku zostáva z objektírneho hl'adiska splnená, ale in m sp sobom,
ako bolo uvďené v Schválenej žiadosti o NFP,

iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímatelbm podlä článku 6 odsek 6.l zmluly,
ak udalosť alebo skutočnosť, ktoru Prijímateľ neoznámil,je v zrnysle ustanovení tejto
Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zrnluvy alebo ak nie je považovanä za
podstamé porušenie zmluly, má lak závažne negatívny dopad na Reďizáciu aktivít
PÍojektu ďalebo Udĺžatel'nosť Projektu ďalebo čel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo
ciel' Projektu, že ju (ich) nemožno napravit',

v) posky1nutie nepravdív ch alebo zavádzajricich informĺícii Poskytovateľovi
v srivislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas r!činnosti Zmluvy o poskytnutí NFP
ako aj včase od podania Žiadosti oNFP Posk}tovateľovi, ktor ch spoločn m
základom je skutočnosť, že Prijímatel' nekonal dobromysel'ne alebo v suvislosti
s f mito informáciami Prijímatel' vykonal likon v sivislosti s Projektom, ktorj' by
v s lade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdiv ch rldajov nebol
oprávnen vykona1', alebo by ho musel lykonať ina\ alebo na zíklade takto
poskytnut'ch informácii Posk}tovateľ vykonal ťrkon v srivislosti s Pro.iektom, ktor'
by inak nevykonal; tah.ŕmto konaním je aj uvedenie nepravdivj'ch alebo
zavádza1ircich informácií pre čely určenia v šky NFP pri Pĺojektoch generujricich
príjem;

vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavn ch aktivít Plojektu v lehote 3 mesiacov od
termínu uvedeného v Prílohe č,' 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadruj ceho začiatok
prvej hlavnej Aktivity' alebo od nového termínu po akceptovaní menej v z:amnej
zmeny podl'a článku ods. 6.2 písm. d) bod (i) anluly,
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xii) ak sa právoplatn m rozhodnutím preukaže spáchanie trestného činu v slivislosti
'sľro3eltom, 

ato napríklad vslivislosti s procesom hodnotenia' vj'beru žiadosti o

NFP' s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená

st'ažnosť smerujirca k ovplyv ovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo

k Zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyv ovanie alebo porušovanie skonštatujri aj bez

sťažnosti alebo podnetu na to opráu:rené kontrolné orgány;

xiii) poĺušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek2'7 nnluvy' ktoré je

konitatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadviiznosti na článok 108 Zmluvy

o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskyovania NFP zo

stran' Poskyovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP'

xiv)takékonaniealeboopomenutiekonaniaPrijímateľaaleboin chos b,zakonanie

alebo opomenutie ktor ch Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP'

vslivislostisoZmluvouoposkytnutíNFPalebosRealizáciouaktivítProjektualebo
s Udržateľnostbu PÍojektu, ktoré je považované za Nezrorĺralosť v znysle

všeobecného nariadenia a Poskyovateľ stanoví, Že Íakilto Nezrovnalosť sa povaŽuje

za Podstatné porušenie Zmluly o poskytnutí NFP'

xv) neuplat uje sa

xvi)opakované nepredloženie Žiadosti oplatbu vlehote podľa článku 5 odsek 5'1

zmluvy,

xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1' článku 10 odsek 1'

irant" rz odsek 3 ĺ_chto VZP, naplnenie d vodov uveden ch včlánku 2 ods' 2'l0

zmluvy;

xviii)aknedošlokdodaniutovarov,poskytnutiuslužiebalebolykonaniustavebn 'ch

prác, ktoré boli uhradené lazák|ade Preddavkovej platby sp sobom avlehotách

stanoven'ch znluvou medzi Pĺijímateľom ajeho Dodávateľom vnadväznosti na

článok 5 odsek 5.5 zĺlluvy.

xix) kždé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP
' 

omačeĺé ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy

o poskytnutí NFP.

c) Podstatn 'm porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj lykonanie takého konu zo strany

Prijímateľa, na ktorj' je potrebn pĺedchádzaj ci písomn ' sirhlas Poskytovateľa

up.ípude,aksrihlasneboludelen ,a1eboakdošlokvykonaniutakéhorikonuzostrany
Prijímateľa bez žiadosti o talc to srihlas'

d) Porušenie ďalších povinností stanoven 'ch vZmluve oposk}'tnutí NFP' v právnych

predpisoch SR aprármych aktoch EÚ okrem prípadov' ktoré sa podľa Zmluvy

o poskytnutí Npp povaŽujír za podstatné porušenia, sťl nepodstatn ryn porušením Zmluvy

o posk}'tnutí NFP.

e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o posk}'tnutí NFP je Zmlumá strana oprár'nená
' 

oďZmluw o poskynutí NFP odstupiť bez zbyočného odkladu po tom' ako sa o tomto

porušení áo"ued"lu. Prijímateľ berie na vedomie' že s ohľadom na pravne postavenie

ä povinnosti Posk}tovatel'a, m že vykonaniu odstripenia od Zmluly o poskytnutí NFP

predchádzať povinnosť r'ykonať kontrolu u Prijímatel'a' prípadne povinnosť ľea|izovať

iné osobitné postupy a rikony. Z uvedeného d vodu preto Prijímateľ sŕrhlasí s ĺm, že na

rozdiel od štandardnej obchodno_práwej praxe, pĺi odstupení od Zmlulry o poskytnutí

NFP pojem ,'bez zbyročného odkladtÍ'zahr a dobq po ktoru sri v priamej nadviiznosti

vykonávané rikony Posk1tovateľom podľa predchadzajricej Vety' Y pĺipade
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vii) neuplat uje s4

viii) porušenie záväzkov b kajlicich sa vecnej ďalebo časovej stránky Realizácie

aktivít Projektu' ktoré majrt podstatn negatívny vplyv na Projekt' sp sob jeho

realizácie, ďalebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie čelu Zmluvy o posk}tnutí

NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projekfu Z d vodov

na strane Prijímatel'a' ak ho nie je možné podradiť pod d vody uvedené v članku 8

VZP, porušelrie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2' zmluly'

nedodižanie skutočností, pod-ŕnok alebo záv?izkov bj'kajťrcich sa Projektu, ktoré

boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP'

ix) porušenie závžizkov t'kajricich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rĺárnci Projektu
' 

sp sobom a za podmienok uveden 'ch vo V 'zve, v Zmluve o poskynutí NFP'

v zákone o Vo alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli lydané pĺe vykonanie

Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany orgánov

zapojen ch do riadenia" auditu a kontroly EŠIF lĺátane finančného riadenia' ak boli

Zierejnené, ak ned jde kaplikácii posfupu podľa $41 alebo $ 41a zakona

o pĺ.pwt" z EŠlr; poruseni e zäväzkov sa vďahuje najmä na porušenie zákan

tonnĺttu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe

obstarávania vzrnysle $46 zákona opríspevku ZEŠIF medzi Prijímateľom

a Poskyovateľom' na existenciu koluzie alebo akejkoľvek formy dohody

obmedzujrícej srĺťaŽ medzi rispešn m uchádzačom a ostatn]ani uchádzačmi alebo

spešn m u"Ĺád"učo. a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo

ino- io.tup" obstarávania, ktoru identifikoval Poskytovatel'alebo in 'kontroln '

aleuo auaitn orgán uveden; v člĺfurku 12 YZP v fimlci lykonávanej kontĺoly alebo

auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopoln rirad rozhodol o porušení zákoĺa č'

13612001 Z- z. o ocltane hospodĺírskej g6ťaže a o anene a doplnení zákona

Slovenskejnárodnejradyč.347ll99OZb.oorgafizácliministerstievaostatn ch

ristredn 'ch orgánov štátnej spnĺly Slovenskej republiky v znení neskorších

predpisov; t aplĺtaciĺ tohto Ĺodu ix) m že d jsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy

opo,ty.n*ĺNFPvnadvžiznostinaprávoplatnérozhodnutiepríslušnéhoštatneho
organu alebo v nadvZiznosti na vykonanu kontrolu Prijímateľa' bez ohľadu na

,"1".leaot predchádzajĺlcich kontrol alebo in ch postupov aplikovan ch vo vzťahu

kProjektu zo strany Posk}'tovateľa alebo iného oprárĺreného orgiĺnu'

x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne Vo alebo in sp sob obstarávania podľa

článil 3 YZP na vj'ber Dodávateľa najnesk r do 3 mesiacov od nadobudnutia

ťrčinnosti Zmluvy o posk}'tnutí NFP alebo v predĺŽenej lehote po akceptovaní menej

v mamnej zmeny podl'a člríĺrku 6 ods' 6'2 písm' d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní

oä 
".,rseniu 

prédchádzajriceho Vo alebo do 45 dní od ukončenia nnluly

s Dodávateľom zpredchádzajirceho Vo alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej

sprárry z kontroly/správy z kontroly od Poslg^ovateľa vá'ahujricej sa

ŕb"'prost edn" predchádzajťlcemu Vo, ktorá obsahuje oznámenie Posk}tovatel'a

v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;

xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo d a doručenia oznámenia o srilade alebo

nesrilade pĺedložen 'ch dokumentov so zákonom o Vo alebo pravidlami uveden mi

v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímatel'ov uprawjlicej kontrolu Vo a

obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodiclci'ch pokynoch cKo k Vo

alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začati 
'verejného 

obstaĺávania vo

Vestníku verejného obstarávania, ani nepoäada o predĺženie tejto lehoty s riadnpn

od vodnením;
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nepodstatného porušenia Zm\uvy oposkytnutí NFP je Zmluralá strana oprárrnená
odsttipit", ak strana, ktorá je V omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočne.'
pripoeranei lehote. kloní iei m to tnla nmlaatÁ

a) lTátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpat podľa podmienok Zmluvy
o poskytnutí NFP, alebo ak rczučtoval ceht sumu msL't''jt 

^ 
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a) uátiť NFP alebo jeho časť' ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy
o poskytnutí NFP, alebo ak nez čtoval celri sumu posky'tĺrutého predfinancovania

alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzov zisk; suma neprevyšuj ca
40 EUR podľa $ 33 odsek 2 zakona o príspevku z EŠIF sa uplatní na lihmn sumu
celkového nevyčeľpaného NFP alebo jeho časti z poskytnuĺj'ch zálohov'ch
platieb alebo z posk1tnut ch predfinancovaní'

b) lĺátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšuj ca 40 EUR podl'a $ 33

odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplat uje,

c) lĺátiť NFP alebo jeho čast', ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskynutí
NFP a porušenie povinnosti mamená porušenie finančnej disciplíny podľa $ 31

odsek l písmena a), b), c) ztíkona o rozpočtov ch pravidlách; ĺma
neprevysujrica 40 EUR podl'a $ 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní
na vyplaten ' NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na rihmnli sumu
celkového NFP alebo jeho časť neáčtovan ch zálohov ch platieb alebo
prďfinancovaní,

d) \Ťátiť NFP alebo jeho čast', ak v sĺrvislosti s Projektom bolo porušené

ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho akfu 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 1 odsek
l písmena a), b), c) Zákona o rozpočtov ch pľavidlách alebo o zmlurĺr pokutu
podľa člĺínku 13 odsek 5 VZP; váľadom k skutočnosti, že za Nenormalosť sa
považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP' sktorm sa spája
povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Pľijímateľ tak to NFP
alebo jeho časť newáti postupom stanoven m v odsekoch 3 až 8 tohto článku
VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o posk},tnutí NFP aplikovať
uslanovenie druhej vety $ 3l odsek 7 Zákona o rozpočtovj'ch pravidlách; suma
neprevyšujrica 40 EUR podľa $ 33 odsek 2 zríkona o príspevku z EŠIF sa uplatní
na lihmnri sumu Nezrowalosti,

e) vrátiť NFP alebo jeho čast', ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného
obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať lplyv na v sledok verejného
obstaĺávania alebo pravidlá a postupy vďahujrice sa na obstarávanie sluäeb,
tovaÍov a stavebn ch prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod z:íkon o Vo; suma
neprelyšuj ca 40 EUR podľa $ 33 ods' 2 zi <ona o pĺíspevku z EŠIF sa uplatní
na poskytnut NFP alebo jeho časť,

f) wátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa $

33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprelyšujrica 40 EUR podľa $ 33

ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutj, NFP alebo jeho časť,

c) lĺátiť NFP alebo jeho časť vin ch prípadoch, ak to ustanowje Zmluva
o poskynutí NFP alebo ak došlo k zíniku Zmluvy o poskytnutí NFP v zrnysle
članku 9 VZP z d vodu mimoriadneho ukončenia Zmluĺy o posky'tnutí NFP;
suma neprelyšujrica 40 EUR podlh $ 33 odsek 2 záil<ona o príspevku z EŠIF sa
uplaĺ:í na poskynut NFP alebo jeho časť,

h) tĺátiť čist príjem z Projektu vprípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo
v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvoren ' príjem podľa
článku 61 všeobecného nariadenia; wátiť in čist príjem z Projektu v prípade,

ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvoren príjem podl'a člĺĺnku 65 odsek
8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujlica 40 EUR podl'a $ 33 odsek 2
zlíkona o príspevku z EŠIF sa v tomĺo prípade neuplat uje,

i) odviesť vnos z prostriedkov NFP podl'a $ 7 odsek 1 písmeno m)
zákona o rozpočtov'ch pravidlách vzniknuty na základe riročenia posky'tnutého

od vodnením;
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nepodstatného porušenia Zmluly o poskyrnutí NFP je Zmluvná strana opráWená
odshipit', ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej
primeranej lehote, ktoní jej na to bola poskytnut{ĺ v písomnom vyzvani. A1 v prípade
podstatného porušenia Zmluly o poskytnutí NFP je Zmlurmá strana oprávnená poskytnliť
dodatočnli lehotu druhej zmlurnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani
posk}4nutie takejto dodatočnej lehoty sa nedof ka toho, že ide o podstatné porušenie
povínnosti ($345 odsek 3 obchodného zákonníka).

f) odstupenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je činné d om doručenia písomného

ozniímenia o odsĺipení od Zmluly o poskynutí NFP druhej Zmluwej strane' Na
doručovanie sa vzt'ahuje článok 4 zmluvy.

g) Ak splneniu povínnosti Zmlurĺrej strany bráni oYZ' je dnftáZmluvná strana oprárĺrená
od Zmluvy o poskytnutí NFP odstupiť len vtedy, ak od vzniku oVZ uplynul aspo jeden

rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezwatn ' zánik predmetu Zmluvy
oposkytnutí NFP apod.) sa ustanovenie predchádzajricej Vety neuplatní aZmlurne
stÍany s oprármené postupovať podl'a príslušn ch ustanovení obchodného zĺĺkonníka
a podpome občianskeho zákonníka.

h) V prípade odstupenia od Zmluly o poskytnutí NFP zostávajťr zachované tie práva

a povinnosti Poskytovateľ4 ktoré podľa svojej povahy majti platiť aj po skončení Zmluvy
o poskytnutí NFP, a to najmä pravo a povinnosť požadolať vľátenie poskytnutej čiastky
NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluly o poskytnutí NFP,
ustanovenia uvedeĺé v člárkll7.2zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP
podľa svojho obsahu.

i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluly o posky'tnutí NFP v d sledku
porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo sÍany Poskytovateľa, Zmluvné strany s hlasia,

že nejde o porušenie Zmlury o posky4nutí NFP Prijímateľom.

j) V prípade odstupenia od Zmluvy o poskytnutĺ NFP je Prijímateľ povinn na základe
Žiadosti Poskytovateľa wátiť NFP alebo jeho časť' Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní

aj l,tedy, ak sa vjednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označuj com podstatné

porušenie Zm|lvy o poskytnutí NFP v slovne nelvádza, že Prijímatel" je povinn ' vrátit'

NFP alebo jeho časť.

5. Prijímateľ je oprávneny Zmluw o posk},tnutí NFP l'ypovedať z d vodu, Že nie je schopnj,

realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o posk}tnutí

NFP' alebo nie je schopn dosiahnuť cieľ Projektu. Pľijímatel' stihlasí s tjm, Že podaním

vjpovede mu vzniká povinnosť wátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podl'a článku l0
YZP zapodrnienok stanoven 'ch Posk}tovateľom v Žiadosti o wátenie. Po podaní v'povede
m že Prijímatel'tuto vziať späť iba s písomn m srihlasom Poskytovatel'a. V povedná doba
je jeden mesiac odo d a' kedy je v poveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia
v povednej doby Zmluvné strany vykonajli likony smerujrlce k vysporiadaniu vzájomn ch

práv apovinností, najmä Poskytovateľ vykoná kony vďahuj ce sa kfinančnému
vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstupení od Zmluvy o poskynutí NFP
a Prijímatel'je povinn ' poskyn ť všetku potrebn sričinnosť. Zmluva oposkytnutí NFP
zaniká uplynutím vpovednej doby s v nimkou ustanovení' ktoré nezanikajli ani v d sledku

zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstupení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto

článku.

ČHnok 10 VYSPoRIADAI\IE FINANČNÝCH vzŤAHov

1. Prijímateľsazav'ázuje:
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NFP (d'alej len,'v'nos"); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom
záIohovej plaÍby a'/alebo predÍinancovania; suma neprelyšujrica 40 EUR podl'a $

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

nedosiahol hodnotu Meratel'ného ukazovatel'a Projektu uvedenej v SchváIenej
žiadosti o NFP s odch 'lkou presahujricou 5% oproti schválenej hodnote' a to

meme so zníŽením hodnoty Meratel'ného ukazovatel'a Projektu vo vzt'ahu k ĺjm
hlavn; m Aktivitám' ktoré prispievaj k dosíahnutiu znižovaného Meratel'ného
ukazovatel'a Projektu. Sp sob vj,počtu sumy, ktoru má Prijímatel' lĺátiť podl'a
tohto ustanovenía, Zverejní Posk}tovatel' na svojom webovom sídle. Suma
neprevyšujlica 40 EUR podl'a $ 33 odsek 2 zákonao príspevku z EŠlF sa uplatní
na poskytnuty NFP alebo jeho čast',

k) \Tátit'preplatok vzniknut; na základe Z čtovania Preddavkovej platby najnesk ľ
spolu s predloŽením dopl ujticich ridajov k preukiázaniu dodania predmetu
plnenia.

V prípade vzniku povinnosti odvodu v'nosu podl'a odseku l písmeno. i) tohto článku
VZP sa Prijímate|'zaväzuje odviest'rl. nos do 3l. januára roku nasledujriceho po roku,
v ktorom vznikol v 'nos. V prípade vzniku povĺnnosti wátenia čistého príjmu (za ričtovné
obdobie) podl'a odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímatel'Zaväzuje lĺátit'čist'
príjem do 3l. januára roku nasledujliceho po roku, vktorom bola zostavená ričtovná
závierka alebo ak sa na Prijímatel'a vďahuje povinnost' overenia ričtormej závierky
audítorom v srilade s ustanoveniami zákona o čtovníctve o overovaní čtorĺrej závierky
audítorom po roku, v ktorom bola ričtovná závierka audítorom overená' Prijímatel' sa
zaväzuje oznžĺlniť aj cez verejn časť ITMS20I4+ Posky,tovateľovi príslušn sumu
vynosu alebo čistého príjmu najnesk r do 16. januĺĺra roku nasledujriceho po roku'
v ktorom vznikol nos, resp. v ktorom bola zostavená tičtovná závierka, resp. v kĺorom
bola ričtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovatel'a o informáciu
k podrobnostiam wátenia čistého príjmu, alebo odvodu vynosu (napr. č. ričtu, variabiln]
symbol). Posk}tovatel'zašle tuto informáciu Pnjímatel'ovi Bezodkladne. Pri realizácii
hrady Prijímatel' uvedie variabiln ' symbol, ktor'je automaticky generovany systémom

ITMS2Ol4+ a je dostupn 'vo verejnej častí ITMS20l4+. Ak Prijímateľ lĺáti čist 'príjem
alebo odvedie v,nos Riadne a Včas v slilade s t mto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až
7 tohto článku VZP sa nepoužij . Ak PÍijímatel' čist , príjem alebo vj,nos fuadne a Včas
nevráti, resp' neodvedie, Poskyovatel' bude postupovať rovnako ako v prípade
povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podl'a odseku 1 písm. a) až g) a písm.
j) tohto článku VZP a na Prijímatel'a sa ustanovenia o wátení NFP alebo jeho časti podl'a
odsekov 3 až7 lohto článku VZP vzt'ahul'ri rovnako.

Ak nie je NFP alebo jeho časť wáten z d vodov uveden1ch v odseku 1 tohto článku VZP
iniciatíVne Zo strany Prijímatel'a, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Posky4ovatel'
v ŽoV, ktoru ZašIe Prijímatel'ovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2Ol4+.
K záväznému uplatneniu nároku Posky4ovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe
ŽoYdochádzazverejnenímŽoVPosky4ovatel'omvoverejnejčasti ITMS2ol4+. Prijímatel'
je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2O14+ infomovan1 automaticky generovanou
notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS20I4+ na e-mailoui adresu
kontaktnej osoby. Poskyovateľ v ŽoV uvedie vj'Šku NFP, ktoru má Prijímatel' Wátit' a
zárove určí čísla čtov' na ktoré je Prijímatel' povinn ' wátenie vykonať..

Ý

4. Prijímatel' sa zav'iauje wátiť NFP alebo jeho časť uvedeny v ŽoV do 60 dní odo d a
doručenia ŽoV Prijímatel'ovi vo verejnej časti ITMS20l4+. De doručenia vo verejnej časti
ITMS2ol4+ je totožn .s d om prechodu ŽoV do staw,,odoslan ,dlžníkovi" V systéme
ITMS2O l 4+. D om nasledujricim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2O 1 4+
začína plp ť 60 d ová lehota splatnosti. Preplatok vzniknuty na zák|ade ničtovania
Preddavkovej platby je Prijímateľ povinn ' wátit' najnesk r spolu s predloŽením
Dopl uj cich ridajov k preukĺĺzaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímatel' tieto
povinnosť nesplní, ani ned jde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade
plnenia, Posk),tovatel':

a. oznámi porušenie pravidiel apodmienok uveden 'ch vZmluve oposk}4nutí
NFP, za kton 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 poskynutí
NFP, za ktor'ch bolo NFP poskynut' Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o
porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) ďebo

c. postupuje podl'a $ 41 odsek 2 až 4 alebo $ 4la odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF
alebo

d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civiln 'sporov'poriadok) a uplatní
pohl'adávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr.

na s de).

Prijímatel' realizuje vratenie NFP alebo jeho časti formou platby na čet; Prijímatel', ktor_
je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje wátenie NFP alebo jeho časti fomou platby
na čet alebo formou rozpočtového opatrenia v s lade so žiadostbu o r.ĺátenie finančn ,ch

prostriedkov.

Pri rea|izác1l wátenia NFP alebo jeho časti fomou platby na čet je Prijímatel' povinn ,

uviesť variabiln ' symbol, ktorj,je automaticky generovan systémom ITMS2014+. a je
dostupn vo verejnej časti ITMS2o14+.

Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktoď ie
štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.

Pohl'adávku Posk}4ovatel'a voči Prijímateľovi na vráteníe NFP alebo jeho časti a
pohľadávku Prijímateľa voči Poskyovatel'ovi na poskytnutie NFP podl'a Zmluvy
o posk},tnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok $ 42 zákona o príspevku
Z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu ned jde z d vodu nesrihlasu Poskyovatel'a,
Prijímatel' je povinn vrátit' sumu určen v ŽoY už doručenej Prijímatel'ov podľa odsekov
3 aŽ 7 tohto článku VZP do 1 5 dní od doručenia oznámenia Posky4ovatel'a' že s lykonanĺm
vzájomného započítania nesrihlasí alebo do uplylutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV,
podl'a toho, ktonĺ okolnosť nastane nesk r. Ustanovenia odsekov 3 až7 tohto článku VZP
sa použij primerane'

9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť sirvisiacu s Projektom, zav'ázuje sa

a. bezodkladne trito Nezrovnalosť ozniímiť Poskyovatel'ovi'
b. predložíť Poskytovatel'ovi príslušné dokumenty ľ'kajrice sa tejto Nezrovnalosti

c' vysporiadat' t to Nezrowalosť postupom podl'a odsekov 3 až 8 tohto článku
VZP; ustanovenia t'kaj ce sa ŽoV sa nepoužij .
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Uvedené povinnosti má Prijímatel' do 3l'08.2027. Táto doba sa predĺŽĺ ak nastan
skutočnosti uvedené včlánku l40 všeobecného nariadenia, ato očas trvania t,chto |::r:l]: l: i*'.o1n 

v n1c!, nrič9m y vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov

zho89698
Textový rámček



Štt2M41 z7o
-a--

ĺJvedené povinnosti má Pijímatel' do 31.08'2027. Tato doba sa predíži ak nastan

skutočnosÍi uvedené včlánku l40 všeobecného naľiadenia, ato očas trvania fi'chto
skutočností.

l0. V prípade vnĺtenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatíly Prijímatel'a" Frijímatel'pred
realizovaním ĺrhrady oznámi Poskytovatelbvi v šku wátenia prostredníctvom vorejnej
časti ITMS2O14+ (z d vodu evidencie pohlhdávky na stĺane Poskytovateľa). Následne prí
rea|izácii uhrady Prijímateľ uvedie spráwy variabiln symbol automaticky generovan '

systémom ITMS2OI4+' ktor je dostupn vo verejnej časti ITMS2014+.

1l Ak Prijimateľ newĺti NFP alebo jeho časť na správne ličty alebo pri uskutočnení rihrady
neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovan], variabiln symbol' príslušn
záväzok Pnjimateľa Zostáva nesplnen ' a finančné vďahy Voči Poskytovateľovi sa

povaŽujir za nelysporiadané.

12. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti ak mkoľvek in m pohľadávkam

Posk}'tovateľa voči Prijímateľovi vzniknutj'ch z akéhokoľvek pľávneho d vodu Prijímateľ
nie je oprávnen jednostranne Započítať akukol'vek svoju pohľadávku.

13. Zmluvrré strany sa osobitne dohodli, ženawátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4
tohto článku VZP sa upIatní 120_d ová lehota, ak čo i len de p vodnej 60-d ovej lehoty
pripadne na obdobie krízovej situácie podlä $ 56 ods' 1 Zákona o príspevku z EŠIF, inak
platí 60-d ová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti. Krízovou situáciouje čas
mimoriadnej sítuácie, n dzového staw alebo vnimočného staw vyhláseného v srivislosti
s ochorením coVID_l9 a obdobie šiestich mesiacov nasledujricich po ich odvolaní.

Začiatok plynutia l2o-driovej lehoty je totožn ' s d om sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+,

Í. j. Začiatok plynutia lehoty sa nemení.

čhnok lt ÚčľolľÍcrvo A UCHovÁvANIE ÚčTovNEJ DoKUMf,NTÁcItr

Prijímateľ, ktor_ je ričtor'nou jednotkou podľa zákona č. 43l'/2002 Z. z. o ričtorryríctve

v znení neskoĺších predpisov sa zavžizuje ričtovať o skutočnostiach t kaj cich m projektu

a) na analytick'ch čtoch v členení podlh jednotliv ch projektov alebo

v anal1,tickej evidencii Vedenej v technickej forme2 v členení podľa jednotliv ch
projektov bez vytvorenia analyticlci'ch ričtov v členení podľa jednotliv ch
projektov, ak čtuje v sťistave podvojného čtorĺríctva,

b) v ričtovn ch knihách podľa $ 15 zíkona č.43112002 Z. z o'ĺčtovnicÍve
v znení neskorších predpisov so slovn 'm a číseln m označením Projektu v
ričtovn 'ch ápisoch, ak ličĺuje v slistave jďnoduchého ličtormíctva'

Prijímateľ, ktor'nie je ričtor'noujednotkou podl'a zákonač.43l/2002 Z. z. o irčtovníctve
v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a v'davkov
(pojmy definované v $ 2 odsek 4 zákona č.431/2002 Z. z- oičtovnictve vznení
neskorších predpisov) t kajricich sa Plojektu v ťrčtorm 'ch knihách podl'a $ 15 odsek 1

zákonač.43112002 Z. z. o ilčtovnictve v znení neskorších predpisov (ide o ilčtormé knihy
používané v slistave jednoduchého ričtormíctva) so slovn m a číseln m označením

2Pojemtechniclcáfomajedefinovm 'v $ 3l ods.2 písmenob) zákonač.43li12002z.z oírčtovnictvev
aení neskorších predpisov.
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Projektu pri ápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov
a sp sob oce ovania majetku azáviizkov sa primeĺane pouäjri ustanovenia zákona č.

431/2002 Z. z. otlčtovnictve vznení neskorších predpisov otičtovn 'ch zápisoch,
ličtovnej dokumentĺĺcii a sp sobe oce ovania.

Zánlamy v tičtovníctve musia zabe4ečiť ridaje na ličely monitorovania pokroku
dosiahnutého pri Reďizácii Projektu' vytvoriť základ pre nárokolanie platieb
a uľahčiť pĺoces overovania a kontloly vj'davkov zo strany príslušn ch orgánov.

Prijímateľ uchováva a ochra uje ričtovnri dokumentaciu podľa odseku l, evidenciu podľa
odseku 2 a in dokumentrĺciu t kajlicu sa Projektu v gilade so zákonom č. 431/2002 Z. z.
o ričtovníctve v mení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v čllĺnku 19 VZP'

V slĺvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa člrínku 72 všeobecného
nariadenia, Posk}tovateľ dohodne s Prijímateľom sp sob monitoĺovania čist'ch príjmov
z projektu podl'a člĺínku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a
to na ričely zdokladovania a preukázania skutočností b kajlicich m čistého príjmu
z Projektu uveden 'ch v Následn ch monitorovacích spnívach.

Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo rizemia Slovenskej republiky' je
povinn viesť ličtormícwo t 'kajlice sa poskytovania príspevku podl'a právneho poĺiadku
štátu, na uzemí ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

6.

2.

7. neuplat uje sa.

článoľ12 KoNTRoIÁ/AUDIT
1. oprárĺlené osoby na v kon kontroly/auditu sri najmä:

a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,

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

c. Najvyšší kontroln ' rad SR a ním poverené osoby,

d' orgrín auditu, jeho spolupracujrice orglíny (Úrad vládneho auditu) a osoby
poverené na vj'kon kontroly/auditu,

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

f. Orgin zabezpečujrici ochranu finančn ch záujmov EÚ,

g. osoby prizvané orgrínmi uveden mi v písmenách a) až f) v srilade s príslušn mi
prárĺrymi pĺedpismi SR a právnymi aktmi EU.

2. Kontrolou Plojektu sa rozumie sihrn činností Poskytovateľa a ním prizvan ch os b, ktorĺni
sa overuje plnenie podmienok posk}{nutia NFP v srilade so Zmluvou o poskytnutí NFP, srilad
nárokovan 'ch finančn ch prostriedkov/deklarovan 'ch v davkov a ostah ch dajov
predložen ch zo strany Prijímateľa a s visiacej dokumentiĺcie správnymi predpismi SR
a právnymi aktmi EÚ, dodrŽiavanie hospodáľnosti, efektívnosti' ričinnosti a ličelnosti
poskytnutého NFP, d sledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít
Projektu' wátane dosiahnuf ch hodn t Merateľn 'ch ukazovatel'ov Pľojektu a ďalšie
povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytrutí NFP. Kontrola Projektu je
vykonávaná vsrilade so zákonom ofinančnej kontrole aaudite ato najmä formou
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adminisĺatívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste'

V prípade, ak si kontrolou lykonávanou formou administratíVnej finančnej kontroly

pouii*; osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky' doručí
'Poskyovateľ 

ŕri.jímatel'ovi náwh čiastkovej sprár'y z kontroly/ nálĺh správy Z kontroly'

p.iĺÁ ľĺiĺmat"ŕje oprávnen podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky

L rĺst"ny- nedostatkom, nawhnuĺ'm odporučaniam, k na predloŽenie písomného zoznamu

opatreni prijat ch na nápralrr zisten ch nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej

ten ",prijatj 
oput 

"niu'1 
a k lehote na splnenie prijaĺ ch opatrení' uvedenym v nálĺhu

oĺastkovejsprávyalebovnálĺhusprávyzkontroly.Pozohl'adneníopodstatnen 
'chnďnietok

1'a p.eapo aara že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ

i.i.ĺĺi","ľ"'ĺ eiastLor,u správu z kontroly/spĺálu z kontroly' ktora obsahuje všetky

náĹzitosti uvedené v $ 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite' Kontrola a audit sir

skončené d om zaslania spravy Prijímateľovi' Zaslaním čiastkovej správyje skončená tá časť

kontroly/auditu' ktorej sa čiastková správa b ka' Ak je kontrolďaudil zasÍavená zaslayen

z d voáov hodn ,ch osobitného Zreteľa kontrolďaudit je skončena/skončen , vyhotovením

záanuĺlusuvedenímd vodovjej/jehozastavenía.ZžznamsaPrijímateľovinezasíela,ak
medzičasom zanikol.

Prijímateľ sa zaväzuje, že umoŽní \'i'kon kontroly/auditu zo strany oprávnen 'ch. os b na

v'kon kontroly/auditu v zmysle príslušn 'ch prár'nych predpisov SR a prawych aktov EU'

najmä zákona_ o príspevku z EŠIF, zĺ{kona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy

o posk}tnutĺ NFP.

Prijímatel' je počas v'konu kontroly/auditu povinn ' najmä preukiizať oprávnenosť

vynatozen ctl v davkov a dodrŽanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy

o poskynutí NFP a príslušn 'ch právnych pľedpisov'

Prijímatel' je povinn ' zabezpečiť prítomnosť os b zodpovedn ch za Realizáciu aktivít

ľro.j"Ltu, uyuoĺľ pĺ-".*é podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu'

zdáať sakoĺarĺía.ktoré by mohlo ohrozíť začatie a riadny priebeh vj'konu kontroly/auditu

a plniť všetky povínnosti, ktoré mu l'1p\yvaj najmäzo zákona o finančnej kontrole a audite'

oprávnenéosobynav,konkontroly/auditum žulykonaťkontrolu/audituPrijímateľa

kedytoľveľ od činnosti Zmluvy o poskytnutí NFP aŽ do uplynutia leh t podľa článku 7

oos"t z.z zmluvy. Uvedená doĹa sa predĺŽi vprípade, ak mstanli skutočnosti uvedené

v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania tj'chto skutočností. Poskytovateľ je

opĺávnen prerušíť plyrutie leh t Vo vzt'ahu k vj'konu kontroly Žiadosti o platbu formou

aämĺnist atiune; ĺnančnej kontroly pred jej uhradením/zričtovaním v prípadoch stanoven ch

článkom 1 32 odsek 2 všeobecného nariadenia'

osoby oprávnené na v kon kontroly/auditu majrt práva apovinnosti upravené najmä

uzakone_o finančnej kontrole a audiie, wátane pĺávomoci ukladať sankcie pri porušení

povinností zo strany Prijímateľa.

Prijímateľ je povinn pľijať opaĺenia na nápralu nedostatkov zisten 'ch 
]<1ntroloÚaudi1o1

v zmysle 
-čiastkove.j 

sp'áuy z kontroly/správy z kontroly/auditu v lehote stanoveneJ

oprárĺren mi osobami na v'kon konÍoly/auditu' Prijímateľ je záĺove povinn ' zasiať

osobám opráwen tn na vj'kon kontroly/auditu avŽdy aj Poskyovateľovi' ak nie ie

vkonkrétnom prípade osobou lykonávajlicou kontrolu/audit' písomn zoznarĺl pĺjatych

opatrení prijaľ ih na nápralu zisten ,ch nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z

tontolyl'pieu" zkontroly/auditu ana v zlu Posk}'tovateľďin 'ch oprármen 'ch os b na

v1,kon Ĺontĺoty/auditu predložiť dokumentáciu preukazujricu splnenie pľijaĺ ch opatrení.

Pinenie informačnej povinnosti Prijímatel'a podľa člĺí'ĺrku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti

t kajricej sa povinného informovania o zisteniach oprávnen ch os b na v kon

kontroly7auditu'prípadne in ch kontroln 'ch organov) platí v nezmenenom rozsahu' pričom

tam uvedená informačná povin.osť Prijímateľa m že byť podľa okolností konkrétneho

prípadu čiastočne alebo irplne splnená zaslaním sprály v zmysle predchádzajricej vety'

ľĺiĺmateľ ie zárove povinn prepracovať a predložiť v lohote určenej oprármenou osobou

písomny zoznam prijat ch opatľení, ak oprárnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a

prďloženie.

PrávoPoskytovateľaaleboos buveden .chvodseku1tohtočláŤtkunavykonanie

kontroly/auďtu Projektu nie je obmedzené äadnym ustanovením tejto Zmluvy o posk}tnutí

NFP.UvedenépÍávoPosk}tovateľaaleboos buveden 'chvodseku1tohtočlankusa

vzťahujeajnalykonanieopatounejkontroly/auditut chistj'chskutočností,bezohľaduna

druhvykonanejkontroty/auditu'pričomprĺvykonávaníkontroly/auditu$iPoskytovateľ
alebo ásoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platn 'mi právnymi predpismi

a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzaj cich kontrol/auditov' Tym

niesilnijakdotknutépovinnosti(ĺkajricesanapríkladpovinnostiplniťprijatéopatrenia)
vyplvajuceztchtopredchádzajlicichkontrol/auditov.PovinnosťPrijímateľavrátiťNFP
uiebá j"ľ'o časť, ak táto povinnosť vyplynie z v sledku vykonanej kontroly/auditu

kedykoľvek počas činnosti Zmluly o posky'tnutí NFP, nie je dotknutá vj'sledkom

predchádzajricej kontroly/auditu.

10. Prijímateľ berie na vedomie, Že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využiva a1

osobitné násÍoje \.ytvorené inštituciami/oĺgánmi EÚ debo SR' vrátane nástroja ARA6HNE,

a to najmä za ričelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančn; ch záujmov' Prijímatel'

suhlasístm'abyridajefj,kajricesaProjektu,ktoréposk1tnePoskytovateľovi,bolisirčasťou
systémuARACHNEavyužívalisaprijehofungovaní.Pĺijímateľsazáĺove zav.ázuje

poskytnliťPosk}tovateľoviakékoľvekdopl ujriceinformácie'ktorébudePoskytovateľ
pozaáo'aľ v slivislosti s prešetrovaním informácií získan 'ch v rámci systému ARACHNE.5.

6.

1

8.

článok13 ZABEZPEČENIE PoHĽADÁVKY, PoISTENIE MAJETKU

A ZMLUVNÉ PoKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo V zve alebo počas ričinnosti Zmluvy oposkynutí NFP určí' Že

Prijímatď bude povinn ' zabezpešiť budricu pohľadávku zo Z'rĺ|t*ry o posk}'tnutí NFP'

ľĺjímateľ sa zav'ázuje takéto zabezpečenie poskytnriť vo forme' sp sobom aza

poámienok slanoven ch vo V 'zve, v Prár'nych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí

NFP.ZabezpečeniesalrykonávapľioritnepIostredníctvomvy,'sžiÍiazžložnéhoprávz
alebo in ĺn vhodn m zabezpečovacím prostriedkom, ktorjm m že by' v srilade s $ 25

odsek 9 Zákona o príspevku z rŠr a; prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateTa'

Prezriadenieavznikzáložnéhoprávaaprimeraneajpreínézabezpečovacieprostriedky
sl žiace pre zabezpečeĺie záväzkov lypl vajricich zo Zm'lwy o poskytnutí NFP platia

všetky nasledovné podmienky:

a) zabezpečenie vznikne v písomnej foĺme na základe právneho irkonr1 ktorj' pre

vznik konkrétneho druhu zabezpečenia pľedpokladá obchodn zákonnika alebo

občiansky zĺkonník'

b)zakumulatívnehosplneniavšetk chpodmienokuvďen 'chvtomtoodsekul

zálohomm žebyťbuďmajetoknadobudnut zNFPaleboinéveci'právaalebo

majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby'
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Plnenie ínformačnej povinnosti Prijímatel'a podl'a članku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti
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c) k hnutel'n m alebo nehnutel'n] m vecim, ktoré tvoria záloh, musí bl vlastnícke
právo plne majetkovo-práVne vysporiadané; Ío znamená, Že je známy vlastník'
resp. Všetcí spoluvlastníci veci a s čet ich spoluvlastníckych podielov k veci'
ktoráje predmetom zálohu, je l/1,

d) zriadeniu zá|ožného práva m Že d jsť aj postupne, ato vprípade postupného
\yplácania schváleného NFP'

e) hodnota zálohu musí by'rovná alebo r.yššia ako sričet už vyplateného NFP a tej
časti NFP, ktoru Prijímatel'žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade
spolufinancovania Projektu Zo strany Financuj cej banky, hodnota zálohu musí
zahÍŤlať aj v'šku pohl'adávky banky na in ako Prekle ovací ver, tj. ktorá sa
automaticky neznižuje v prípade rihrady NFP alebo jeho časti o trito uhradenťl

sumu V zmysle pravidiel vypl vaj cich zo Zm|lvy o spolupráci a spoločnom
postupe medzi bankou a orgánmi zastupujricÍmi Slovenskri republíku. To
znamená, že v prípade posh:pného zriad'ovania záložného pľáva' je jednou

z podmienok vyplatenia časti NFP preukĺízanie zríadenia zä|ožného pĺáva
zabezpečujticeho aj t to ešte nevyplatenri časť NFP, ktorá bola obsiahnutá
vkonkrétnej ŽoP Prijímatel'a (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v
zmysle oboch lyššie uveden 'ch pravidiel,

l) zálohom m žu bfi:

(i) veci vo v'lučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné
majetkové hodnoty patriace vj'lučne Prijímatel'ovi, alebo

(ii) veci v spoluvlastníctve Prijímatel"a za podmienky, že zá|ožcom
bude aj druh spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak' že musí byt'
dosiahnut' s hlas väčšíny so zriadením zá|ožného práva na záloh
počítan ' podl'a vel'kosti podielov spoluvlastníkov Veci, ktorá je
zálohom, alebo

(iii) Veci vo vlastníctve tretej osoby/os b za podmienky, že so
zriadením záložného práva na záloh srihlasí vlastník alebo
spoluvlastníci veci pri dosiahnutí srihlasu podľa predchádzaj ceho
bodu ii) alebo

(iv) veci v spoluvlastníctve os b uveden .ch v bodoch (i) až (iii) vyššíe
za podmienok tam uveden 'ch alebo

(") iné Posk},tovatel'om akceptované práva alebo majetkové hodnoty
analogicky za splnenia podmienok (ii) ď (iv)' ak nepatria Vi'lučne
Prijímatel'ovi,

g) ak s zálohom hnutel'né veci, Prijímatel' je povinn onamovať Posk}tovatel'ovi
kaŽdri zmenu miesta, kde sa nachádzaj do troch kalendámych dní po vykonanĺ
zmeny a sričasne je povinn . do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovatel'ovi
ich sičasné miesto v'skytu, ak o to Posk}tovateľ požiada, inak sa predpokladá
že sanachádza1 v mieste Realizácie Projektu,

h) Poskytovatel'musí bl záložn m veritel'om prvjm v poradí (t.j. ako prednostn ,

záIožn veritel').

ALEBo V PRĺPADE Úvpnu z FINANCUJÚCEJ BANKY

maJetkove hodnoty Vo Vlastnlctve ľnJrmarcl a aleDo ueteJ osooy'
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h) okrem podmienok uvedenj,ch pre niadenie a vznik záloŽného práva podľa písm.
a) až g tohto odseku, sa pre zriadenie avznLk zäložného práva vProjekte,
ktorého aspo časť Celkovj'ch opľáuren; ch vj'davkov ďalebo aspo časť
Neoprávnen 'ch v davkov je fi nancovaná prostredníctvom riveru poskynutého
Financujricou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záviizkov
zo Zĺriuly oposkynutí NFP a zo Zm|wy o vere rormak' záloh pre
Posk}.tovateľa aj pre Financujricu banku, uplatnia aj všetky nasledowé
podmienky:

(D Financujtica bankaznadi zá|ožné právo ako prednostn záložĺ
veriteľ' V takom prípade Poskytovatel' zríadi záIožné právo ako
záložn veritel.' druh v poradí. Financujrica banka si m že
niadiť zá|ožné právo aj v ďalšom poradí, za ričelom
zabezpečenia in 'ch pohl'adávok Financujricej banky' ako sťr

pohľadávky zo Zmluly o rivere.

(ii) Prijímateľ sa zav'ázuje, že bez udelenia predchádzajliceho
písomného sťrhlasu Posky'tovateľa a Financujricej banky
nezaťaži zá|oh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech
tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude povďovať za
podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je
povinn lĺátit' NFP alebo jeho časť v sťrlade s článkom 1 0 VZP.
Toto ustanoveníe sa nevzt"ahuje na Zriadenie záložného právaza
ričelom zaberyečenia azap|aÍenia in 'ch pohl'adávok
Financujrĺcej banky, ak má táto s Poskyovatel'om Matvorenli
Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iiD Zmlurmé strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o livere zo strany Prijímateľa, alebo

2. odstripenie Financuj cej banky od Zmluvy o rivere, alebo

3. r,yhlásenie predčasnej splatnosti pohl'adávky Financujricej
banky zo Zmluvy o rivere,

ktoré:

a) má alebo m že mať za následok spe aŽenie spoločného
zálohu Poskytovatel'a a Financuj cej banky v rámci
v'konu záloŽného práva alebo

b) sp sobí neschopnosť Prijímatel'a preukazať zdroje
financovania aspo časti oprávnen ch v'davkov podľa
schválenej intenzity pomoci ďalebo sumy všetk ch
Neoprávnen 'ch v'davkov v zmysle Zmluly
o poskytnutí NFP ĺn základe v zvy Posk ovatel'a,

predstawje zárove nesplnenie podmienok pre Riadnu
Realizáciu aktivít Projektu smerujricu k dosiahnutiu cieľa
Projektu definovaného v článku 2.2 zm\uvy, v d sledku čoho je
zárove aj podstatn m porušením Zmluvy o posk}'tnutí NFP
a Prijímatel' je povinn , lľátiť NFP alebo jeho časť v silade
s článkom 10 VZP.
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(iv) Číselné označenie ŕlčtu uvedeného v Zmluve o ilvere a'Iebo na

inomdokludeVystavenomFinancujircoubankou,naktorj.má
by'vyplaten 'NFP' musí byt totožné s číse'Injĺn označením učtu

uvedenéhovpríloheč.2PredmetpodporyZmluvyoposkynutí
NFP av Žiadosti oplatbu zo strany Prijímateľa' Bez

predchádzajilceho písomného sĺlhlasu Financujricej banky

nem že dffi k zmene číselného označenia tohto ilčtu'

(v) Prijĺmateľ tmto udeľuje Poskytor/ateľovi suhlas s posky'tnutím

ak chkoľvek dajov a informácii ! kajircich sa Zmluvy

o po'L|n"tĺ NFP alebo in 'ch zľnlirv uzaweľ- ch medzi

Prijímíeľom a Posk}tovateľom v nadväiznosti na Zmlulu

o p*Lynutĺ NFP' lĺátane osobn ch ridajov požívajricich

ochĺanu podľa osobitn ch predpisov' Financujricej banke'

(vi) Vprípade, ak Financuj ca banka_ obdrŽí lyťažok zpreda1a

zátohu, bude sa s r4 t'ažkom nakladať sp sobom stanovenym V

$34 zákona o príspevku z ESIF'

ch) Podrobnejšie pravidlá t'kaj ce sa zriadenia' vzniku a Úkonu zá|ožného präva

bud dohodnuté u pĺ'o-n"j zmluve o niadeĺí zá|ožného práva alebo v prípade

iného druhu 
'av"'pet'"niu 

vpísomnej forme' vnadväznosti na Zmlulu

o posk}'tnutí NFP'

2. Prijímateľ je povinn ', svj'nimkou majetku' ktorého povaha to nedovoľuje (napr'

software, licencie na p'"d;';;' priemyselného vlastnĺctva' patenty' ochranné-známky

a podobne) a pozemkov, J i'r-r "" 
je možné poistiť a ak zY zlry alebo z Právnych

dák -"r,tou 
po.k}tovatel'a nev}pl va' že sa poistenie nev aduje:

a) riadne poistiť Majetok nadobudnuf z NFP'

b) riadne poistiť majetok, ktorj' je zálohom zabezpečujricim záväzky Prijímateľa podl'a

Zm|uvy oposk}tnutĺ ľep,'"r' :" tento odlišn ' od majetku podľa písmena a)' tohto

odseku, pričom ÍenIo závázokbude obsahom zmluvy o zriadení zá|oŽĺého präva'

c) zabezpečíť, aby bol riadne poisten majetok vo vlastníctve tretej osoby i tretích os b'

ak je zálohom "ut"'|áeujĺ"i' 
pohľudáuku Posk}tovateľa podľa Zmluly

o poskytnutí NFP'

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) ž c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

(i) Poismá suma musí by najmenej vo v'ške obstaĺávacej ceny/ceny

zhodnotenia trmotnélo ľĺajetku naaobudnutého z NFP; ak sa poist\e záloh

a zálohom 'i" l" 
l'ĺ"i"'oĹ nadobudnuĺ z NFP' poistná suma musi bf

najmenej vo v sĹe pod1'a ods' 1 písm' e) prvá a druhá veta tohto článku'

(ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia' zničenia'

odcudzenia alebo straty; Posk}tovatel' je oprár'nen ' presk mať noistenl9

majetku a sričasne určiĺŕďšie poĺlmienky takéhoto poistenia' ktoré zahr ajli

aj rozšírenie typu poistn 'ch rizík' pre ktoré sa poisteni vyžaduje'

(iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas UdIŽateľnosti

Pĺojektu'

Priiímatoľ ie povinn ' udržiavať uzavretli a ričinnri poistnir zrnlulu' plniť

iJli.' ÄnIoi ,nej vypl 'vaj ce a dodržiavať podmienky v nej uvedené'

najmä je povinn platiť poistné riadne avčas'počas celej doby trvania

poirt"niu' Ak v rámci doby Realizácie Projektu apočas Udržateľnosti

Projektu d jde k zániku poisĺ'".j 
"rnlouy' 

je P:ijímďeľ povinn uzawieť

novri poistnri zmlur'rr za podmienok určen ch Poskytovateľom "k'"ll:
poistná ochrana ma.ietk' nezmenšila a aby nová poistná zmluva spl ala

všetky nĺí,ležitosti poistnej zmluly uvedené v tomto bode'

(v) Prijímateľ je povinn Bezodkladne oznámiť Poskyovateľovi v-znik poistnej

udalosti, rozsah d sledkov poistnej udalosti na P1jekĹ jeho schopnoĺ'

rispešne Ukonči ť rcatizitciu hlar'ľr ch aktivít Pĺojektu alebo splniť

podmienky Udĺžateľnosti Projektu a srtčasne vyjadriť rozsah sričinnosti'

ktoru od Posk}'tovateľa požaduje' ak je možné následky poistenej udalosti

prekonať, najmä vo vďahu tvyuzĺtiu poistného plnenia' ktoré je

vinkulované v prospech Poskytovateľa'

('i) V prípade, ak je zalohom majetok tretej osoby' Prijímateľ je povinn

zabezpečiť, aby tretia osoba_ dodĺžiavala všetky povinnosti uložené

Prijímateľovi vodsek 2, bod (i) aŽ (v) tohto článku 13 VZP

a Poskytovateľovi z toho vypl 'vajri rovnaké práva' ako by mal voči

Prijímateľovi, ak by poisten m bo'l Prijĺmateľ'

Prijímateľ, ktorj'je záložcom, je povinn oznámiť poisťovateľovi najnesk r do vjplaty

p"l'.i'Jĺ"'o'.""ĺa zpoistnej zmluvy vnadv:iznosti na-odsek 2 tohto člrínku vznik

ilirÄen práva vzmysle $151mc oclsek 2 občianskeho zákonníka' Vprípade' ak

ľĺ.1ĺ.ut"ľ nie je vlastníkom záĺohu alebo je spoluvlastníkom zálohu' Pĺijímateľ je

o"i,i.J ""u""p"eiť, 
aby vlastník veci, ktor je zá|ožcom alebo aj ostatní spoluvlastníci

'"""i .ŕmĺĺ o"numoua"iu po,,innosť podľa prvej vety tohto odseku'

Porušenie povinností Prijímateľa uveden 'ch v odsekoch l a 2 tohto č'lánku sa považuje

'" o"a'"'e porušenie Zmlur'y o poskynutí NFP a Prijímateľ je povinn lĺátiť NFP

alebo jeho časť v silade s článkom 10 VZP'

Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP bjĺn' Že:

a) neposk ne Poskytovateľovi Dokumentáciu' spravy' lidaje alebo informácie' na

ktoďch poskytnutie je Prijímateľ povinn v anysle članku 4 odseky 2 až 6'

článku 7 odsek 2, článkov 10 a 1I YZP 
'

b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch' v ktor ch tato povinnosť
-' 

vrpl vá Prijímateľovi zo Zm|lvy oposk}'tnutí NFP podľa článku 6 odsek 6'1

"-luny, "ĺi*t.,8 
odsek 13 a1'4YZP, zčlánku 13 odsek 1, písmeno g) VZP

ačlanku 13 odsek 2, bod v) VZP, vĺozsahu av lehote stanovenej vZmluve

o posk;'tnutí NFP alebo určenej Posk}tovateľom' ktorá lehota nesmie b}ť katšia

ukoiehotanaB""odkladnéplneniepodľaZmlulyoposk}'tnutíNFP'
c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu' doklady alebo iné písomnosti' hoci

mu táto povinnosť v1pl va zo Zm.rĺtvy o poskytnutí NFP' najmä z člankov

uveden cĹ v písmene b; tohto odseku' v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve

o poskytnutí Ňrp ĺ.tá určenej Poskytovateľom' ktoľá nesmie by't'kratšia ako

lehota na sezodkladné plnenie podl'a Zmluly o poskynutí NFP'

d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou' na ktoru je

Prijímateľ povinn 'v zrnysle članku 5 VZP'

Zmluuré strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnri

p"t"*' z-r'*ĺ pot'rtu i" Poskytovateľ oprávnen uplatniť voči Prijímateľovi za

iorušenie jeanotlivej povinnosti podľa písmen a)' b) c) alebo d) tohto odseku vo v ške
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zmluwej pokuty 100 Eur za každl' aj začaťj,' de omeškania, ď do splnenia porušenej
povinnosti a]ebo do ziniku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do v šky NFP
uvedeného v článku 3 odsek 3' l písmeno c) zmluly' Posk}4ovatel'je oprávnen]ŕ uplatniť
zmluw pokutu podl'a predchádzajricej vely tohto odseku v prípade, ak za ĺakéto
porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podl'a Zmluly o posk},tnutí NFP, ani
nebolo odstripené od Zmluvy o poskytnutí NFP a sťrčasne, ak Poskytovatel' Prijímatel'a
vyzval na dodatočné splnenie povínnosti, k porušeniu ktorej sa viaže Zmluvná pokuta
a Prijímatel' uveden povinnosť nesplnil ani V posk}tnutej dodatočnej lehote, ktorá
nesmie bf kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podl'a Zmluly o poSkytnutí NFP.
Právo Poskyovatel'a na náhradu škody sp soben Pnjímatel'om nie je dotknuté
ustanoveniami o zmluvnej pokute.

' Sumu zmlulĺej pokuty, ktoru sa Prijímatel" zaväzuje uhradiť Poskyovateľovi uvedie
Poskyovatel' v ŽoV.

Článok 14 oPR,(VNENÉ vÝonvxy
l. oprávnen 'mi rnidavkami sri všetky v- davky, ktoré sri nelyhnutné na Realízácĺu aktivít

Projektu tak' ako je uvedeny včlánku 2 zmluvy aktoré spĺĺa.i'j všetky nasledujrice
podmienky:

a) vznikli počas Realizácíe hlar'n 'ch aktivít Projektu (od Začaĺia rea\izácle hlavn 'ch
aktivít Projektu do Ukončenia rea|izácie hlavn]i'ch aktivít Projektu) na realizáciu
Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného
časového obdobia stanoveného vo Vj'zve, najsk r 1. januárom 20 l4, resp. najsk r od l.
septembra 20l 3 v prípade projektov realizovanych v rámci Iníciatívy pre zamestnanosť
mlad 'ch a boli uhradené najnesk r do 31. decembra 2023,

b) v nadvžiznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené m Žu by4' aj vj.davky na podpomé
Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavn] m AktivitĺíŤn a ktoré boli vykonávané pred
Začatim reaIizácie hlavn 'ch aktivít Projektu, najsk r od 1'l.20t4 alebo po Ukončení
rea|izäcie hlavn 'ch aktivít Projektu, najnesk r však do uplynutia 3 mesiacov od
Ukončenia realizácie hlaw 'ch aktivĺt Pľojektu alebo do podania záverečnei žiadosti
o platbu, podl'a toho, ktorá skutočnosť nastane sk r;

c) patria do skupiny vjzdavkov odslihlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní
postupov pri zmenách Projektu vypl 'vaj cich zo Zmlulry oposkytnutí NFP, sri
v s lade s obsahovou stránkou Projektu a prispievaj k dosiahnutiu plárrovan 'ch
ciel'ov Projektu a sri s nimi v srilade,

d) spĺ ajri podmienky oprávnenosti q davkov v zmysle príslušnej V ,zvy alebo iného
Právneho dokmentu Poskyovatel'a, kton_ m sa určujri podmíenky oprávnenosti
v'davkov av záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je
moŽné v'davky pripustiť do financovania;

e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne rea\izovulä, a tieto \^'davky boli
uhradené Dodávatel'ovi alebo zamestnancom Prijímatel'a (ak ide, napr. o mzdové
v'. davky) pred predloženĺm Žiadosti o platbu, najnesk r však do 3l.12.2023 azároveťt
boli opráurené v'davky, bez ohl'adu na ich charakter, premietnuté do irčtovníctva
Prijímatel'a v zmysle príslušn 'ch právnych predpisov SR a podmienok stanoven/ch
v Zmluve o poskynutĺ NFP; podmienka rihrady Dodávatel'ovi alebo zamestnancovi
Prijímatel'a nemusí by' splnená v prípade, ak ide o v'davky, na ktoré sa vzt'ahuje
v'nimka uvedená v článku 8 odsek písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o v. davky
vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyŽaduje
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s ohľadom na konkrétny systém financovania v s lade s podmienkami upravenjlmi
v Systéme finančného riadenia;

f) boli qnaložené v srilade so Zmluvou o poskytnutí NFP, prárĺ:ymi predpismi SR
a právnyni aktmi EÚ, wátane pravidiel ĺ kajricich sa štátnej pomoci poát'u ĺi,inLu l oz
Zmluvy o fungovaní EÚ;

g) sti v srilade s princípmi hospodámosti' efektívnosti, činnosti a čelnosti;

h) sri ídentifikovatel'né, preukĹĺzatel'né a sri doložené ričtovn mi dokladmi, ktoré s riadne
evidované u Prijímatel'a v srilade s Právn}ĺni predpismi SR; v'davok je preukráaan ,

faktrirami alebo in mi ričtovn 'mi dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sŕl
riadne evidované V čtovníctve Prijímatel'a v srilade s Prárnyĺni predpismi SR a
Zmluvou o poskynutí NFP; preukĺízanie v'davkov fakhirami alebo ričtow mi
dokladmi ror.nocennej preukaznej hodnoty sa nevzt'ahuje na v'davky vykazované
zjednodušen 'm sp sobom vykazovania a na posk}tnutie zálohovej platby; v'davky
musia by't uhradené Prijímatel'om a ich uhradenie musí by'doloŽené najnesk r pľed
ich predložením Poskyovatel'ovi; podmienka rihrady vj'davkov sa neuplatní, ak táto
skutočnost' vyplyva zo Systému finančného riadenia s ohl'adom na konkrétny systém
financovania; pre ričely rihrady Preddavkovej platby, sa za ričtovn , doklad považuje aj
doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa
Dodávateľovi,

i) navzájom sa časovo a vecne neprekryvajri a neprekr vajri sa aj s in mi prostriedkaÍni
z verejn 'ch zdrojov; s dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole
3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie)'

j) Majetok nadobudnub'z NFP, na obstaranie ktorého boli yj,davky v1ĺraložené, musí b}'t'
zak pen od tretích strán za trhovj'ch podmienok na základe v'sledkov Vo bez toho.
aby nadob datel'vykonával kontrolu nad predávajricim v zmysle článku 3 Nariadenia
Rady (ES) č. 13912004 z20.|.2OO4 okontrole koncentrácií medzi podnikmi
(Nariadenie ES o firziách) 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 Prármyni predpismi SR a právnymi
aktmi EÚ upravuj cim oblasť verejného obstaráVania alebo pravidiel vztäh;j cicĹ sa
k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebnych prác nespadajricich pod režim zákona
o Verejnom obstarávaní' vždy za ceny, ktoré spĺ aj laitérium hospodámosti, č lnostĺ,
činnosti a efektívnosti vypl vaj ce z Y zvy, z článku 33 Nariadenia 201811046 a z

$19 Zákona o rozpočtovj'ch pravidlách;

k) sťt lrynakladané na majetok, ktorj'je nov', nebol dosiaľ používan ' a Prijímatel' s ním
v minulosti žiadnym sp sobom nedisponoval.

2. V'davky Prijímatel'a deklarované v ŽoP sťl zaokruhlené na dve desatinné miesta (l
eurocent).

3. Ak v'davok nespÍ a podmienky oprárnenosti podl'a odseku l tohto článku VZP' takéto
Neopráwené vj'davky nie s sp sobilé na preplatenie z NFP v riámci podanej ŽoP a o takto
vyčíslené-Neoprávnené v- davky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci
podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnanie podmienok
opráwenosti v'davkov podľa odseku l tohto článku zistí osoba oprárĺrená na v,kon
kontroly a auditu uvedená v člĺĺnku l2 ods. l VZP, Prijímatel' je povinn , wátiť NFP alebo
jeho časť zodpovedajricu takto vyčíslen m Neoprárnen]ian v davkom v srilade s čIánkom
l0 VZP pri rešpektovaní v'šky intenzity vzťahujricej sa na príspevok v plnej r1i,ške, bez
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2.

ohl,adunaskutočnosť,Žep vodnemohlibytietov davkyklasifikovanéakooPrávnené

'"youuLy 
alebo Schválené oprávnené vi'aavty_ Všeobecné pravidlo t 'kajlice sa opätovnej

kontroly/auditu uvedené včlánku 12 odsek 9 YZP g vzťahuje aj na zmenu vÝdav]<ov

) o|.aun*y"r' vj'davkov/Schválen ch oprávnen ch v_davkov na Neoprávnené v davky'

Článok l5 UČTY PRUĺMATEĽA _ osoBITNÉ' USTANoVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie' VUC' subjektov zo srikromného sektora

vľátane mimovtĺĺnyctr irganizáciĺ a rĺčty iného subjektu verejnej správy

s v nimkou subjektov uveden ch v odseku 2 až 4 tobto Ĺ|ánku YZP

Poskytovatel,zabezpečiposkynutieNFPPrljímateľovibezhotovostnenaričetveden 
,

v EUR (ďalej len ,'ŕlčet Prijímatel'ď')' Číslo 'ičt' 
Prijímateľa je uvedené v Pľílohe č' 2

ZmIuvy o posk}tnutí NFP (Predmet podpory)'

Účty obce

Posk}toVat ľ zabezpečí poskynutie NFP Prijímatel'ovi bezhotovostne na ním určen ričet

u"a"'1,u EUR (ďalej len,,ričet Prijímateľď')' Prijímatel'realizuje rihradu Schválen 'ch

oprávnen ch vj'davkov z ričtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho Íozpočtu' Číslo

ĺ'čtu P.ijímateľa je uvedené v Prílohe č' 2 Zm|wy o poskytnutí NFP (Predmet podpory)'

Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej p sobnosti VÚC a obce

Poskyovatel' zabezpeči posk}'tnutie NFP Prijímateľovi b zhotovostn na ním určen

osobín ' čet (ďalej len,,osobitn ŕlčet"), ktoď je veden; v EUR' Pred pouŽítím tj'chto

prostriedkov je ich Prijímateľ povinn previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa' a to do

iiaĺcľr dní od pripísania tj'chto prostriedkov na osobitny čet' Zriaďovatel' následne

ireuedie prostriedĹy NFP na Prijimatel,om určen irčet (ďalej len ''irčet Prijímatel'a")'

) ktoréľ'o Prijímatel' realizuje rihradu Schválenj'ch oprávnenych vydavkov' a to

prostredníctvom svo1ho rozpočtu' Číslo osobitného irčtu a číslo ličtu Prijímateľa je

uvedené v Prílohe č. 2 Zm|uvy o poskynutí NFP (Predmet podpory)' Ak zriaďovatel'

neprevedie NFP na rozpoČtov v davkovj' čet Prijímateľa' a v_ davky potrebné na

financovanieurčenych čelovsrizabezpečenévrozpočtePrijímatel'a,Zriaďovatel'dá
pokyn Prijímatel'ovi na preklasifikovanie v'davkov (realizované rihrady oprávnen 'ch

v davkov z in ,ch čtov otvorenych Prijímatel'om) v rámci svojho {kazníctva na

vydavky na realizáciu prostriedkov NFP'

Účty príspevkovejotganaáciev zriaďovacej p sobnosti VÚC a obce

^;- 
aL p"ĺ.p"nkovil organizácia neŽiada príspevok na Realizáciu aktivít

Projektu od zriaďovatel'a

Poskyovatel' zabezpeči posk)4nutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním

u.čeny irč"t (ďalej len ,,ličet Prijímateľa") veden v EUR' Prijímateľ realizuje

lihradu Schválen ch opráwen ch vj'davkov Z čtu Prijímateľa' a to

prostredníctvom svojho rozpočtu' Číslo ričt' Prijímatel'aje uvedené v Prílohe č'

2 Zm|uvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory)'

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realiáciu aktivít Projektu

od zriaďovatel'a

Poskyovateľ zabezpeči posk}tnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním

určen ' učet (ďalej len ,, čet Prijímateľď')' ktorj'je veden ' v EUR' Pred použitím

bj'chto prostriedkov je ich Prijímateľ povínn previesť do rozpočtu svojho

zriaďovateľa, a to ĺlo s dní od pripísania t 'chto prostĺiedkov' Ziaďovatel'

následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určen ' ričet' z ktorého

Prijímateľ realizuje rihradu Schválen 'ch oprármen ch vj'davkov' a to

prostrednictvom svojho ľozpočtu' Čĺslo 
'ičtu 

ľrijímateľaje uvedené v Prílohe č'

2 Zm|llvy o posk}'tnutí NFP (Predmet podpory)'

ČHnok 16 UČTY PRIJÍMATEĽA - SPoLoČľÉ usrĺľovĺ'ľrĺ

l. Prijímateľ je povinn 'udržiavať tičet Prijímateľa otvoren anesmie ho zrušiť až do

ťrnančného ukončenia Projektu' V prípade otvorenia ričtu pre príjem NFP v komerčnej

banke v zahraničí, Prijímatel' zoápovedá za rihradu všetk ,ch nákladov spojen 'ch

s realizáciou platieb na a z tohto irčtu'

2.AkmáPrijímateľposkynut, vernafinancovanieProjektu,zmenaričtuPrijímateľaje

možnátažpo písomnom srihlase Financujricej banky' Písomn 's hlas Financujricej banky

podľa pĺeáchádzaj cej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovatel'ovi do d a r.ykonania

Zmeny ličtu Prijímateľa.

3. V prípade qyrržitia systému refundácie m že Prijímateľ realizovať hrady oprávnen 'ch

," au*ou aj z in 'ch ričtov otvoren 'ch Prijímatel'om pri dodržaní podmienok existencie

ličtuPrijímatel,aurčenéhonapríjemNFP.Prijímateľjepovinn 'oznámiťPoskyovatel'ovi

identifikáciu rychto čtov.

4.Vprípadeposky,tnutiaNFPsystémomrefundáciesilirokyvzniknuténatičtePrijímatel'a
príjmom Prijímateľa.

5. Ak je NFP poskynuf' systémom predfinancovania alebo zálohovej platby atakto

posk}tnuté prostriedky sir uročené, Prijímateľ je povinn ' otvoriť si ako ričet Prijíma1eľa

osobitrr' ričet na Projekt (ďalej len ",osobitn 
, čet na Projekt"). Prijímatel' je povinn '

v,nosy zprostriedkov na tomto osobitnom ričte na Projekt vysporiadať podľa článku 10

t'chto VZP.

6. V pĺípade otvorenia osobitného učtu na Projekt podľa predchádzajriceho odseku

a poskyovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby' vlastné zdroie

ľriiĺmateľanaRealizáciuaktivítProjektum Župrechádzaťceztentoosobitn] ričetna

ľ.oi"tt. v takomto prípade je Prijímateľ povinn ' najnesk r pred lykonaním rihrady

zäv,á|'kl v|ožiť vlastné zdroje Prijímatel'a na tento osobitn čet na Projekt a predloŽiť

Poskytovateľovi vi,pis z osotitnéĹo ričtu na Projekt ako pot\Ťdenie o prevode vlastn ch

zdrojov. V prípade, ak vlastné zdĺoje Prijímateľa neprechädzajiceztento osobitn] čet na

Projekt, Prijímateľ je povinn ' ku každému uhradenému vydavku doložiť Poskyovateľovi

vjpiszinéhoričtuotvorenéhoPrijímateľomo hradev.Iastn 'chzdrojovPrijímateľa,okrem

piĺpuaou, ak vlastné zdroje Prijímatel'a s zabezpečované Vecn m príspevkom'

.1.Vprípadev}uŽitiasystémuzálohovejplatbym žePrijímateľrealizovaťšpeciÍickétypy

'1áu*ou 
aj z iného ričtu otvoĺeného Prijímateľom v s lade s príslušn mi ustanoveniami

Systému fi nančného riadenia'

3.

4.

Vt
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Posk}'tovatel' Zabe1 čĺ' ľo's:Iää';; -#j" ""a*ĺ 
v EUR. Pred pouŽitĺm

určen ĺrčet (ďalej len " čet Pn1t
Stĺaĺla 60 z 70

z2zl20o4 Z- z- odni zpridanej hodnoty v znení neskorších predpisov apravidlami
opráWenosti, ktoré stanowje Systém rĺadenia EŠIF a Poskyovateľ.

5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinn 'celri jej
v šku zričtovat', a to do 10 dní odo d a pripísania ĺ'chto prostriedkov na irčet Prijímatel'a.

6. Prijímateľ z čtuje platbu Posk ovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zučtovanie
predÍinancovania)' ktoru predkladá spolu s vpisom z čtu potvrdzujricom príjem NFP,
ako aj dokladmi potwdzuj cimi skutočnli hĺadu vj'davkov deklarovan ch vŽiadosti
o platbu (zričtovanie predfinancovania) _ vj'pisom z čtu alebo prehlásením banky
o rihrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri v'davkoch zjednodušene
vykazovan'ch prostľedníctvom paušálnej sadzby, jednotkov'ch cien alebo paušálnej
sumy. V rámci Žiadosti o platbu (áčtovanie predfinancovania) Prijímatel' uvedie aj
v davky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné rihrady voči da ovému
radu v prípade prenesenej da ovej povinnosti v srilade so zákonom č. 22212004 Z' z.

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli Zahmuté do Žiadosti
o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinn opätovne predkladať tie
isté doklady potwdzujrice hotovostnli alebo bezhotovostn rihradu. Kjednej Žiadosti
o platbu (poskynutie predfinancovania) m že Prijímatel'predložiť Poskyovatel'ovi len
jednu Žiadosť o platbu (zričtovanie predfinancovania)' Ak bolo predfinancovanie
poskynuté vo viacerj'ch platbách' z d vodu vyčlenenej časti niírokovan 'ch finančn1 ch
prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskynutie predfinancovania), je
Prijímatel'povinn zričtovať každlijednu posky,tnuhi platbu predfinancovania samostatne
(t. j. predloŽiť samostatn Žiadosť o platbu _ z čtovanie predfinancovania). Nezričtovan '

rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímatel'povinn ' (najnesk r do l0 dní) od
uplytutia lehoty na zričtovanie vĺátiť na ričet určeny Poskytovatel'om. Podrobnosti
vrátenia nezričtovaného rozdielu predfinancovania stanowje príslušná kapitola Systému
finančného riadenia.

7' Prijimatel' je povinn;jz vo všetk 'ch predkladan ch Žiadostiach o platbu uvádzať v'lučne
nárokované finančné prostriedky / deklarované v davky, ktoré zodpovedajri
podmienkam uveden m v článku 14 VZP. Prijímatel'zodpovedá za pravosť, spráwosť
a kompletnosť ridajov uveden ch v t ,chto Žiadostiach o platbu' Ak na základe nepravj'ch
alebo nesprávnych ridajov uveden 'ch v akejkol'vek Žiadosti o platbu d jde k vyplateniu
alebo schváleniu platby, Prĺjímateľ je povinn ' takto Dplatené alebo schválené
prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, wátiť; ak sa
o skutočnosti, že došlo k vryplateniu alebo schváleniu platby na zĺĺklade nesprávnych
alebo neprav ch dajov dozvie Posk}tovateľ, postupuje podl'a članku 10 VZP.

8. Poskytovateľ je povinn ' lykonať kontrolu Žiadosti o platbu podl'a $ 7 a $ 8 Zakona
o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímatel,je

)-
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PÍijímatel' je povinn oznámit' Poskyovatel'ovi identifikáciu iného čtu otvoreného
Prijímatel'om, zktorého realizuje špecifické t)py u.ŕdavkov. Zoznam špeciťlcklch typov
qi'davkov uvedie Posk}1oVatel' v Príručke pre žiadatel'a, resp' Príručke pre Prijímatel'a.

8. opráwen ' vydavok za podmíenok definovan; ch vpredchádzajricom odseku vzniká
prevodom príslušnej časti NFP z čtu Prijímatel'a na iny ričet otvoren ' Prijímatel'om,
definovanjl v predchádzajricom odseku a rihradou záväzku alebo rihradou špecifického typu
v..y'davku.

9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovatel'skej p sobnosti Prijímateľa,
hrada Schválen .ch oprávnen; ch v'davkov m Že by realizovaná aj z čtov tohto subjektu

pri dodržaní podmienky existencie ričtu Prijímatel'a určeného na príjem NFP. Zárove
subjekt v zriaďovatel'Skej p sobnosti Prijímateľa je povinn , rea|ízovat' Schválené
oprávnené v'davky prostredníctvom rozpočtu. Prijímatel' je povínn ' oznámit'
Poskyovatel'oví identifikáciu ričtov, z ktoľ,ch realizuje hradu Schválen 'ch oprávnen 'ch
vj,davkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujricich sa na špecifické v davky a
roky.

článok 17a PLATBY SYSTÉMoM PREDFINANCoVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho čast' (ďalej aj ,,platba") poskytuje na
oprávnené vj'davky Projektu na základe Prijímatel'om predložen 'ch neuhraden;y'ch

čtovn]jlch dokladov / časti čtovn]jlch dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávatel'ov
Projektu, resp. na ziíklade drobn ch hotovostn ,ch hrad a / alebo hotovostn .ch alebo
bezhotovostnych hrad správcovi daĺe, pričom vlastné zdroje Príjímatel'a m žu bya'
uhraden DodáVatel'ovi Projektu aj pred pripísaním finančn .ch prostriedkov na čte
Prijímatel'a za poskynuté predfinancovanie' Podrobnosti a detailné postupy realizácie
platieb systémom predfinancovania s upravené v príslušnej kapitole Systému
finančného riadenia, ktory sa Zmluvné strany zavžizuj dodržiavat'.

2. Posk},tovatel' zabezpeči posk}tnutie platby v'lučne na základe Žiadosti o platbu
(poskynutie predfinancovania), predloŽenej Prijímatel'om V EUR po Začati realizácie
aktivít Projektu a nadobudnutí rirčínnosti Zmluvy o posk}4nutí NFP. Žiadosť o platbu
(poskynutie predfinancovania) musí by' v s lade s rozpočtom Projektu. Prijímatel'
v rámci formulára Žiadostí o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovan
sumu finančn 'ch prostriedkov podl'a skupiny v'davkov uvedenej v prílohe č.3 Zm|uvy
o posky'tnutí NFP (Rozpočet Projektu).

3. Spolu so Žiadostbu o platbu (posk}'tnutie predfinancovania) predkladá Prijímatel' aj
neuhradené Írčtovné doklady / časti ričtovn ,ch dokladov (faktlir4 prípadne doklad
rovnocennej d kaznej hodnoty' resp. ich k pia) prijaté od Dodávateľa Projektu a
relevantn podpom dokumentáciu, resp. jej k piu, ktorej minimálny rozsah Stanowje
Systém riadenia EŠIF a Poskyovateľ, a to V lehote splatnosti t 'chto čtorn 'ch dokladov.
Jeden rovnopis ričtovn ,ch dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sri s časťou qí'davkov
Prijímateľa aj hotovostné ]'jhrady, tieto v.davky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskynutie
predfinancovania) a predloží k nim príslušné ričtowé doklady' ktoré potvrdzuj
hotovostnri rihradu (napr. pokladničn: blok). Prĺjímatel" m Že do Žiadosti o platbu
(poskynutie predfinancovania) zahmriť aj hotovostnri alebo bezhotovostn hradu
da ovému riradu v prípade prenesenej daŕrovej povinnosti V sĺllade so zákonom č.

4. Prijímatel' je povinn uhradiť Dodávatel'om čtormé doklady srivisiace s Realizáciou
aktivít Projektu najnesk r do 5 pracowych dní odo d a pripísania príslušnej platby na
čet Prijímateľa. Úrok z omeškania s rihradou záviizku voči Dodávateľovi Projektu znáša

Prijímateľ.
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povinn ' sa na čely v_i'konu kontroly riadiť $ 21 zákona o finančnej kontrole a audite'

inj,mi relevantnj'mi právnymi predpismi a inj'mi dokumentmi Posk}'tovateľa'

. Po lykonaní kontroly podľa predchádzajriceho odseku Posk}tovatel' Žiadosť o platbu

(poskytnutie predfinancovania; a Žiadosť o platbu (zr!čtovanie predfinancovania)'schváli

v plnej v ške, schváli v zníŽenej v ške, zami tne alebo pozastaví' pričom zo Žiadosti

o plutĹu ipo.t ytnutie predfinancovania) m že časť nárokovan 'ch vj'davkov' u ktoľj'ch

je potrebné pokračovať v kontrole, lyčleniť, a to v lehotách určen] ch Systémom

Íinančnéhoriadenia,resp.voV nimkezoSystémuťrnančnéhoriadeniaštrukturálnych

íondov, Kohézneho fondu a Europskeho námomého a rybárskeho fondu na programové

obdobie 2014_2020 zo dÄaO8.O4.2o2o (ďalej ako ''Vj',nimkď')" 
Prijímateľovi vznikne

naror. nu ."ľ,'a"nie Žiadosti o platbu (zirčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu

(poskynutie predfinancovania)' iba ak podá tlito Žiadosť o platbu riplnri a spráWu' a to

až v momente schválenia slihmnej Žiadosti o platbu Certifikačn 'm orgánom a len

v rozsahu SchváIen ch oprávnen 'ch vj'davkov zo strany Poskyovateľa a Certifikačného

orgánu.

l 0. Predfinancovanie Sa posk}tuje až do momentu dosiahnÚia muimálne 100 % celkov ch

oprávnen ch v davkov na projekt' Posledná Žiaclosť o platbu 1zrlČtovanie

predfinancovania) p.eatozenJu r'J'ci Realizácie aktivĺt Projektu plní funkciu Ziadosti

o platbu (s príznakom záverečná)'

1l. Ak Žiadosť oplatbu (poskynutie predfinancovania) obsahuje vj'davky' ktoré s

predmetom Prebiehajrlceho skrimania, Poskytovatel' m že pozastaviť schvaľovanie

äotknutj,ch vydavkov až do času ukončenia Prebiehajticeho skírmania' Ak sri v'davky'

ktowch sa t ,ka Prebiehajrice skrimanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zričtovanie

pr"jfinan"ouuniu)' Posk}tovatel' pozastaví schval,ovanie celej takejto Žiadosti o platbu

ia to a.; za v'.7davky, ktor ch sa Prebíehajrice skirmanie net ka)' a to až do času ukončenia

Prebiehajriceho skrimania'

Článok 17b PLATBY SYsTÉMoM ZÁLoHovÝcH PLATIEB

1. Poskyovateľ zabezpečiposk)4nutie NFP, resp' jeho časti (ďďej aj "platba*) :'ľ:T:'
zálohov,ch platieb na základe Žiaaosti o platbu (posk}'tnutie Zálohovej platby). Ziadosť

o platbu (poskynutie ZáIohovej platby) predkladá Prijímatel' v EUR' Podrobnosti

a detailné postupy realízácie platieb Systémom zálohov ch platieb $i upĺavené v

príslušnej kapitole Systému finančného riadenia' ktory sa Zmluvné Strany Zaväzuj

dodrŽiavať.

2.Prijímatel'poZačaÍírea|izácieaktivítProjektuanadobudnutíričinnostiZmluvy
oposkynutíNľP,predkladáPosk}tovateľoviŽiadosťoplatbu(posk}'tnutiezálohovej
ptattyj maximatne do v šky stanovenej vo Vj'nimke' V zmysle uvedenej V 'nimky sa

maximálna v ška zálohovej platby vypočíta ako 4Oo/o z celkového NFP zníženého o už

poskynut časť NFP systémÁm refundácie. Pri v'počte sa nezohľad uje počet mesiacov

rea|lzäcle projektu..

3. Pravidlá pre vj'počet maximálnej v'šky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia

nasledujricej zálohovej platby sli uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného

riadenia.

4. Po poskynutí zálohovej platbyje Prijímateľ povinn 'kaŽdir jednu poskytnutir zálohouj

platbu priebeŽne z čtovávať , pričom najnesk r do 12 mesiacov odo d a pripísania platby

na riote ľĺiĺmatet'a je Prijímateľ povinn 'z čtovať 100 % sumy každej jednej poskynutej

zálohovej platby.

5. V rámci formulara Žiadosti o platbu (z čtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedĺe

deklarované v'davky podľa skupiny v davkov v zmysle Zmluvy o posk}'tnutí NFP'

Spolu so Žiaáosťou o platbu (zričtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj

ričtovné doklady preukazujrice rihradu v davkov deklarovan ch v Žiadosti o platbu

(zĺrčtovanie zálohovej platby) a relevantn podpomti dokumentáciu' ktorej minimálny

rozsah stanowje Systém riadenia EŠIF a Posk}tovateľ'

6. Zálohow platbu je moŽné z čtovať predložením viacer'ch Žiadostí o platbu (zírčtovanie

zálohovejplatby).Povinnosťzričtovať100%sumykaŽdejjednejposkytnutejzálohovej
platby vlehote 12 mesiacov odo d a pripísania finančn 'ch prostriedkov na čte

Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskynutej zálohovej platbe' pričom

tuzoĺ p."ar.rua-ri Žiadosť o platbu (zričtovanie záIohovej platby) je potrebné priradiť

k naistaršej posky'tnutej nezličtovanej zálohovej platbe'

7. Prijímateľ je oprávnen ' požiadať o ďalšiu zálohovti platbu najsk r sitčasne s podaním

Žiadosti o platbu (zričtovanie zálohovej platby)' Posky4ovaĺeľ zabezpeéí poskytnutie

; 

' 
'" )áttade'Žiadosti oplatbu (poskynutie Zálohovej platby) až po schválení

ir"aĹz*.1 Žiadosti o platbu (zričtovanie zálohovej platby) Certifikačnym orgánom' ak

nie je dohodnuté inak.

8. Ak predchádzaj'ilca zálohová platba nebola poskytnutá vmaximálnej možnej vj'ške'

Prijímateľ m že požiadať o ďalšiu zálohov platbu vo v ške st!čtu CertiÍikačn ĺn

o.guno. schválenej v šky NFP a sumy rolĺlaj cej sa rozdielu maximáInej v šky

záiohovej platby a predchádzaj cej poskynutej zálohovej platby' Sličet fj'chto

prostriedĹov, a teda v ška moŽnej zálohovej platby' je maxináine 40%o z celkového NFP'

9. Ak Poskyovateľ v pr dloženej Žiadosti o platbu (zričtovanie zálohovej platby)

identifikoval Neoprávnené vj'davky pred uplynutím príslušnej l2-mesačnej lehoty na

áčtovanie,Prĺjímateľm žetaktoidentifikovanrirnezičtovan sumuaičtovať

o."u'"u*'. ľase.i Žĺaaostĺ o platbu (zričtovanie zálohovej platby) s v'davkami

minimálne vo vj'ške identifikovan 'ch Neoprávnen ch v davkov' Prijímateľ m že tento

postupuplatniťdoskončeniapríslušnejl2-mesačnejlehotynazričtovanie;podrobnosti
s,i upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia'

l0. Ak Prijímatel'neáčtuje 100 % posky4nutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo d a

pripísania platby na ilčet Prijímatel'a, a to ani v}užitím moŽnosti podľa predchádzajriceho

odseku VZP, Prijímateľ je povinny najnesk r do l 0 dní po uplyrutí l2-mesačnej lehoty

vrátiť sumu nez čtovaného rozdielu na ričet určen ' Poskytovateľom'

]Í}r
v

11. Ak Poskytovatel, v predlož'enej Žiadosti o platbu (ztlčtovanie zálohovej platby)identiÍikovat Neoprávnené vydavky aŽ

qt-^ ä 63 2' 70

Pr!ímatel'ie novinn'i rŕái;+'
po uplynutí l2-mesačnej lehoty na zrjčtovanie. 18. Ak došlo k miímemu unlwl)Íi', 

^.'^J-- 
J t '
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11. Ak PoskyÍovatel' vpredloženej Žiadosti oplatbu (áčtovanie zálohovej platby)
identifikoval Neoprármené vydavky až po uplynutí l2_mesačnej lehoty na z čtovanie,
Prijímatel'je povinn vnítit' sumu nezričtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby
v sjlade s článkom l0 ť'chto VZP.

12. Prijímateľ je povinn ' vo všetlc'ch predkladan 'ch Žiadostiach o platbu uvádzať v lučne
v davky, ktoré zodpovedajli podmienkam uveden 'm v článku 14 VZP. Pľijímatel'
zodpovedá za pravosť, správnosť a kompleĺrosť ridajov uveden 'ch v Žiadosti o platbu.
Ak na ziíklade neprav ch alebo nespráurych ťrdajov d jde k ryplateniu alebo schváleniu
platby, Pľijímateľ je povinn takto q/platené ďebo schválené prostľiedky bezodkladne,
od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu
alebo schvríleniu platby na základe nesprárrnych alebo neprav'ch lidajov dozvie
Poskytovatel", postupuje podľa článku 10 VZP.

13. Poskyovateľ je povinn , vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podl'a $ 7 a $ 8 Zákona
o finančnej kontrole a audite a článku l25 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je
povinn ' sa na ričely vj'konu kontĺoly ĺiadiť $ 21 zäkola o finančnej kontrolo aaudite,
in mi relevantn mi pľarĺlymi predpismi a in mi dokumentmi Poskyovatel'a.

14' Po lykonaní kontroly podlä predchádzajliceho odseku Poskyovateľ Žiadosť o platbu
(poskytnutie zálohovej platb/ a Žiadosť o platbu (zučtovanie zálohovej plaĺby) schváli
v plnej v'ške, schváli v zníženej v ške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti
o platbu (aičtovanie zálohovej platby) m že časť nĺĺĺokovan ch v'davkov, u ktor'ch je
potrebné pokračovat' v kontrole, vyčleniť, a to v lehotiĺch určen 'ch Systémom
finančného riadeni4 resp' vo V nimke.. Prijímateľovi vmikne niárok na schválenie
Žiadosti o platbu (zičtovanie zálohovej platby) iba ak podá tuto Žiadosť o platbu riplni
a spľávnu, a to až v momente schválenia srihrnnej Žiadosti o platbu Certifikačn m
orgĺínom a len v rozsahu Schválen ch opráuren ch v davkov zo strany Poskytovatelh
a Certifi kačného orgĺánu'

|5. ZÁIohové platby sa Prijímatel'ovi poskytuj až do dosiahnutia maximálne l00 %
aktuálnej v šky oprár,nen ch v davkov Projektu. Po poskynutí poslednej zálohovej
platby je Prijímateľ povinn zÚčtovať cel zostatok NFP postupom podl'a odsekov 4 až
12 tohto článku VZP' Posledná Žiadosť o platbu (zičtovanie zálohovej platby)
predložená v rámci Reďizácie aktivít Projoktu plní funkciu Žiadosti o platbu (s
prímakom záverečná).

16. Ak Žiadosť oplatbu (zričtovanie zálohovej platby) obsahuje v davky, ktoré s
predmetom Prebiehajriceho skrimania, Poskytovateľ pozastaví schval'ovanie dotknuĺj'ch
v davkov až do času ukončenia Prebiehajriceho skimania.

1'I. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že Poskytovateľ m Ž9 poskytnliť ďalšiu zálohovÍl
platbu aj bez predchádzajriceho schválenia Žiadosti o platbu (zučtovanie zálohovej
platby) v srilade s V nimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov,
Kohézneho fondu a Ew pskeho nĺĺmorného a rybárskeho fondu na progĺamové obdobie
2014 _2020 zo dŕla 08.04.2020. Postup podľa predchádzajricej vetyje časovo obmedzen '

na platnosť uvedenej V nimky.

Stranabqz tu

18' Ak došlo k márnemu uplynutiu p vodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zičtovanie
zalohovej platby, ktorá m V 'nimkou, resp. Systémom finančn ho riadenia predĺžila na
12 mesiacov, nepovaŽuje sa to za omeškanie Prijímatel'a za prďpokladu, Že splní svoje
povinnosti V tejto prediženej l2-mesačnej lehote' Predĺžením lehoty na 12 mešiacov nie
je začiatok plynutia tejto lehoty dotknut '

čHnoľ lzc PIÁTBY sYsTÉMoM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpďi poskyovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj ,,platbď.) systémom
refi'rndácie, príčom Prijímatel'je povinn ' uhradiť v davky z vlastr 'ch zdĺojov a tie mu
budti pri jednotliv ch platbách refundované v pomemej v ške k Celkovjm opĺávnen m
v davkom. Podrobnosti a dotailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sít
upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorj' sa Zmlur.né strany
zav žiz:ljtl dodržiavat'.

2. Poskytovateľ zabezpeči poskynutie platby systémom refundácie v lučne na zaklade
Žiadosti o platbq ktoru Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí reďiáci9 aktivít Projektu
a po nadobudnutí ričinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

3. V rámci formuláľa Žiadosti o platbu Prijímatel' uvedie deklarované v davky podl'a
skupiny v davkov v zmysle Zmluly o posk}tnutí NFP. Prijímateľ je povinn ' spolu so
Žiadostbu oplatbu pľedložiť aj ričtovné doklady preukazujrice rihradu v davkov
deklarovan ch vŽiadosti oplatbu arelevantnri podpornri dokumenĺĺciu, ktoĺej
minimálny rozsah stanowje Systém riadenia EŠIF a Posk}Íovateľ'

4' Prijímatel' je povinn vo Všetk ch predkladanj,ch Žiadostiach o platbu uvádzať v lučne
deklarované v davky, ktoré zodpovedajri podmienkam uveden m včlĺĺnku 14 VZP.
Prijímatel' zodpovedá za pravosť, sprárnosť a kompletnosť lidajov uveden 'ch v Žiadosti
oplatbu. Ak na zríklade neprav'ch alebo nespnĺvnych lidajov uveden ch vŽiadosti
o platbu d jde k l.1plateniu platby, Príjímateľ je povinn takto l'}platené prostriedky
bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo
k vyplateniu platby na ziíklade nesprávnych alebo neprav ch dajov dozvie
Poskytovateľ, postupuje podľa člrĺnku 1 0 VZP'

Poskyovateľ je povinn lykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa $ 7 a $ 8 Zrĺkona
o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijimatel'je
povinn . sa na ričely v konu kontroly riadiť $ 21 zžkona o finančnej kontrole a audite,
in mi relgvantnj/mi pnívnymi predpismi a in mi dokumentmi Posk}tovateľa.

6. Po lykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajťrceho odseku Žiadosť o platbu
schváli v plnej v ške, schviĺli v zníženej v ške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť
náĺokovan ch v davkov, u ktor ch je potrebné pokďovať v kontrole, m že vyčleniť'
a to v leho'ích určen 'ch Systémom finančného riadenia, resp. vo V; nimke. Prijímateľovi
vmikne nárok na l,yplatenie platby iba ak podá liplnri a spnívnu Žiadosť o platbq a to až
V momente schviilenia srihrnnej Žiadosti o platbu Ceŕífikačn 'm orgiánom, a to len
v rozsahu Schválen ch oprávnen ch v'davkov zo strany Poskytovatelä a Ceĺifikačného
orgiínu.
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'7 Ak Žiadosť o platbu obsahu;e v davky' ktoré s predmetom_Prebiehajriceho sk mania'

Posk}'tovateľ pozastaví '"r'"urĹ""'ŕ'aotknut 
ch v davkov až do času ukončenia

7' Posk}tovateľ je oprávnen 'zvj'šiť alebo znížiť v šku Žiadosti o platbu ztechnick ch

d vodov na strane Poskyovĺ;";;'* * w''k".0;9.1% z maximi'ne1]'JsY 
):,P^

uvedeného v Zmluve o oo.trnr'*ĺ NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenle

l'''* 
' 

oo.. 3'2 zm'Iuvy ľ mto nie je dotknuté'

8. Suma neprevyšuj ca 40 EUR podľa $ 33 ods' 2 Zákona o príspevku z EŠlF sa uplatní na

tihmnri sumu celkoveho ';'"";;J" 
alebo nesPrárĺre_zírčtovaného NFP alebo jeho

časti z poskytnutj'"r' pr"ti'u' pĺe"- Posk}tovateľ m Že ti to čiastkové sumy kumulovať

a pri prekročení sumy 40 ffi"*'*"'n'o:1:,:'"o" aŽ pri poslednom zilčtovaní

"áoi'ou".1 
platby alebo poskytnutého predÍinancovanra'

9. Zmlulĺré stÍany sa dohodli' že podrobnejšie posrupy apodmienky' \Tátane práv

a povinností Zmluvn 'ch ;; Ú-"i;; sa systémov financovania (platieb) sir určené

systémom finančného ""á"*"'i'í'" 
pre Žmlurĺré slraĺy záv'ž'zny' ako to vyplj'va aj

z članku 3 ods. 3'3 pĺsm' 
jižĺn'""'' i"" d1|y1ent 

|roveŕr 
slrlŽi pre potĺeby v'kladu

príslušn ch ustanovení z.luuy o postynutí NFP, resp. pĺáv a povinností Zmluvn 'ch

Prebiehajriceho sk mania'

ČlÁľox ls sPoLoČNÉ UsTANovENIA PRE VŠETKY sYsTÉMY FINANCoVANIA

A PRIJÍMATEĽoV

l. De pripísania platby na ĺlčet Prijímateľa sa povaŽuje za de čerpania NFP' resp' jeho

časti.

2. Ak nie je moŽné prĺlohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky v ITMS2014+' je

Prijímateľ oprávnenj' Jä#iito'''ŕž'"u*'' o platbu aj v listinnej forme ( čtovné

doklady, " 
pi'y ' '1č"';:;p';J; 

u"ŕ"""u"'" uo io"" rovnopisov originálov alebo

ich k Pie)'

3. Jednotlivé systémy Íinancovania sa m žu vrámci jedného Projektu kombinovať'

Kombinácia všetk ,ch ä;"';#' lrnancovania (svstém zálohovj'ch platieb' system

predfinancovania 
" 

,rr,e. ."*"aucie navzájom) je mážná pre vsetk ch prijímatel'ov' Za

dodrŽania poa''i"nox ä"ino;";rn '" vi,nĺmte, v Systéme finančného riadenia a vo

YYzve'

4' V prípade kombinácie dvoch alebo viacer_ ch systémov financovania v rámci jedného

Projektu sa na urč*'"'o'á";;;;;*{ "l"*yľ ']rán 
s časne pouŽijri ustanovenia čl'

17a až I\:VZP pre dané systémy financovania adaného Prijímateľa vo vzájomnej

kombinácii'

5. Ak d jde ku kombinácií dvoch alebo viacerj'ch'ľl:*ou financovania v rámci jedného

Projektu, j'anoĺiue ääJJ' o ĺoo" m- že Pri'jímateľ predkladať len na jeden

zuveden1 ch 
'v'teĺnoŕ)]-'' 

z'nap'' "1aauty 
rea|,ízované zposkynuĺj'ch zálohovj'ch

platieb nem Že p'i:ĺ-ut"]] ľornuinouui' 'poto 
s-v'davkami uplat ovanj'mi systémom

refundácie ĺur.u" .-Jau"Lu-i uplat ovan mi systémom predĺrnancovanla v

.ä.", t"a*: zĺ"a".u ""ľ"r'"ä'T*5": 
-* j:9':Tl:::T'iťl1ää:ľ:;'''':ä"j:

o ptattu i'i'ĺtoua'ie zálohovej platby) a samostatne '

refundácia) ĺ"r"u" '"''"""i'" 
žiádosť o platbu (zučtovanie predfinancovania)' Pĺi

využití troch 'y";;^;;;;ovania 
v rámci jedného projektu' Prijímateľ oznámi

identifikované '"'o"""'u'*i"iuy 
Projektu Poskytovateľovi tak' že je jednoznačne

určené, ktoré konk"*ä wu""í-'''"d dektarované'ktor'' m systémom financovania' Pri

kombinácii auo"r, ui.to 'iu"""ĺ"r' 
systémov fioanconania sa predkladá Žiadosť o platbu

(s príznakom zäverečná) len zajeden z vyĺ'lŽit ch systémov'

6. Ak Projekt obsahuje aj vj'davky NeoPrávnené na financovanie nad rámec finančnej

medzery,3"'ĺ"'o'i'i'ĺrnl*l iovinnj' uhrádzať Dodávateľom pomeme zkaždého

irčtovného dokladu podl'a pomeru stanoveného' včlánku 3 ods' 3'1 písm' c) zmluvy'

pričom vecne Ne"o'ä"""'u wo*uy Prijímatel' hradí z vlastn;'ch zdrojov'

1 0. Na čely tejto Zmluvy sa za lihradu ričtovn 'ch dokladov DodáVateľovi m že považovať

aj:

a) rihrada ričtorĺr 'ch dokladov postupníkovi' v prípade' že Dodávateľ postripil

pohľadávku *ei iĺiĺ''"'"ľ"vi tretej osobe v srilade s $ 524 aŽ $ 530

občianskeho zákonníka'

b) rihrada záloŽnému veriteľovi na zĺíklade v' kon u záloŽného práva na pohľadávku

Dodávateľa ""č' 
;;tj;;;;;ľ;;lsirlade s $ 151a až $ 15ime občianskeho

strán.

zákonníka'

c) irhrada oprárnenej osobe na základe v_konu rozhodnutia voči Dodávateľovi

v zmysle všeobecne záviizn 'ch právnych predpisov SR'

d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v srilade s $ 580 až $

581 občianskeho 'ai""'ĺt",.".p. 
$ 358 až $ 364 obchodného zákonníkq

e) ak Prijímateľ nem že splniť svoj závďzok veriteľolr' pretož veriteľ je

neprítomnj' alebo * '""-"ín*' 
unoo ak Prijímatď má od vodnené pochybnosti'

kto je veriteľom, "'J';;;;i;;;pozná, 
nástávajil irčinky splnenia záviizku, ak

jeho predmet p":ĺ'""t'ľ'r"iĺ ao notáĺskej schovy na ilčely splnenia záv'ázkls'

íynutoz"ne pot'"tné náklady s t 'm spojené znáša veriteľ'

1 1. V pľípade, že Dodávateľ post pil pohľadávku voči Prijímateľovi tretei osobe v sirlade s

Íi 524 ažs s:o ouriun'teilľ')ä""rli"' "ĺi'ĺeŕ 
vĺámci dokumentácie Žiadosti

o platbu predloží 
"j 

d"k"-'; ;;;k-'jrice postripenie pohľadávky Dodávatel'a na

postupníka.

12. V prípade hrady záviizku Prijímateľa záloŽnému veriteľovi pri vj'kone záložného práva

na pohľadávku D"aa"u*ľu "o"ĺ'p-ĺii'"[i""' " 
srilade s $ 151a aŽ $ 15 lme občianskeho

8E- -
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zákonníka I'ťijímatel' vrámci dokumentácie Žiadostí oplatbu predloŽí aj dokumenty
preukazuj ce vzrlik záložného práva.

1 3. V prípade hĺady záv?izkuPrijimatel'a opnávnenej osobe na zĺíklade vj'konu rozhodnutia
voči Dodávateľovi vaĺlysle Pnívnych predpisov SR Prijimateľ vĺrámci dokumenĺície
Žiadosti o platbu predloä aj dokumenty preukazujlice v_kon ĺozhodnutia (napr.

exekučn ' príkaz, vykonatelhé rozhodnutie).

l4. V prípade uhrady záväzklPijimateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na zĺáklade uloženia
predmetu záväzkls medzi Prijímateľom a veriteľom do noĺárskej lischoly v zmysle
Právnych predpisov sR Prijímateľ v rámci dokumen!ície Žiadosti o platbu predloží
notiársku zápisnicu a dokumenty preukazuj ce vykonanie uloženia predmetu záv2izku do
noLárskej tischovy.

15. Vprípade započítania pohladávok Dodávatel'a a Prijímateľa vsírlade s $ 580 až $
581 občianskeho zákonník4 resp. $ 358 až E 364 obchodného zakonník4 Prijimateľ
vnimci dokumenĺície Žiadosti oplatbu predloží doklady preukazujrice zapoéitanie
pohľadávok.

16. Ustanovenia tohto članku sa nevzťahujri na Prijímatelä, ktor by sa pri aplikácii
niektoľého z vyššie uveden 'ch posfupov dosial do rozporu s Pnávnymi predpismi SR
(napr. so zákonom orozpočtov ch pravídlách apod')' Ustanovenia tohto článku sa
zárove nevá'ahuj ani na pohl'adávku podľa čl' 7 ods. 3 VZP.

ČlÁľor 19 UcHovÁvANIE DoKUMENTov
Prijímateľ je povinn uchoválať Dokumentiíciu k Projektu do uplynutia leh t podlä článku 7
odsek 7'2 zmluvy a do tejto doby strpieť \. kon konÍoly/auditu zo strany oprávnen ch os b
v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podl'a prvej vety tohto článku m že b}ť automaticky
predížená (t.j. bez poteby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskautí NFP, len
na zžk|ade oznámenia Poskytovateľa Prijímatel'ovi) v prípade, ak naslanri skutočnosti uvedené
včlĺínku 140 všeobecného naľiadenia očas wania t chto skutočností' Porušenie povinností
vypl vaj cích z tohto článku je podstatn m porušením Zmluvy o NFP.

ČlÁľoxzo MENYA KURzovÉ RozDIELV
1. Ak Prijímateľ uhnídza vj,davky Projektu v inej mene ako EU\ príslušné ričtovné doklady

s preplácané vEUR Pľípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí vprípade
postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku vZP. Pri pouätí yjmenného kurzu pre poEeby
prepočfu sumy vj'davkov ulvádzan ch Prijímatol'om v cudzej mene je Prijímateľ povinn
postupovať vsrilade s g 24 zákonač,.43112002 Z. z. oílčtovníctve vmení neskorších
predpisov.

Pri prevode pe ažn ch pľostriedkov v cudzej mene zo svojho tičťu zriadeného v EUR na
ričet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímatel'kuĺz banky platn v
de odpísania prostriedkov z ĺ!čtu, tzn. v de uskutočnenia ričtorrylého prípadu. T mto
kurzom prepočítan v davok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zičtovanie
predfinancovania, áčtovanie álohovej platby alebo äadosť o platbu _ refundácia).
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3. Ak Prijímatel'prevádza pe ažné prostriedky v cudzej mene zo svojho čtu aiadeného v
cudzej mene na ličet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčn
v menn kuz uľčen 'a vyhlásen Eur pskou cenfálnou bankou v de predchĺädzajrici d u
uskutočnenia čtovného prípadu. T mto kurzom prepočítan v davok na EUR zahrnie
Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zučtovanie predfinancovania, aičtovanie álohovej platby
alebo äadosť o platbu - refundácia).

Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu
(poskytnutie predfinancovania) použije kuľz banky platn v de zdaniteľného plnenia
uveden na čtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (áčtovanie
predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.

Ak Prijímatel' vylžíva systém predfinancovania" je povinn priebeäe sledovať a
kumulatívne naĺátavať kladni a zápomri hodnotu vzniknu! ch kurzov ch rozdielov. Tento
zÁverežn kumulatívny prehl'ad vzniknut ch kuĺzov ch rozdielov je Prijímateľ povinn
priloäť k Žiadosti o platbu (s prízrrakom záveĺečná). Ak zo závetďĺého kumulatívneho
prehľadu vypl va pre Prijímatelä kuĺzová strat4 m že v námci Žiadosti o platbu (s
príznakom záverečná) požiadať ojej preplatenie. Ak zp závereéného krľnulatívneho
prehlädu vypl va pre Prijímatel'a kuĺzovj'zisk, Prijímateľ je povinn hito sumu vnátiť
v slilade s člĺánkom 10 VZP. Postup podl'a ĺohto odseku sa uplamí, len ak kumulatívna suma
kurzov ch rozdielov presiahne 40 EU& suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne
nevysporiadala.
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E MINISTERsryO
lNvtsTĺcll- REcloNÁLNEHo Roryoh
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lNĺowÁŤlŽÁclĹ

slovENSKfl REPUBLTKY E

PREDMET PODPORY NFP

Príloha é.2Zmluvy o poskytnutí NFP

1 Všeobecné infoľmácie o pľoiekteI

Názov pĺojektu:

Kód projektu:

Nové sociálne služby na komunitnej úrovni v meste Turzovka

302021W322

NFP302020W322

302000 - lntegľovaný regionálny operačný program

Európsky fond regionálneho rozvoja

3o2o2o - 2. Ľahší prístup k efektÍvnym a kvalitnejším verejným službám

LDR - mene'j ĺozvinuté regióny

3020200'l l - 2.'l.l Podporiť prechod poskylovania sociálnych služieb a zabezpečenia v1ikonu opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podpoĺiť rozvoj sluŽieb
starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni

055 - lné sociálne iníraštruktÚry, ktoré prispievajú k ĺegionálnemu a míestnemu rozvoju

2i - Sociálna pomoc, služby na úrovni komunít, sociálne a osobné služby

Predmet podpory

1 .3.2022 8:43

Kód ŽoNFP:

opeľačný program:

Spolufinancovaný z:

PÍioÍitná oE:

Konkľétny cieli

Katcgórie ľcqiónov:

Kategorizáeia za Konkrétne ciele

Konkrétny ciel,:

0blasť intervencie:

Hospodárska činnosť:

3020200l l - 2.'l . l Podporiť pÍechod poskytovania sociálnych sluŽieb a zabezpečenia ýkonu opatrení sociálnoprávnej
ochĺany detí a sociálnej kurately V zariadení z inštitucionálnej Íormy na komunĺtnÚ a podporiť rozvoj služieb starostlivósti
o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

lIľ. I z 10



2.

Forma financovania:

P.č. štĺt

Nezaevidované

4.

Nevzťahuje sa

Financovanie Proiektu
Predfinancovanie: IBAN

s K6256o0oooo00 020461 2033

ReÍundácia:
IBAN

sK625600000000020461 2033

Banka

Prima banka Slovensko, a-s.

Banka

Prima banka Slovensko, a.s.

Platnost'od

'I 5. r. 2020

Platno:ťod

15.1 .2020

Platnoďdo

31 . 12.2025

Plainoďdo

31.12.2025

ll
4
2"
-1

P

P(

P.

Pri

5

ĺve

3.A Miesto realizácie pľojektu

Región

ĺNUTSl!)
stredné slovensko

Predmet PodPory
1.3.20228.43

Vyšší územný celok
(NUrs lll)

Žilinský kľaj

Obcc

Turzovka

3.B Miesto realizácie pľoiektu mimo oprávneného

uzemia OP

Popis cielovei skuPinY

5. Aktivity pľoiektu

c.lková dĺika ÍGalizácie hlamých aktivít pĺojektu (v mesiacoch):

začiatok ]€alizácie hlavných aklivft pľojcktu @ačiatok realizácie prve] hlaVnej aktĺvity):

t'lkončenierealizáciehlavnýchaktivítpĺojektu(koniecrealizácieposlednejhlavnejaktivityaleboviaceýchaktivĺt,
;'::::"ľ;J;;;'a ukonču'le v rovnaký čas):

12

8.2021

7.2022

I
2

ITMS E 2 210



5.1 Aktivity pľojektu ľealizované v opľávnenom území oP

Hlavné aktivity projelĺtu

302W3220000'l - Zriadbvanie a výstavba nového stavebného objektu zariadenia sociálnych sluŽieb

2. 3o2w32200002 _ lnvestovanie do materiálno-technického vybavenia zariadenia vrátane motoľového vozidla pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby

Podporné aktivity proiektu

Podpomé aktivirr

Popb PodpoÍnýďl aktivít:

Pĺiradcnic ku konkľátncmu cicľu:

Podpoľné aktivity

Publicita a interné riadenie projeklu

3020200! l _ 2.l.l Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečeňia výkonu opatrení
sociálnoprávnej ochrany deií a sociálnej kurately v zariadení z inštituiionálnej formy na komunitnú a podporiť
rozvoj služieb starostlivosti o diet'a do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

5.2 Aktivity proiektu ľealizované mimo opľávneného územia oP
Nezaevidované

IIY;- Predmet podpory

1.3.2022 8:43
3zl0
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6. Meľatelhé ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k meratelhým ukazovatelom pľojektu

Kĺi'd:

McÍatéľný ukazovat ĺ:

Subjckt:

Konkŕétny ci€ll

Typ aktĺvity:

Hlavné akivĺty projektu:

Typ alŕivity:

Hlavné alĺŕivity projektu:

P0070 Memájcdnotka: Miesto v sociálnych
sluŽbách

Kapacita podporených zaľiadení sociálnych čas plnmia: K - koniec realizácie projektu

sluŽieb Gclkováciclbváhodnota: 42,0000

Typ závislosti ukazovatcľa: Maximálna hodnota

MEsTo TURZoVKA ldentiÍikáto] (tčo): oo3l433l

3o202oo'] l - 2.l.'] Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately v zaĺiadení z inštitucionálnej formy na komunitnÚ a podporiť rozvoj služieb starostlivosti
o dieťa do troch rokov veku na komunitnej Úĺovni.

3020200l l R023 - c. RlUs-bez UMR-Zriad'ovanie a v1istavba nov'ý'ch stavebných ob1ektov zariadení sociálnych služieb a
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (d'alej aj ''sPoasK') Vrátane tých, koré poskytujú inovatívne formy
komunitnej starostlivosti a opatrenĺna podporu zotrvania/návratu detíV prirodzenom rodinnom prostredĹ resp' podporu
náhradného rodinného prostredia (LDR)

ciel'ová hodnota

302W3220000l - Zriadbvanie a ýstavba nového stavebného objektu zariadenia 42
sociálnych služieb

3o2020ol l R025 - E' RlUs-bez UMR-lnVestovanie do materiálno-technického vybavenia zaÍiadení vrátane motorových
vozidiel pri zriad'ovaní zázemia pĺe terénne sluŽby a výkonu opatrení sPoasK v prirodzenom rodinnom, náhradnom
rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)

Gielbvá hodnota

s

302w3220oo02- |nvestovanie do materiálno-technického vybavenia zariadenia
vrátane motorového vozidla prĺ zriad'ovaní zázemia pre terénne služby

42

Kód:

M€Íatelhý ukazovate]:

Subjekt:

Konkrétny ciel':

Typ akivĺty:

Hlavné aktivity projektu:

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projcklu:

P0072

Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Mcrnájcdnotka:

čas plnenia:

cclková ciclbvá hodnma:

Typ závislosti ukazovatclb:

ldentiÍikátoÍ (lčo):

Miesto vo výkone opatrení
sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnei kUrately

K - koniec realizácie projektu

0,0000

Maximálna hodnota

0031 433 IMESTO TURZOVKA

3020200l 1 - 2'1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej
ochrany detĺ a sociálne'j kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnÚ a podporiť rozvoj služieb starostlĺvosti
o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

3020200l l R023 - c' RlUs-bez UMR-Zriad'ovanie a výstavba noých stavebných objektov zariadení sociálnych sluŽieb a

sociálnoprávnej ochrany detĹ a sociálnej kurately (d'alej aj ,'sPoasK") vrátane tých, ktoré poskytUjú inovatívne foľmy
komunitnej starostliVosti a opalrení na podporu zotrvania/náVratu detív prirodzenom rodinnom prostredl, resp. podporu
náhradného rodinného prostredia (LDR)

Ciel'ová hodnota

302W3220000l - Zriad'ovanie a vr/stavba nového stavebného objektu zariadenia 0

sociálnych služieb

3o2o2o0l'] R025 - E. BlUs_bez UMB_lnvestovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových
vozidiel pri zĺiad|ovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení sPoasK v prirodzenom rodinnom, náhradnom
rodinnom prostredí a otvorenom prostredÍ (LDR)

ciclbvá hodnota

ľ

302w32200002- lnVestoVanie do mateÍiálno-technického vybavenia zariadenia
vrátane motorového vozidla pĺi zriad'ovaní zázemia pre terénne služby

Predmet podpory

0

I
2ITMS

1 .3.2022 8:43

4 210



Krid:

Mcratcľný ukazovatcľ:

Subjekt:

Konklétny cicli

Typ aktivity:

Hlavné aktivity pľojcktu:

P0228

Počet nových verejných budov

MGmá jcdnotka:

čas ptncnia:

Gclková ciclbvá hodnďa:

Typ záúslosii ukazovď.Ía:

rdentiÍikátor (lčo):

počet

K _ koniec realizácie projektu

1,0000

Maximálna hodnota

003r 433 !MESTO TURZOVKA

h
h

u

0

,.a

n

3020200'l'l - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpeóenia výkonu opatrení sociálnopľáVnej

ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnÚ a podporiť rozvoj služieb starostliVosti
o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

3o2o20ol'l Ro23 - c. RlUs-bez UMR-Zriad'ovanie a výstavba norných stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a

sociálnoprávnej ochrany detĺ a sociálnei kurately (d'alej aj ,'SPoaSK'') Vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy

komunitnej starostliVosti a opatrenŕna podporu zotrvania/návratu detíV prirodzenom rodinnom prostÍedĹ resp. podporu

náhradného rodinného prostredia (LDR)

cicl'ová hodnota

3o2W3220000l - Zĺiad'ovanie a vrýstavba nového stavebného objektu zariadenia
sociálnych služieb

ri

ta

42

Kód:

M.latcľný Ukazovatcľ:

Subjekt:

KonkÍétny GiGl':

Typ aktivity:

Hlavné alĹivity p]ojcktu:

Typ aktivity:

Hlamé aktivĺty projektu:

P0332

Počet podporených zariadení ýkonu opatrení
sociálnoprávnej ochľany detí a sociálne'j kurately

M.má jcdnotka:

čas ptncnĺa:

Grlková cicľová hodnota:

Typ závislosti ukazovat!ľa:

!d€ntiÍikátoÍ (lco):

počet

K - koniec realizácie projektu

0,0000

003 1 4331

0

MESTO TURZOVKA

rta

42

ení
tny
ely

ldu

)00

3o20200l '] _ 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych sluŽieb a zabezpečenia výkonu opatľení sociálnoprávnej

ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálne1 íormy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti
o dieťa do troch rokov veku na komunitnej Úrovni'

3o2o20ol'l Ro23 - c. RlUs-bez UMR-Zriad'ovanie a výstavba nových stavebných ob.jektov zariadení sociálnych služieb a

sociálnoprávne.i ochÍany detí a sociálnej kurately (d'alej a.i ,,SPoaSK') Vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy

komunitnej starostliVosti a opalrenÍna podporu zotrvania/náVratu detív prirodzenom rodinnom prostredĹ resp. podporu

náhradného rodinného prostredia (LDR)

cielbvá hodnota

302w322ooo0'l - Zriad'ovanie a V'ýstavba nového stavebného objektu zariadenia 0

,.rJ;:'l'I;"J l".'or-o., u*r_lnvestovanie do materiálno_technického vybavenia zariadení vrátane motorou/ch

vozidiel pĺi zriad'ovaní zázemia pÍe terénne sluŽby a výkonu opatrení sPoasK v pľirodzenom rodinnom, náhradnom

rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)

Gielbvá hodnota

302W3220o0o2 - |nvestovanie do materiálno-technického vybavenia zariadenia
vrátane motorového vozidla pri zriad'ovaní zázemia pre terénne služby

ota

13l

:sti

ta

rfU

rota

0

'l

nota

0

Kród:

M.Íat.ľný ukazovatcľ:

Subjekt:

Konkrétny cicli

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projcktu:

P0374

Poiet renovovaných verejných budov

MGmáirdnotka:

čas plncnia:

Gclková ciclbvá hodnota:

Typ závislosti ukazovatcľa:

ldcntiÍikátor (lCo):

poóet

K - koniec ĺealizácie projektu

0,0000

0031 433 1IVESTO TURZOVKA

3o2o20ol l - 2.'l.l Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpeóenia výkonu opatrení sociálnopráVnej

ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj sluŽieb starostlivosti
o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

3o2020o'l l Bo23 - C. RlUS-bez UMR_Zriad'ovanie a výstavba nových stavebných obJektov zariadení sociálnych sluŽieb a

sociálnoprávnej ochÍany detĺ a sociálne1 kurately (d'alej aj ,,sPoaSK') vrátane tých, ktoÍé poskytujú inovatíVne formy

komunitnej staÍostliVosti a opatrenĺna podporu zotrvania/návratu detĺv prirodzenom rodinnom prostredĹ resp. podporu

náhradného rodinného prostredia (LDR)

cielbvá hodnota

302W3220000'l - Zriad'ovanie a výstaVba nového stavebného objektu zariadenia

sociálnych služieb

0

Predmet podpory

1.3.20228.43
4 210 ITMS 5zl0



Kód:

Mcľďcľný ukazovďcľ

P0387

Poóet zaľiadenÍ sociálnych sluŽieb na komunitne!

úrovni, kloré vzniknÚ vďaka podpore

MGmá jrdnďka:

čas plnrnia:

Getková cicľová hodnota:

Typ závisl$ti ukazovatcľa:

poiet

K _ koniec reaĺizácie proielĺu
u-vrámciudÉateľnosti

projeldu

'I,0000

Maximálna hodnota

SubPkt:

KonkÍétny
cicl':

ldentiÍikátor (tčo): 003'1433'l

MESTO TURZOVKA

3o202o0l l - 2.',].1 PodpoÍiť prechod poskytovania.sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej

ochrany detí a sociálnej kurately V zariadenĺ, institňonáínej íormy na komunitnÚ a podporiť rozvoj služieb starostlivosti

o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni'

302020o1lRo23.c.RlUs.bezUMR-Zriad.ovanieavýstavbano\^ýchstavebnýchob1ektovzariadenísociálnychsluŽieba
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnei kurately (dbiei aj ,,seoašx1 vrátane tých' ktoré poskýu;ú inovatíVne foÍmy

komunitnei starostliVosii a opalrení na Iodporu zot;;;i;/;ávratu d;tí V prirodzenom rodinnom prostredí' resp' podporu

náhradného rodinného prostredia (LDR) 
cielbvá hodnota

Typ aktiÚity:

g11yné aKivitľ pľoicktu:

ĺyp aktivitl:

3o2w322ooo0l - Zriad'ovanie a vr/stavba nového stavebného obiektu zariadenia l

sociálnych služieb

3020200'1'l R025 _ E. RlUS-bez UMB_lnVestovanie do materiálno-technického vybavenia zariadenÍvrátane motoro\^ých

vozidielprizriad'ovanízázemiapreterénnesluŽbyavýkonuopatrenísPoaSKvprirodzenomrodinnom,náhradnom
ioainno' prostredí a otvorenom prostredí (LDB) 

cielbvá hodnota

HIaÚné aldivity PÍojektu:
3o2W3220oo02 _ |nvestovanie do mateíiálno-technického vybavenia zariadenia

Jr-ĺt.n" .oto'ouĺho vozidla pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby b
Kró,d:

Meĺateľný 
ukazovatcľ:

Subiekt:

KonkÍétny ciel':

TyP ektivity:

Hlaýné alÍivity pÍojektu:

Kod:

M€ÍateÍď ukazovate]:

Subi*t:

Konkrétny ciel':

TyP aktivitY:

Hlavné aktivity pÍojeku:

P06l 3

PodlahoVá plocha nov'/ch veľejných budov

Mcmá jcdnotka:

čas plncnia:

Gclková cĺcľová hodnota:

Typ závisIosti ukazovateJa:

m2

K - koniec realizácie projektu

I 003,5600

Maximálna hodnota

m2

K - koniec realizácie proiektu

0.0000

Cielbvá hodnota

0

ldentifikátor (lčo): 00314331

MESTOTURZOVKA '

3020200l 1 - 2.'l.l Podporiť prechod poskytovania.sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej

ochrany detí a sociálne1 kUÍately v zariadení z inštituc]onjĺn"j ĺo''y n' komunitnú a podporiť rozvo.i služieb starostlivosti

o oi.t'io t,o.t' rokov veku na komunitne'j úrovni'

302o200l 'l Ro23 - c. RlUs-bez UMR-Zriad'ovanie a výstavba novlich stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a

sociálnoprávnej ochrany detĺ a sociálne.i kurately (d'áej aj ,,SPoaSK') vrátane tých' ktoré poskytujú inovatívne formy

komunitne1 starostlivosti. opu,r.nin" poopo1-u rät'"niáĺnavratu d;tív prirodzenom rodinnom prostredĹ resp' podporu

náhľadného ľodinného prostredia (LDR) 
ciclbvá hodnota

302w322ooo0l-Zriad'ovaniearnýstavbanovéhostavebnéhoobjektuzariadeniaI003,56
sociálnych služieb

P06l 4
Memái.dnotka:

čas plncnia:

Celková cieľová hodnota:

Typ závislosti ukazovatrľa:

Podlahová plocha renovovaných verejných budov

náhradného rodinného prostredia (LDR)

3o2w322oo0ol - Zriad'ovanie a výstavba nového stavebného obJektu zariadenia

sociálnych služieb

Predmet PodPorY
1 32022 8.43

t

rdrntifikátol (lčo): 003'] 433l
MESTO TUBZOVKA

3o20200'l'] -2.1.1 PodporiťprechodposkytovaniasociálnychslužiebazabezpeóeniavýkonuopatrenísociálnopráVnej

ochrany detí a sociálnej kurately v zariadenĺ z inĺtitucionaíne'| formy na komunitnú a podporiť rozvoj sluŽieb starostlivosti

o dieťa do troch rokov veku na komunitnej Úrovni'

302o2oo] 1 Ho23 - C. RlUS-bez UMR-Zíiad'ovanie a výstavba no\^ich stavebných objektov zariadenĺ sociálnych služieb a

sociálnoprávne; ochrany detÍ a sociálnej kurately (d'aie1 aj ,,seoašx1 víátane tých' ktoré poskytujú inovatívne formy

komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrva;i;ináur"tu detí u prirodzenom ľodinnom prostredí' Íesp' podporu

j
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Subjckl: MESTO TURZOVKA ldcnti'ikátoľ (tčo): 003 r 433 r

------.:
Konkráŕny cicľ: 30202001 1 .2:l.'l Podporiť rjĺechod poskytovania sociálilych sluŽieb a'zabezpečenia \ĺýkonu opatréní sociálnoprávnej

ochĺany detí a sociálnej kurately v zaĺiadení z inštitucionálnej Íormy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti
o dieťa do troch rokov veku na kómunitnej úrovni.

Íyp ektivĺty: 3o2o2ool l Ro23 - C' RlUS-bez UMRJriadbvanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych sluŽieb a

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (d'alej aj ''SPoaSK') vrátane tých, ktoré poslrytujú inovatívne formy
komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návr'ďu detí v prirodzenom rodinnom prostÍedĺ resp. podpoŕu

CicľoÚá hodnota

náhradného rodinného prostredia (LDR)

Hhmé aktiviý pĺojclttu: 302W3220000'l - Zriadbvanie a výstavba nového stavebného objektu zariadenia.
sociálnych sluŽieb

Subjckt: MESTO TURZOVKA ldc]iliÍikátor (Éo)i 003 r 433 1

Konkrétny cicl': 3o2o20ol I _ 2.l.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatĺení sociálnoprávňej
ochľany detí a sociálnej kurately v zariádení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti
o dieťa do troch rokov veku na komunitnej Úrovni.

Typ.ktiuity: 3020200l'l Ro23 _ c. RlUs-bez UMR_zriad'ovanĺe a v'lstavba nov'ých stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a

sociálnoprávnej ochľany detí a sociálnej kurately (d'alej aj 'SPoaSK) vrátane tých, ktoré pos$fiuJú inovatÍvne formy

komunitnej starostlivosti a opatrenína podporu zotĺvania/návľatu detív pľirodzenom rodinnom prostredi resp. podporu

náhradného rodinného pÍostredia (LDR) ' 
"icľová 

hodnota

Hlaľné aktiviý pľojcktu:

ĺyp aĺnivity:

302W3220000l - Zriadbvanie a výstavba nového stav'ebného objektu zaiiadenia
sociálnych služieb

r0

3o2o2ool 'l R025 - E. RlUs_bez UMR-|nvestovanie ilo maleriálnotechnického vybavenia zariádení vrátane motorových

vozidiel pri zriadbvaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení sPoaSK v prirodzenom rodinnom, náhĺadnom
rodinnom prostredía otvorenom prostredí(LDR) 

cielbváhodnota

Hlamé alrÍiYiý projcku: 302W32200002 - |nvestovanie do materiálno-technického vybavenia zaľiädenia
vlátane motoÍového vozidla pri zriad|ovaní zázemia-pre terénne služby

IO

Irias
2ol4+ Predmet podpory

1.3^2022 8i43

7 z1O



6.2 Pľehlad meratelhých ukazovatel'ov proiektu

Mernáiednotka GelkovácĺelbváKód Názov
hodnota

PÍíznak
ĺizika

Relevancia k HP Typ závislosti
ukezovatalh

Nie PraN, UR Maximálna
hodnotaP0070 Kapacita podpoÍených zariadení

sociálnych služieb

Miesto v
sociálnych
službách

42,0000

Miesto vo
vrýkone opatrení
sociálnoprávnei
ochrany detÍ a

sociálnej
kurately

poóet

0,0000 Nie PraN, UR Maximálna
hodnotaPOO72 Kapacita podporených zariadení

V'ýkonu opatrenÍ sociálnoprávnej

ochrany detí a sociálnej kurately

Poóet norných verejných budov

Počet podporených zariadení rnýkonu

opatrení sociálnoprávnei ochrany detÍ

a sociálnel kurately

Počet renovovaných verejných budov

Počet zariadení sociálnych sluŽieb na

komunitnej úrovni, ktoľé vzniknú

vd'aka podpore

Podlahová plocha noých verejných

budov

Podlahová plocha renovovaných

verejných budov

Nové alebo renovované verejné alebo

obchodné budovy na území

mestského rozvo'ia / Nové alebo

renovované verejné alebo komerčné

budovy na území mestského rozvoja

Poóet osôb v rámci podporených

sociálnych služieb terénnou formou a

V rámci samostatne vykonávaných

odborných činnostiach

'r,0000 Nie PraN

PraN

Maximálna
hodnotaP0228

P0332
Nie

P0374

poiet

počet

počet

poóet

0,0000

0,0000

I,0000

'r 003,5600

0,0000

0,0000

I 0,0000

Nie

Nie

PraN

P0387
PraN, UR Maximálna

hodnota

Maximálna
hodnota

Maximálna
hodnota

IP061 3

P061 4

P06t 7

P0764

Nezaevidované

mZ

m2

mZ

Nie

Nie

PraN, UR

PraN, UR

PraN, UBNie

Nie PraN, UR

7. lné údaie na úľovni pľojektu

ň

Predmet PodPory
1.3.2022 8.43
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8. Rozpočet pľojektu

8.l Rozpočet prijímatelh

Priame uýdavky

Konkrélnyciď:

Typ akrivitp

Hlavné aktivity projcktu:

Skupina výdavku:

Skupina výdavku:

Typ aklivity:

Hlavné aktivity pľojcktu:

Skupina výdavku:

Skupina výdavku:

Nepľiame výdavky

Konkĺány cicl':

Podpolné aktivity:

Skupina výdavku:

8.2 Rozpočty paľtneľov
NevztbhuTe sa

-3020200T1 -zl.t Poďpoŕjť pľ€chód poskiĺovania sociálnych sluŽieb azaÔežpečenĺa
výkonu opatľení sociálno'pľávnoi ochĺany detÍ a sociálnej kurately v zariadenÍz
ĺnštitĺJcioná|nej fo-rĺny na komunitnú a podporiť rozvoj sĺuŽieb starostlivosti q d|eťa do
troeh rokoyveku na komunt'tn_oi'Úrovni.

3o2o2ool l R023 - C. RlUS-bez UMB-Zrĺaďovanie a výstavba novýčh stavebných objektov
zariadení sociálnych služieb a sociálnopráwrej ochrany detÍ a sociálnei kurately (ďalej aj

'sPoasK') vrátane tých' ktoré poskytujú inovatíVne formy komunitnej starostlĺVosti a

opatrenÍ na podpoľu zotľvania/návľatu detí v pľiľodzenom rodinnom prostredĺ resp'
podporu náhĺadného rodinného prostredia (LDR)

'l . 302W3220000l - Zriad'ovanie a výstavba nového stavebného objektu zariadenia
sociálnych služieb

'1 .1 - 021 - Stavby

l '2 - 022 - samostatné hnutel'né veci a sÚbory hnutel'ných vecí

3020200'l'l R025: E. Rlus-bez UMR-lnvestovanie do materiálno_technického vybavenia
zariadení vľátane motoroých vozidiel pri zriadbvaní zázemia pre terénne sluŽby a

výkonu opatÍení sPoaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredÍ a
otvoÍenom pľostredí (LDR)

l ' 302W32200002 - lnvestovanie do materiálno-technického vybavenia zariadenia
vľátane motoÍového vozidla pĺi zriaďovaní zázemia pre terénne služby

l .l - 023 - Dopravné prostriedky

'l.2 - 022 - samostatné hnutel'né veci a sÚbory hnutel'ných VecÍ

3o2o2ool l _ 2. l .l Podporiť prechod poskytovania sociálnych sluŽieb a zabezpeóenia
výkonu opatrenÍ sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurate|y v zariadení z
inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb st'arostlivosti o dieťa do
troch Íokov Veku na komunitnej úrovni.

'l 
' 302W322P000l - Podporné aktivity

'l.'l - 52l - Mzdové výdavky

Gclkoľivýĺh opĺivmnýdl'výdaí<oĺ :

l 't 06 557'60 €

'l 0]5 236,88 €

l 0]5 236,88 €

opĺávnený výdavok

'l 003 696'78 €

'l'l 540,10 €

91 320,72-€

91 320,72€

oplámený výdavok

20 000'00 €

71 320,72€

Gclková výška opľámcných výdavkov

l 0 874'86 €

l 0 874,86 €

op]ám.ný výdavok

'l0 874,86 €

ltt. Predmet podPory
1.3.2022 8:43
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8.3 Zazmluvnená výška NFP

Cctková výška oprámcných výdavkov; 11'l7 432,46€

Gclková výška opÉĽnlnýG{r YýdaĽkoÚ pre proiekty garcruiúce prficm: 0'00 €

p.ÍGcnto 3poluíinancovania zo zdroiov EÚ a šR: 95,0000 %

Maximálna výška ncnáYľatného linančného pn?pcvlu: l 06]. 560'84 €

Výčka cpolufimncovania z vlastných zdroioY prijímatcľa: 55 87] '62 
€

ITMS
201/-t+

Predmet podpory

1.3.20228:43T l0zl0
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Rozpočet projektu

Turzovka

Nové sociálne sluŽby na komunitnej rovni v meste Turzovka

Prioritná os 2 -Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejn m sluŽbám

1.1 Podporit'prechodposkytovaniasociálnychsluŽiebazabezpečeniav konuopatrení SPoDaSKvzariadení zinštitucionálne.j formynakomunitn apodporit'rozvoj
služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej rovni

v savba nďého sbvebnéha oueru zaftadenia sociálntrh sl ržieb

teféful

5,00%
lron"o*

10,00%
ISpoluÍinancovanie
lvlastnYch zdroJov z
lcov ľl"l

85,00% Ispuĺinarcovanie
|zaroia šR z cov ľ/o)

spoIuÍinancovanie
zdroja EÚ z cov ľ/o)

95,00%

Názov žiadatel'a:

Názov projeku:

Prioritná os:

Špecifick cieľ

Spolufinancovanie NFP z COV
('Á)

Neopĺávnené rĺ davky
(EuR)

Plat DPHl0=6-8
Neplat DPH 10 = 7-8

55 838.76

0,00

55 838,76

12 763,00

0,00

z toho NFP
(EUR}

(9=8xoŕNFP)

953 511,94

10 963,10

964 475,09

't9 000,00

31 3 t2,63

celkové oPÉvnen
v davky (EUR)

(8)

1 003 696,78

'11 540,10

ĺ 0'l5 236'88

20 000,00

32 960,66

cena celkom
s DPH (EUR)

(7 =6x't,2',t

1 059 535,54

1 1 540,10

ĺ 07'l 075.64

32 763,00

32 960,66

Céna celkom
DPH (EUR)

bez

(6=4x5)

882 946,28

I 616,75

892 563,03

l nvestoÝanie dr maéÍiírlno-téchniekého vybawnia zž, aderria yáane

27 302.50

27 467,22

Jednotková cena bez
DPH (EUR}

(5)

882 946,28

I 616,75

sPoLU Hlavná aktivita č.'t

27 30254

27 467,22

Počet MJ

(4)

1,00

1,00

'ĺ 
'00

1,00

Memá
jednotka

(3)

s bor

s bor

ks

s bor

Skupina \^i'davkov

(2)

021 Stavby

022 samostatné
hnuterné Veci a
s bory hnuteľn ch
Vecí

023 Dopravné
prostriedky

022 samostatné
hnuteľné veci a
s bory hnutefn ch
veci

Názov vt davku

(1)

Hlavná anivib é' 1

stavebné práce

v daj stnvy

Hlavná aktivita č.2

nákup motového vozidla

Nábytok atyP pre 
',zaÍiadeniesociálnych služieb v meste

Tunovka"



3l

í2 763.00as zoĺ'oglgt.szo,Tzl

0,00

0,00

Neopfiivneľ!ä v davky
(EUR)

í10)

0,00

0,00

0,00

0,00

o-00

z toho

0,00

(EURINFP

(9 -Bx%NFP)

í 910,13

6 16í'70

2259,n

ĺ0 3lt1'06

..r,.l *"1 0,0036

0,00

celková c na práce za
prcjeĺd (EuR)

(8E 4xSx(6+7)

2 0'ĺ0'66

6 486,00

2378,20

1O 87486

8 736'/ĺ4l ĺ04 0E3.72

38 360,06

0,00

0,00

zákonné odvody
zaĺnestÉvateÍa za

mem lednotk!(EuR)

(7'l

2,8'l

2,81

2,5'l

Hrubá mzdď odmena za
meľÍĺj jednotku (EUŔ)

0,00

(6)

8,00

8,00

8,00

31 966,72

(5)

100'00.Á

100,00%

100.00%

1,00

(4)

í86'00

600,00

220.o0

s bor

(3)

osobohodina

osobohodina

osobohodina

QI

521 Mzdové
u davky

521 Mzdové
v davky

521 Mzdové
davlry

ostatné nÍiacíenie a nábytok Pre
zariadenie sociálnych sluŽieb v
meste Tunovka

lozz samostame
lhnutelné veci a

Isĺuory nnrĺeln cľl

lvecr
sPoLU Hhvná aKivita č.2

a ,ne

Počet MJSkupina v davkovNázov udavku % pracovného času na
projekt

lĺemá
Jednotka

(í)

Manažéŕ / expeÍt prípnvy projeKu

PrcjeKov manažéÍ (Íiadenie
prcjektul

Finančn manažéÍ

5PoLu lntemé riadenie pľojeKu

..:-..:

Íiadenie



Pod
Názov žiadateľa Mesto Tunovka

Názov prcjektu Nové sociálne služby na komunitn€i úrovni v meste Tuzovka
Prioritná os Prioritná os 2 -Ľahší prístup k efektívntm a kvalitnejším veÍeiným službám

špecitický cieľ
sPoDasK v zaÍiadení z inštitucionálnej formy na komunĺtnú a podpoŕť rozvoj služieb
starostlivosti o dieťa do troch ŕokov veku na komunitnei Úrovni

P.č. Nlá?ov vidavku skupinB výdalkov
OPH

opláWenéÚdaúry
bez oPH Výda\'lry bez DPH

Hlavná aktivĺtä č' í zÍiaďovanie a výstavba nového stavebného obiektu zariadenia soclálnvch sluiieb
so 0ĺ ĺlawý pozemný íavgbný obj.K 706 779.79 t'l'g Ui5'Ú2 31 123,51

1 Ĺ4Ä n7 2 293.33 120.14
lémhópó€ sĺ9'7? 173,7ĺ 15.1{
Hlbenie rýh tse uloŽ€nie p|yh'poLubjaš 60cm f'3 021 Slavbv m3 26,S10 20.00{ s38,2C 26.91

zvislé pr€mieslň€niavi'kopku vhol. Tr' t4 do 2'5m

K0,6x 1,15

3gm
021 slavby

m3 26,910 3,00{ 80,73 76,6( 4,01

Vodoloné pl€miesheni€ vĺkopku b' 14
r,45

39m x0,6 r
021 Slavby

m3 10,530 5,000 52,65 50,0; 2,63

zásyp zhuh€nýiám' ďh' šsch]et s]ebo okolo objektu

26,s1-10,53-16,38 021 Stavby
m3 1 6,380 8,000 1s1,04 124,4( 655

_aiko 3 obsyp plnovodného pobubia pĺeskom 021 släVbv m3 J,510 10,000 35,10 1.7t
p]esak pĺe lozka a obsyp poruila 0'4 b (3,b1X1,ô/) D21 Slávbv 14,00! 82,05 17 9Í 4'1Ĺ

21'aá a'ľ ĺ'0i
szunuĺe a Ub2enl€ ry8Úazloĺe z PvUdoryhy'6. JJ cm J2l Slavby tJ,tb 0'6€

l2J Slavby t9,000 0,20{ 4l 03!
|ďMlBchnlka _ pľnovod 892,8' gó|ll

)obubie z oc€roÚch rúÍok zäútoÚch čiďnych spájaných zvaÍovsnim

'kosľ 
11 353'0 DN 15

)21 Stavby
1,000 8,0il 8,00 7,6C 0,40

1Í

)obubi€ z oceľových rúlok zwitouich či€Ínych spá]aných zvBrovsnim
rkoEl 11 353 0 DN 20

)21 Stavby j,600 12,00( 67.21 63,84 3,36

11

'ofubie 2 ocelbvých ruíok zäMloýh čiernych sp4aných zveovanim
tkosť 11 353'0 0N 40

]21 sláúy ĺ i,900 15,00{ 118,5( 112,5e

1i

)obubie z oceľových rÚrok hladkých' čiďnych spájaných zvarovanim,
)ezošý'th -akosť J1 353 0 D 89/3'6

121 Slavby
ĺ'500 15,m{ 67,5( 61,1: 3.38

1: s€nub dno uN8o máL 11J53'0 )21 Stavbv I,@U 15,W( 15,0t 14.25 0,75

1t <eduxcra pouubra ruN 2t40 )21 Stavby k! J5,UI 3J,2! 1,75

15 )21 Stavby k! ĺ,m0 35,0!( 175
1C Pobub]e 2 oceĺových Íúrok hl' óie.ňych,chíánička D76/3'2 )21 slavbv fi ),500 22,04t 11,0i 0.55

1i

P'lpojka plynovodná z ocelových rÚrok záútových č]ďnych spójaných na

závit 0N 15
)21 Stavby

6út !,000 60,0tr 120,0{ 114.00 6,00

18 Montaz ďmalury zavlove] s fuoma zavlhl'kohulkpl''G 1/2 121 Slavby 9,0( E,5! 0,45
1S Anilalury a pnslusensýo gulavy Bohul 1/z plyn 121 Slalby !,m0 B,5b 045

2Ĺ

Monláž ďmatúry záýlove] s dvom' záVihi'kohúlik priamy'sol€noidový

vehlil G1' )21 Slavby
t,0m 4,mc 4,0( 180 0.20

21 Anĺatury a pilsluŠensfua guĺovy Rahú 1'' p]yn )21 slávbv I,W0 /,@t ĺ 
'aĹ

6.65 0,35

22 WnlaŽ Us lR pÍechodka PE/oceĺuh0/DN40 02ĺ stavbv rl,u!( '22 Bt 1,24

23 Precn00ka PE/oc€l: bo/UN40 021 Stavby ks JU,U 2.00

24 021 stavby sút í'000 80,00c 80,0( 4,00

25

lJloženie potubia oplynovodu zrúruakových polyeMénových PE' Ňry
navĺjanévkolÚčo€h 050 021 Stavby

39,000 0,7tr 27,3t 25.5, 1,3?

26 Potubre PE100- SDRl 1, D50 021 SLavbv J9,WO J,UUL ] ĺ 1.ll 585
27 |liln6 !0kov3 skuskävzduchom0'6 MPa do DN50 021 Slaltv UU,UL 4.0(

28 Íesun hmotpľe Wutorny plynovodvoqeKocn qs' d0 6 m 021 Slavby 0,523 lÓ'J] 09:

12,01 08,1r 3,6t

2S Nálery kov'st8v.doplnk'konšf ' syntet' dvojná6'+1xehajl 021 Sl8vbv fr2 1,000 6,00! 6,0c 5( 0,3t

30 Nálery synt'pofu bia do DN50 ď0jnäs.1x€mail+zäkl' 021 Slavbv 16,50U 4,m! 06,0c 62,tr 3,3(
)8lffié 50!,0! €z'0l zt{

31 021 stavby kp JUU,UU! l!t,ut 15.0(

32 021 Sl6vby kp 1,000 150,000 150,0c 7.5t

33 skroväskúÉka C21 Stavby kp 1,W0 58,000 58,0C 55Í 2,9C

6 608.00 6 277.60 330.40
1ďiadsnii č. l _WlMie hygienickit*t zďad8nl 3 29ĺ.00 3 t26.at í64'5l
<Ed. venllolď napl' DX400 loc 100m3ň/40Pa 12l Sl.vbv t2b,uw t3t5,!t ? ltE,zt 118,74

<3d. venllalor napr. Dx2u0 I 5um3/h/4!Pa 121 Stavby kE t,000 23 la
vyluxov6 xoEno so s[om uN ]2b 121 Slavby ks a,w0 7,000 2.4:.

ks z,w0 12,m0 24,00 22,8t 1,2C
:lérib{né oobubie ALUDUCT Dlt ]0{ )21 Stsvb! /flilt b,u0( 12,00 I 1,4( 0,6c
trlhov€ pobubie SPlRo s N6rowámi DN 100/15% )2J Slavbv b,uu( 1!0,0! 142,b( 7,5C
(Íuhov€ poEuble sPlRo s Ntrowaml DN I25/2h% )21 Slavby bh 116,0! 144,2( 78[
M0nlazny' spol0vac1 a l€snlacl malďl6l )21 slavby kpl 2'5Ĺ
aďaoenle c. z _veE&lB WdEa Fdd a m.0']']J 2 í12'00

lgsb€šnývenllálď napr' DvCĺ 315-sv€ntlätoÍ 1200m3h;200Pa
)21 Siavby

kl 1,000 1 250,00{ 1 250,00 1 ĺ87 5t 62,5t

1( llmiaci nadslavec napr. FDS-L 310/311 )21 stavbv t,oou 150,!U t50,!! 142 5t 7 
'5Ĺ

i1 Ťechod napÍ' ASK 310/311 ]2ĺ siavbv 5b,0!( 5b,!0 5J.ZT 2,8C

1u'na mánŽela n3D. Ass 310/311 l2l Slavby 51,Jt 2.1t

1: jpám3 klapka n8pĹ' VKs JloIJ11 121 Slavby kl t,000 82,00{ 4.1C

1t ffadac napr. Mt P lu ovadac )21 Stavby kr t,000 39.00{ 39,00 37,0: 1'ĺ

1: ]&odlá výuska NoVA.A_1_1_200x100_R1_V_W kl I,WU 1b,00{ 60,00 57.tr 3,0c

1f ]dvodný tani€ro9iven!l napl' EFF 160 s lämikom )21 slávbv I,WU 1 t,00t 1 l,!0 ĺ0'* 0,5s

1tl

18t

s )21 Slavby

)21 Slavbv bÍ ;,0!o

tb,uu( J2,UU JU.4I 160

2Ĺ Nátď poÍub a

)21 Slavby

IO,WO 9,00( 90,00 85.5C 4,50

21 ĺepelnä i20läcia PEP ÁL hl'25mm 121 Slavbv l,UUO J0,m( 120,0u 114,0( 6,00

MontáŽny' spojovaci a lesniaci naiďiál )21 Slavbv XP l,!!u 5U,U!( !U,UI 250

^.



121 Stsvby k'napĹ --------Bd,oot

-i5po(
XE

k!021 Slavby

021 St.vby- T|EUhďó pŇ-uble sPlŔo tfuďov*ámiDN 125/259ó

29|Ť€pelnä izoláciá PEP ÁL ht'2smm m2

bU'NĹ

ĺ50.00t

kp
---- lrp)21 Stavbv

1S,ofrk!
)21 St6vby

E
ĺ'50(

2T
021 Stavby

E
vsdenie vŽ€mi včíl. swŕék,píePoiéhiá, izol&ie 6poior Fuä

120 mm2
ĺ '3{Ila021 stävbyz|ľn_swlu snoz
1,5mkBHR-swkaSR03

02l slaúv
021 Stavby

1,0m41,000)21 StavbyŽehi včit. gwriek.pĺepoj€nia' izoláci€ 6pojď FBZ^

8- 10 nm
ĺ.00tk! 26.000)21 slôvby13{3 0 l0.00nm

r40,000 2,00()21 Slavby ÍFeZn do D 10mm, A1 D 10 mm cu D8

PV 21 íôl,ĺ0| 6,90138,0{3,m(D21 Stavbv k!

456,001 21,0A

-l--

2.m( 480,!r
02ĺ slavbYRd

Mnnn 1.0m du,o(
kr021 staúy11

71,04ĺ1.000 7,000021 Slavby k3!čĺl'UpMenia ná sloisne malom - wkom do 3 n dlžkytyóé

- 

ít-sl3otr 3J,0!
k. 11.0{0)21 Slavbvos 02 ĺ0'sl 0,551.00( 1,0u
kt 1 1.000)21 Sla\tysJ 02

{.0tt,000 ĺ'ofr)21 Stovby kr'Bemďď Úát' pá6iks(bézvodióá á plipoi' vodiós)

83,601 1,4086,0(
k! I 1.000 8,00{D21 stávbvdo

-t1,351

I,65

5,231 0,285.51
.000021 slavby

k
ĺ9lR]*' initBláfo á ocelová zäúlová 6021

12,00ĺ{'000 3,00002ĺ slavby kurnad 2 skulJq (sÍ, sJ' s(' sz' sR01' 02)

6,001,5tr)21 Staltv k!22lHR-svďk6 sK {{251 0,751.str 15,0!
10.000)21 StsvbY

2'2ú 11,4Uk 7,000)2ĺ slavby

so
1.00{

ĺ'00(
k!

k! 11,0t
]2ĺ stavbv

26loznačenis dodov šliilami smoIlovsné' z uTg!g!ĽL-
27lŠlitok smaIbvánýdo 5 pismmen 10I15 mm

s6,6ol 3.so

--_-El- 035

1,000 70,0tkr t0,000021 Sl8vbyFichyĺ(y do muívazMdého kämeň3.

á žels2ob6lónu HM 6

BKs stähoveia d410,00cE
250,00(

021 Sta\tv

021 StavbyE *ry
k6

@
250,00

E
281,651 1,04(

@ E
m3

'8ĺ'281
3,0)21 Stavbv2lHĺb€niejám nezspaž' v hďn' b' 3nád 100 do ĺ 000 m3

362,221 ĺ9'0t1'Wĺ 381,2tmi }81'28ĺ121 Slavby3|PÍipl3lok zä lepivo3ľv hoff.u'J
l 710'ĺ6| 91,59ZO.WU 1 E31,//m: ,1,587021 Stavbyvhm.b.3 do 100m3

3,000m: r1,507021 slávby
I {n.281 1?,75

2p1,o2l 13,74

šächietv hoÍn'f'3 do
225,2't3,621 4,200

021 Stavbv m3
7|Pĺiplalok 2a lépivosíhominy r'3

0,s1[ 65,00m3 83,{8021 Slavbyhľn'b.1-1 2278,581 113,95#b.@( 2 39!,9JMJ 179,785)21 Stavbydo 60{0m hďh'b
1,n(. 614,12m3 479.785)21 Slavby1olNakl6danie ýi4(o!ku nad 100m3 v horn'b.1'1

1 ĺ lUloženis swďiny na skládku
8,22i

-- 

,t1orE
79,000

- sB00

--TBta

121 Shvby

)2 I stávbyt
021 Slavby

021 Stavby

02ĺ sláúv

-----------{45.st

@
310,1i

44.1(

---------TXi

t78,/E5

t6,?01 

-E
i,080

záklafuvých d06iEk

3055,961 160.81

1N2,211 65.91
021 Stavby

021 Slavby
1 s19,1;ĺ6'685zo

5
155,0W

5S69,36m:

38,512
)21 Stavby

EtJl!úila-Ľry
1 t26,24

2,821

@
37,S20

990,00(

122,00t)21 Stavbv

)21 Slavbv_-i<Erry
zt€hál MVC 2.5

20 142,41 1 007,1ils í35.32|l65'ĺ02)2 I Stavby38 PrO P10/8

, *r.*l 219,10

150,0w

4387,91
29,253

D21 stáVby
Pof 25 Akustk

ĺ ze4'&l

zsq0{| 13'ĺ620t,2(m3 2,632021 Stavbyb

bmury z0

1m.0m

79,00c
ĺ ô3J.iUl s6'tr
553,361 29.12

11,63(

3,51(
26l o€bnenie nsd7ákltrdovýď múíov 2_strďné 2hotovenie

27|Debnenie nad2ákladovýá múrov 2_sľMné odsbänonie
582,48165,950)21 stävby

t 062,521 56.9i9S,oft I 1t9,4!1,151)21 Slavby28|Wsluž nadzákladoviEh múÍov z oÉlé 10505
262,2321.m0 12.4(

13'24í

1

1

16,370

7S,m0
Preklady zo

63:1,911 33.37_----ar-ďBr 
5r.5?

t,117J21 Stavby

78,ffi3 13,3/0
021 Stavby

355,s81 18,714,46! 3t4,2\
021 sláVbv ň' t8.fr3do



31. V1ýslUž plekladov z oc€le 10505 )21 Slavbv 14,46t 990,0& 716.12

sĺpy20 železobetónu b'c 2580 )21 Skvby m3 2,557 ŕ9'm( 10,10

3t Debnénie supov pd€rezu 4lholnika v.do 4m zhohvehi6 121 Slsvbv fri 30,711 22,11( 6E8,97 654,52 34,1S

38 &bn€nieŠtpovpn€Íezu4_uholnikav'dohodsbán€nie )21 Slavbv fr2 30.744 2.19( o/,Jl 03,s 3,37

PriPlslokzauoFeťod€bnenissdpovdo6m )21 Slavby frt 30,44 0,69t 21,11 zo,t! 1m
1Ĺ v1islui sťpov hÍsnatých zocel6 1Í}505 0,263 ss0,otr 260,3i 13.02

41 Priečkym!Íov8né n8pr.PoRoTHER[l Pl0hÍ'150mm P+D )21 Sb6v m2 5S1,098 19,m( 11 230,8f ĺ0 669'32 56r,54

12 ftieakym!Íované napr.PoRoIHEN P10hÍ'100nm P{ )21 Stavbv m2 221.200 19.mt 4 202,51 3992,66 210,11

43 SEny 8rusucKe n8pl'PoRol HEffi Áíu P12 hl'1 ĺ5mm P{ )21 slävby 216,6/6 25,m( I 4tb,gl 5 t46.UU 270.85

1A

Prihuĺovry hr'100mm z poíohelónu napl.Ytong objenov€j hmohosti

500kďm3 )21 Stavby
m2

17,151 Zô'lbĹ

466,97 44:),62 23 35

Wdďffió kohéb_lkcis : s1a# 5ĺ 70'l!ĺj 2121,1'

45 sbopy do6kové zo Žélezobetónu b'c2m0 m3 25.881 79.m( 1ó 634'6( 1 ĺ ĺ02'8l 931,73

16 &bnenE sľoFv do*ových-zholovenie )21 slaóv 1 075,754 7,il( B UbB,]t ĺb64,ĺä 403,41

17 Debnenie slopov doskovhh-odsbán€ni€ )21 staúv 1 0/1,/!4 J,05[ J rr /,u! 164 05

48 Podpďná koňšb'Ebopov ľo zaľaženie do 20kPa zhotovenie )21 Slavby frz 1 0ĺ8'501 2,50r 2546'2Í 2 4í8'95 127,31

4! Podpgnä konšb'sbopov tre zať8ženie do 20kPa odsbán€nie )21 slávby fri 1 018,501 1,50r 1 42(,tf 1 45í.37 76,39

5[ Wi'6luŽ sfopovz méle 10505 )21 slaňv 12.724 9S0.otr 1z lco'ŕt 11 S6.92 623,84

51 wy'sluŽ sľopovzo zvafuvďých geli KAR| )21 staóv 0,Et1 s00,00[ ogJ,{l 36 50

52 stužujúce pásy a Vence 20 že'€zobelónu b'cž5/30 )21 Stavbv m: 14,/Jl ŕ9'00[ rua,ib 58.19

53 Debnenie sfu žUjúc]ch pásov a wncov"zholwenĺe )21 Stavby fri 77,626 6,56( 509,2: 183,77 25,46

54 Debnenie 6fu žujúcich pásov a vencov{dsbáIenie )21 Stavby fri 77,626 2'ilŕl( 1E0,El l7ĺ,83 s,04

55 )21 Sla6v 117 990.00t 2 ôB/'U] z t43,44 144 39

56 schodl6Íow konŠrokcie zo Ž€I€20b€tónU f .c25B0 )21 staňv m: 1,E69 110,ofr 1gt,Jl 10.28

51 Výstuž schodišľovýth koíšbukcií zocel€ 10505 }21 sta!ôV 0,250 99!,0& 2Jl,lJ l2,s
58 Ĺfšiančnó pásy Avl Ds 14 )21 Stavby k{ 621,000 1 10( 683,1( 648,95 34,16

s!

Debnen]6 6chodi6ka priamočiál's Fdper'konštrUkciou-zhobveĺie
)21 Slavby

m2

15,130 17,12(

253,0: 246,08 12.95

60

kbnenie schodiska pĺamočiď's podpeí'konštrukciou{dsbfo €nie
)21 Stavby

m: 15,130 3,34(

50.54 18,00 2.S
61 schodiskové slupne z belónU )2I staltý t?,200 20,23t 32,57

62 Débnsni€ sfu pňov pÍismočiarych{holovenié )21 Stavty fr2 15,359 10,45( 160,5( 152,48 8,m

63 Debnenie sbpňov pÍiamočiarych.od6f ánenie )21 sla\ôy mt 15,359 2,50( 3E,4( 36,4 1.92

kfrWikád.' z t1!,7I 200!,17 't05,!

64 Podhlad Žo štkopiesku hr'20cm }2i slaúv 99,820 3' ŕ0t JIU,Ab 18,41

65

odkvápory chodnlk Ž belon.ouubnlxov sto]alych do l02ka z belonu
)2l sla\óy

102,0u0 4,49t

157,9r €5'08 2290

66

Klad€niezámkovEj dläžbyplechodcovhÍ'60mm dokffen.lôžkahÍ'4cm
)21 Stavby

ni 9S,820 6,41(

639,8ĺ 607,66 31,S
67 Bdbazámková hŕ'6cm 104.81 1 6.1 4( 64J,5r 0I,J6 32,18

tu!!1t,4 lW {lĺ'5' 5{Z,q
68 omleBa slukova nul'stropov 20 suchyci zmesl napÍ.Baun[ )21 Staltv 0/4,tu0 183.80

69

0mie&6 šlukoväWjLschod'konš'Lkcii zosUcĺých.nesi nspt'Baunil
)2l sláVby

mi

15,130 6,21(

93'9ĺ 89,26 1,10

1A Postrek pod keĺamické obklády maltou cemenlovou )21 Slavby n2 470,137 1,19( b!9,4( cJ1,49 21,91

71 0mietká štuková hÚl'sli€n 2o sUchÝch 2mesi napl'Baum:t ]21 slaúV 2 415.t56 s,6t z2 a/6,11 1 169.79

12 omletka vnÚl'v'penna výťah'aehl€l šfu ková )21 staúv 4r,639 /,90(

t3 Zakývánie Vhln j vonk.ofuorov z l€š€nia )2l sla\óv mi 220,893 0,50( 110,4: 104,93 5,52

14 0mielh6 štuhďä vápennä vonk4šich podhľsdov )21 Stavby m: 107,S46 8,00( 863,51 820,J! 43,18

Potahnulie vonk'podhľádov skloÝáknitým plelivom v{dčeným do helu
]21 sta\óy

mi 107,S46 6,44(

695,1t 660,41 34.76

7ô omielk6 vonk'suen silk,lová šb6b3ni hr'2'5mm biela ]21 slaúv nt tq,3tl 13,mt 481,24

11 ]2ĺ staltý f{,J/1 u,61( 22,ffi

18 Vonkajšia p€n€bá€is po omieío vonkaišiu ]21 sl.úV hi 740,371 1,37( I 014,3', s63,5! 50,72

19

PotáhnUte vonk'sIen sklováhilým pl€tivom úlsieným do helu
)21 Stavby

ni i9,859 6,45(

386'0ĺ 366,7! 19.30

80 t.140 10,97( ac,$ 1,47

81 KontakhÝ 2at€plovaci sv6|am 2 ĺaEad'!olystrénu hr'1E0mn )21 staúv !t2,161 26,00( 353,81

82 Áontaxby zat€plovacl sYslém 2 mln'vny hÍ'1Eomm J2ĺ sta\by t41.321 b2,w( 22948,61 ?1 801.26 1 117,13

83 Mázďina z b€tónu píoslého r'c1ď20 hr's-8cm 121 Stovby m: ;8,i05 90,00( 5 283,4t 5019,28 264.1

8,4 Md'nina 2 b€tónu prostého t'C1ilzo hÍ'12-2kn )21 st6\óy h: I 23,570 88,00( l0 644,1t 1U J30,4! 54,11

85 +€hladenie powchu me3ninv ocet'hl9dĺlkom hl'5_&m i8.705 8.S3( 26,21

86 qehl'deniepoýchU m3záninyoeĹhl3dilkom h.'12'24cn )21 staňV m: t23,5/0 t,24( 14,73

87 sEhnuĺepouchu maŽaninvF€duoŽenimVýsfuŽehl'}Ech )2ĺ slavbý m: )8,/0! 0'ô0( 490,11 25,83

88 )21 Stavby ma I 23,570 2,2m 211,81 258,2t 13,59

8S Debneňie sben podHadného beloňu.zholovenie )21 St8vby mt 21,030 7,ffi( 169,6t l0t,t/ 8,48

90 D€bhfi ie sÚ€n podkladného belonu{dsbánenie n1 14.030 2.58( 02,0( 5U,9! 3,10

s1 W6tuŽ betónovÝch ňaahih 2o 2vďováňÝch 6iéli Kďl )2ĺ slaúv t2,251 s00,00( tt oJt,J( 5s1,57

92 )2ĺ slavby tb,35s I,91( 6,0

ssmonivelačná stiďka !odlshová hrúbky 3mm + p€neb'náleĺ )2ĺ sldvby mi )60,460 3,29( 3 159,9 3 001,91 158,00

s4 06adeni€ oc€Iových dv€rných záfubni a.ámov do 2'5m2 )21 Slavby ku! ĺ6'000 20,00( 920,0{ 6/4,0t 46,00

s5 Zärubňaocelovä cGH70x1s7x16cm komail'Úprava )21 Slsvbv ku! ),000 35,00( 260,0( 2o0,uL 1 4,00

s6 zárubňa oc€Iovä cGH 80x197xl6cn komaxil.UpÍava )21 Slavbv ku! i.000 J5.00( 8,75

9i Zärubňa ocelovä cGH gox197xl6cm komaxil.úpÍava )21 Slavby ku! 13,m0 35,W( ó!b'Ut 4n,2

s8 Zärubňa oceľová cGH 1ooxĺ97x16cm komuit'úpÍďä )21 stávby ku! 1,000 Jb,m( 33'2ĺ 1,75

Zálubňs oc€ľová cGH l 10x197x16cm komaxit'Úp.9vá 121 Sls6v ku! ,,OUU 10,m( 360,0( 342,0C 18,m

100 0sadene &eÍných záUbhí'Íámovoce'ovýE\ 2's4'5m2 )21 Slavbv ku! ;,m0 38,83( 232,9{ 221,3! 11,65

101 záíUbňá oceľová cGH 165x197x16cm komaxil.Úpĺáva )21 slávby ku! ĺ,000 207,00t 29(,Al 1gb,b! 10,35

102 7äŕUbňs oceĺovä cGH 185x1 g7x16cm komaxĺl.Úpŕavä )21 Slavby ku!
',w0

188.00( 940,0t 41,04

103 osadenie olas[ckých !tráDelnÝch dosák š'näd 2mmm 121 Slavbv t8,000 3,93{ 13,36

101 ]2ĺ staltv /1,4{0

]21 stá\by

4,14{

2,18{ 1 1 1,60

astalnó konšfukcig a práE _ bÚranig ' í6M,7l l5 Bĺas 82,21

10€ i'lôntáž leš€ niä láhk'ŕadové+podlähy š' 1 ,5m v' do 1 0m ]21 staňv m: ,89,490 1,83{ 1 410,u 1 ĺ2!.2| s0,54

i07 Pripl'lok ra pilý s káždý dälši m€siscpouž[á l€šeniá ]2ĺ stavbv ht ĺ 978'980 0.35{ 34,63

10t Demontáž leš€ni' ľahk'radoVétodláhv š' 1,5m v'10m )21 Slavby m: BS,490 1, I9( 58,6/

i0s Lešmie laĺ*é ľml,nó vičkymalanyao ĺ,gm m: r12,130 1,64{ 642,1( 33,/!

l1c Leš€ni€ Íáhké pÍacovné pomocnévschodisku Úškydo 1,5m )21 Slavbv n1 JÚ'b24 3,86{ 149,0S t41 61 7,45

111

Leiinie lahké pĺacovné pomocnévšachle plocha do 6m2 Úšky do 1'5n
)21 Slavby

m:

27,810 4,10(

1 14,02 J083: 5,7t

112 ochÍanné Žäh.adlie na Vonk'volhých sbsnách ob]eklu Íúĺiové 121 Stavby 262,680 3,44( cu4,Jl 45,22

113 ochrannä sie|z Ume|ých v|ákien s obrákowstbu 121 Slavby n2 1,060 52,44



1

muÍované ýišky&12m

HsV' HzsÍ5

021 Stavhy

021 Stavby

021 Slavby

021 Sbvby

021 Slavbv

1 ,/Jq
8,850

3,500

8,000----_---.-
0,150

34S,32

näleÍ

hyďoizolácie

^islá
napÍ'Eläslobil Pv 40

ssí8lt'penet

äsíalLFne''

D21 sta\Ôy

628,020

1.10t

2 292,0i 2 177 114,60

Uskovei

aslalbÚ
podkIadnej t€xtiIie vodol.

131

C21 Slavby

1 184

11.55

PE

Ó21 sl8vby
m2 12,054 1,S5(

23,51

1

hmótplé Úšky do 12m

do 10'zasudBna

137 ALP,PENETML

)21 sta\óy
ni t81,798 0,50c

392,41

021 Slavby
n2 183,330 1,20(

220,0Í

1101F

-F141 I

sbešnej
)21 sta\ôy

m2 828,004 0,300

248,44 ,35,r81 12,42

142

Filep€nej

1,5nh

)21 slavby
132,557 1J,5UL

1189,51

143

1

za hr.1,5mm

Íólie tanieÍ na

D2í stavby
n1 {4,540 5,m(

222'7Í

3ĺ

14i

a-6-uwuuvrinv"ti*ĺaomasuďozpodkladneitextiliE
)21 Slavby

n2 916,021 0,760

636,18 34,81

28,50

uomž t"plrepolĺ"i" stiech, prilepenie za sludens bodovo 1wstva
021 Stavby

n2 1 477,368 2,20Í

3250,2 3 087

163

t61-
--6s

- ffi

há sbeche nalepidlo

loska únE hr 150hm

Doska i20lačná mingálne vlna hr'200mm

l2l Stavby

)21 Sla!6y

)21 Stavby

)21 slavby

n2

-- ^,--ň
n2

mt

738,684 1,00!

5,910

8,070

s,84Ľ

- ltoo(

/38,00

168

--m

-1nn1

172

173

-- 1?4

175

-1161n
1?S

119

6iEl repĺizĺeaĺ(!aľua'polysĺ}Íénu na balkóny ná lepidlo
02l sia\óy

m2 {7,300 2,420

114,47

11,75

183

v objekloch

hr.l2,5mm

GKF 12,5frm

i3,031 8,280

43S,10 117.
18t

rohož s int€grovanou po shou
021 Stavby

m2

f
197

l

2t

2l

2',

2

2

z

2

2

2

2

F
I

I



187

srešná Mins z í'lmvaného plechu celoplš-aplikáciou lesniaceho páEik6
02ĺ slaňy

i2 16,1 l4 19,S0
8S,6rl 819,01 14,6t

]21 Sl6vbv 14,23! 905,031 45,2!

Poolaslované opl€chovaňie odlťa!ov Íš 330mm )21 sbvby fr i00 J,JE( 207.871 197,{ 10.3(

190

1S1

kua

25,500

1,11C 24.811 zJ,o!

-13r-psl-------m

46.321 q,tt

1,24

6,60

2,35
192

191 pďapelovÍš 400mm

mÚrovrš g50mm

)21 Sbvby Í 833.681 792,00

2 750,191 2612,68

11,68

137,51

19:

'oplastovsné rúry odkvapovéd 100ňm wálane lapača s'eŠ'naplwenin
)21 slävby

ĺ 
'000

18,ffit

3Sr,Xl 372,61 1S,61

1S6

}€sun hmôlpÍe l{ampiďske konšÍ. vobj€klochvýšky do 12m
021 Stsvby

% i6,257 1,310
I

86.801 82,41

ó6 !99,82| 54 054'E|

4,31-----TmE

í98

Vďk'plsstové zasld€né steny E dvďámi (s ĺzolačĺým bojsklom)'pol' D1'

m, D3, 07, 09
021 Slavby

n2 102,025 180,0m

4 504,201 4 21s,s!

I

18 361.501 i 446,21

242.881 230,11 14

20t
)21 sla\óy

mi 46,166 180,00{

415.4S

tojsuom )21 SlavbY nt ;4,485 170,0fr

20i r'oIk'pl'Etové dvďe plné' pol' D5.017 )21 staňy ň1 ;.173 2W,oil 1 094,601 s1,73

201
y'onk'plaslovévonk'dvď€ s izolaolh ľoj6klom' poĺ' M
(Ucinská lnká +Wleďá chládnióka

)21 Sl6vby

D21 slaúv

n1 1,750 220,0d.

0.m(

605,!01 5t4,Ia

-_- 
0!Tľ---------Tia

30,25

20/

20{ D21 slavbý )00 80,00( 80,001 /6,tr 4.tr

206

ľ3 výezna slechu,
021 Sl8vby

kus 1,000 2m,0m
,5o,o0l 237 'sÍ 12,5(.

2A? sľshovacja Wút'lol€ta' kotusci Íám mt 4,200 24,15! 10r,4Jl 5,0i

208 Pomocné drevená m6dlo 296.600 1,00( ] ]ó6'4U| 59,3:

209 D€wné madlo+koveniB )21 Slavbv 13,m0

11,m0

13,ffi[ ,s8l

- 241,sol 225,/^

8,8r

211

ĺvontáŽ dMer posuwycn !Mdl'
Dvelefrútďná plné 90xls7 dyhovďé posuwé do.äm! )21 Stavby xur 11,m0 1S,2r 2 103,221 I 99B,Ub 105,16

úonláž dvier olvär'do ocel'zárlbn€ l.kidl. ku! t1,m0 21,411

60,00(

663,/11 bJu,bl

J00,ool 285,00

33'ĺ9

21?

211 ]veľe núlďné plné 80x197 dyhovďé )21 Stavbv kur J00 60.00( JUU,UUI 285,0[ 15,00

211 }veÍe nÚlďné plné 9or197 dytovďé )21 Stavby ku tdo00 60,00( 840,001 /9E'uĹ 42,00

21Í :u* n]u* plnt ĺlo'ĺsz ayĺova" 121 Slavby I,m0 60,w( 420,001 J99.U( 21,tr

211 voiláž dvier olváľ.do oceĹzÉnbne 2-kĺdl' ku! {,000 2b,m! 5,m

218 DveÍe WÚtďné 2/3zBklené 185x1s7 dyiované D21slaúv kus 4.0{0 150,0m o0u,uul 30,0t

219 Montáž dvieÍofuď'plolipož' do z&ubne 1'k 021 Stavbv kus 11,000 18,180 258,721 245'ĺt

224 Dvele vnúlď.E pož.odoln'3omin'70x197 dyhováĺé

Dv€Íe múlď'6 Fž'odoln'30nin.gox197 dyhováné

021 Slavbv 2,000 130,0m

- 130ptr

260.001

3s0,001 370,5(

13,0(

Dv€re hútď'6 pž'odoln.30min.100x197 dyhováné ku! 1,m0 130,08 130,001 6,50

223 overe Úúlď.s pož.odoln'15min'1 ĺ0Í197 dyhoWné ]21 sláúv lu! 130,00{ JgO,UUI 1S,50

224 )vere vnúlď's pož'odoln'1smin' 70x197 dyhovoná )21 Sldvbv ku! NO 130.0ĺX 130.001 123,5U

221 }v€re núlil's pož'odoln'15nh' 90x197 dyhovMé )21 Slavby kuĺ t,000 1il,00( s20,001 44,U! 26,00

22Í G-táždverováĺ'protipož'dozárubno2-kr' )21 Slavby r,000 22,mt 44,ĺ6|

221 }6Íe hútď's pž'odoln'30mih'165x197 dyhované ku! I.000 1JU,UU 6,50

]Veĺe hútď's pož'odoln'3omin.l85x197 dyĺovaňé )2i Stavbv ku! ĺ '000 130,0il lJU,UUl 6,50

22! (Íučka+!'ložks{*ovsie )21 Slavbv kUĺ t5,0{0 11,00(

5,24
230 š. nád 1{)ch J2ĺ slavby kur {9,000 2,144

2,4
ší*a 1 scm231 021 St6vby

kuE

r,000

t,000

6,W!

021 slaňv kos ]5.000 6,ofr 10,5(

021 Stavbv ku€ )00 6,mc
3,S

had 10cm )21 SlavbY kur 15,000 4,97(

5,00
šiÍka 15cm ]21 sla\Óy 10.000 10,w(

šiĺka 15cm kus 1,000 ]U,W( 10,0u1 0,5{

duboýi 187 )21 sláúv ku! 5.000 10,00( 2,ffi

6-12n ]21 staúv i51 836 3,11{

í9ílĺĺ6l ĺ! l00ls
242.5i1 230 3t 12,13

z profrl'oc€lé do ]21 slávby ĺ8'500 5,W0

Foíil'kovenie 121 Stavby k( !73,000 1,bUU 65'1€

z plných n: i3,350 50,000

muÍiv6' do 20kg D21 sláúv 6,100 5,00t 80.501 /6,{

21,71
02ĺ stavbý 289,800 1 434,701

021 stavby 2,000 /,5St 15,1E1 14,4i 0,76

021 Stavby 2,000 11,66( I,17

obojsÚená )21 Stavby kus 2,000 13,80(

13.9s0 6,31(
1,S1

)21 sbúv Í 10,200 3,74{

]2I sta\Ďy t3,950 80, 1 116,001 1 uou'zĹ 55,80

)21 Stavby mi )8,080 2( 779,881 38,S!

)21 Slavby k! t71,200 2,N! 71'4Ĺ

2 plhých m: t8,080 50,000 95,2(

2ábÍ6dliaokien m: 11.820 10,760 1s1.741 ĺ62'1l

255 021 Slavbv ]20,760 2 801,901 ŕ6!'ô' 40,10

021 StavbY n2 17,820 5( 891,001 Bab,4i 44,55

z

021 stďby

n2 13,225 ĺ00.ofr

1 66,13

drobných )21 Slavby k{ 107,840 2,44\ 13,16

k! 107,840 2,01( 11,16

21,52
)21 Stavbv k{ t17,420 0,600

)21 Slavbv t17,120 2

121 SbvtY ]2,m0 26,910 861,1 21 43'0€

uňývsdl3'kolvenie 121 Sl8vby t8,000 z2,B! 639.041

021 Stavby kus 15,m0 20,01( 3oo,15l 285.11

2,&
dÍžadlápli Vani n21 slÁvbv kus 2.000 21,mC

1,73
021 Slavbv 1,000 34,

021 Stavbv 30,m0 13,46( 403,801 JUJ,O1 2n,19

objektoch )21 Stavby
q 185,594 J,m( r56./Ul 21



26S r 04o'ď}'lT:. j i.':+.í'.fJ:.]ľĺ!i!ľ | 52.03Monláž wnk'k tM'dležieb fuamaomin lepiĺtom 22,N021 St6vby ň2 {7,300
27n 139.80u'í{i!i1*_! ĺ j&!!| 6.99mnlaz vonK'Kďffi 'sĺĺxa Íohého v'100mn do malty 3,W!02 ĺ slavby n 46,6{0
271 86i476r;ĺil5:.:o;.é';g16q| €.37Kérff ické obkadaólry fr uwzdtrnó D2ĺ stôvbv t4.558 tl,wď2

3,m[021 Slsvby?72

273

1l4'g0|[aÉ :K4lial(Erľl 5.75ffi176,630
27Ä 3 0 ĺ 2'80xr1i.'7*i{ŕ'o!ó'El6| 150,61K.rmĺcká dl6žde 02ĺ stsbv ĺs,1s1 15,W[n2
275I
276

J,WII
2,mĹ)21 Slavby

)21 SlavbyE vI
h

90,614

-

268,000

271 ,"'*ffiľi,#..ffi ô1,07

lronláž plávájúcich podlóh lsminátových š'1m-l50hm 6y6Éh dic
)21 Stavby

m2 261'5í0 4,S[

278 Pďtety lMináb* typ 5poj6 dic
PÍélméĺ€nie škóŕ 5r3mm lhelom alcýábÝm

271,sffi 12,00c

2.m[

3 295'03LjiJ' ä};sŔaŕ6| 16{,75

-----36ô'oo_E''_EiE*Effi[ ,?Éo)21 slavby

)21 Stavby n2

260 1 J ŕ'2l Ľ_]:].,1:ĺ;;i?.],'. l[{ĺtí| 6.86Podložk' pod plávpodlaĺu,íóli. MilElon ht2nm )21 staúv 271.586 0.ficú2
281I
282

hmólplo 12n 6,78

)21 staňv

)21 StavbyE 58,533

32,fro

3,m[I
5,00(

263 1 
gJ.zU tr;äÉť-;ssrulgfl 4l 9.66)2l slaÚv 32.200 6,00(

281 r Jz./UE:lía:: ]}:'l' j iĺ|oluJ 6,MPodlďoúna PVc
)2 I Slavby m2 16.588 I,m(

2AS ĺ'st 48'30l!i;;;.,lj: ár;{si{p| 2,nMonláž Éá3lowj hlďy ha Echodišťových sfupňoď )2ĺ stávby E 32,200

286 2,il( Ea'53Í'' j!,'].i' a0]@| 1,nB8ná plá.bvä 33.810

281 spďovEn'e na shodišťwých rfupňoch silIkónon ]2i sláúV 32.200 ĺ,50( 4Ô'30l* r-.:':''].:-:i.lilW| 2,12

zEA l b92'J2I|:|. ;i.:':: iĺlluíiĺ'u| 84.62)21 Sbvbv tr s3.521 3,5{X

289 2 133,581:' " l:, r,.rBl0J*90,l ĺ21'68Lepeni€ plastoýh poúdkových podlÉ'h )21 Stavbv m2 529,010 4,m(

29a E,WIPodlahoúngPvc )21 Stavby ni i55.1S2

292I
293

PÍésÚn hmót pÍs podlahy pou6kow v objeldoch výšlq do 1 2n

)2l stávby

L

)2ĺ stavby
I

ň1

n '6rď._
I
;.550

3,00(

I
6,00t

291T
295 ]2] slďbv

)21 Stavby

-

I
mi

výšky e12n ),333I
1t0,13?

3,m(

19,00(

296 ĺ'm( 4íu.l4l:.l :;:.: Ťi-:llE ĺĺI 2J'5ĺsk&ovanie píi montážl J21 Slavbv nt 170,13?

291 mt )3.643 t6,m{ 7 898.2s ľ' :]; ., 1 : : j&9q'lls8| 391'9ĺKďmicté obHád'člry 021 Slavby

298 d t21,300 1,20{ 1 a5'56ľ_r' :! :.'3.:.j ĺ5s'z6| 7,n

3,00{I
6.00t

2B!I
300 Nát ry 021 Stavby

D21 Shvby

-

fri

I 14,466

15s.030

30ĺI
302

n1

I
m1

Nátery kov'doplnk'končb'6yhl.tzákladióM
Pdčokovďie uiponným mliekoh v hieshBli vÝšky do 3.8m 021 staúV

02ĺ stavbyI ts.030I
,472,8ffi

2,W{

1.m(

303I
301

1.90(

I
12,00(

6

Mäĺb6 z bkuthh zmesi ĺr€bná dbjnáBobné v hi*hosť výšky do 3'8m
021 Slavby

n1

I
ho(

t 472,896

I
25.000

fi0&

48 0íT a)MVo'ÍEcHNIKA

lloĺlgž odlučNačá Us1.0 021 Stavbv kr

I
2,000

02í stsvby

02ĺ stovby

odlutovŕi lukov a škrcbov podúezoÚ, pielok 1 vs' s kaloýou jjňkau,

t4ontáž k6nalizäóného PVSU pobubja hladkého úaMstvowho oN 160

PE, MEA

I aN0I
t8,000

590,000

I
0.6ffi

I,U0 25,000 10.00

Rjra kilalizačná Pvc-U graitačná,

DN 160, dĺ. 5 n, WAVIN
hladká sN4 ' KG, 

^A 

- ifiWtvovi],
)21 Slavby

m0m 1.0m 360,001' ,... - ".'l!l?,o!l 18,00Monta hdowdnej fuÚolty na poĺUbĺ. DN 2&5o

)21 SlavbyE
)21 StavbyE

ô'N0

I
2,000

I
18.000Eqqllf i]ľ !P HÍĺ25/l,

I
nI
I
)04,000I
ĺa1 0m

Potuhie 2 njr PP HT odpsdná. DN 75 ĺ02.0m 3,m0 15,30305,001 .{q0;701

10 c06'00la ;... :':jĺĺ'í]ĺ!| 10.40Po'UbiEz njl odprdnó' Ňra PP HT DN 110 ]2l stáňV 202.000 4,0m

11 /1t'00ĺ a tl}islPobUhiB z PP rúrÍP0 $ĺ7/47 D I 121 Slavbv fr 79,m0 s,0m
12 t5 mn s 000 , : :aí'ĺo|zzl,lulr\, ĺ1'25Pobubioz PPrúrTPD$ĺ77{7 ľi!áiacje D50x1' 8 )21 Slavby n

13
kĺ 27,000 2,00{ 5r.*l 2,74

Ziádďie plipojky na pol'Ubl vw€dcnie a upohsnis odPadových vhusl'€l
D 10x1' 8 Umýwdl6 )21 slávby

14

Zisdénie pĺipojky ná pobubi \,}ĺrd.nié a upéhEniB odpadďých Vhu6ljcl
D50x1' 8, vaňa, dr6z )21 stavby k{ 6,0m 2.0m

0,60

ĺ5 3'í5*.*ľ
ZiadBniB pŕipojky na polrubl vyvedenio a Ulshenio odpsdovFh vhlstol
D ĺ10x2, Wc. vý. )21 Stavby kĺ 21,000 3,00{

ĺ6 U],OUI ',Rbl 4.05P vC-U oúoaka jednodkh á odpadýi) )2ĺ stavby 54,W4 1,'UU

17 z5,w 4U,UUl a4wl 2,mUboika odpadova PVC D 1141 10 kn )2ĺ slavby
l8 0,35

ĺ9 ťvý'U odbúKa )ďnoducha odpadová 1 10/ 50 121 Stavbv 1,500 13,s01 12,e1 0,68

2Ĺ . ťci{0l132'00ľ 6mťvv'U toleno pÍe Kananzďne rury hladké 1 10/45. 021 Stavby 88,M I,50U

21 8'ĺ916J,E0l lwlór lPVC.U 
^obno 

prc hanahzacné ilry hlad\é t25/4ť D21 Stavhy 11,N0 1,EUO

021 Stavly 1,U0 4,000 0.20

Koleno Pvc'U, DN t60X45" hladká pre gavilačnú kanaliziaiu KG
pdtubia, WAVIN

23 021 staóv 6,001 6J0l 0,30ťvc-U loE o odpafuvé /5I 45'

24 REttAU RAUPIANo P]us Redukcia DN 125n00, k' c'120ôi4.001
02ĺ slavby

5,N0 7,040 1,75

2a 225*'ooľ *.^lREMu RtUPlÁ^lo P/Us Redukcia DN 100n5, k. c'121 404-001
021 Stavby

15,000 3,040

2t 021 sláúv I,UUI {,sl 0.15
Jvc-U odbocka kanaxzaňá ple dry hladié 110h10 ffi" I,WO

2i 021 Stavbv a!,wu bg.uul oo,@l 3.fiJvC' U odboc^a 
^analzacná 

pE njry hlad^é 1 25t1 10 60.

2t

)dbočka 45' Pvc-U' DN 125h 25 htadká pre gravjlačnú kanatizáciu KG
021 sta!ôy

I 4,000 6,000 1,2t*,*l 
' 

?r,Bol

29 -vc u odboc|a Kahatz&na pe ilry hladké t60/125 #' )21 Slavby 4,M0 5,004 20,001 ts,Nl I,m

I

I
-

I

g



30 PvC D 1 50/1 25 nh hladh;, kana|zEiný syitém, P]PEL]FE 021 sbúy 2,N0 2,A00 ,.*l 3,84 0'2Ĺ

31 45'PVC'U' DN 160h60h]adká pri gravilačnú kanalizáciu 02ĺ slavby 1,U0 6,04t 6,ool 5.7( 030
021 Slavby 1b,004 ĺ65'00l '156,75

8.25

]21 slávby t2,u0 12,40A 384.001 36{,8{ 19,24

]2í slMv t6,uu, 4,004 64,!01 00.6! 3,20
3a ]21 sl6úv 2,044 30,001 28,5{ 1fi
3f ( odboaky. kaleha, redukcie) )21 Stavby z,uuu 300,001 a5'0Ú 15.00
3i 1en pnpalente wu 1Iu plasl

)21 slavhy 19,400 152,001 ĺ14'40 7,il

38

iroĺláž podlahového vpuslu s vodorMým odlokom a integrov6ným

Wťskovýn UzáWom DN s0 ]2ĺ sl8vby ks 18,000 6.00(
1m,ool 102,60 5.10

3!

Podlahovj, vpb! napr' HL514SN (0,5 |s), hoizonlálny odlok DN 40/50,
2ápachavá uzávierka Pdňus' K)ck Klack. ŕán 1 21 xI 21 nn' nnežka
115x115 nn'neĺez

)21 Stavby

18,000 84,400 1 72.N

40a
Montážpodlahového qustu s vodoÍovným odtokom DN 75 021 slavby ks 1,000 7,00c ,*l 0,0( ?,aĹ

41

Podlahový vpust napr. HL8a'1c, (0'5 |s)' vsiabi]ný odlok DN 5on5, cen
Dĺain, po]ynÉňetónoÚ lin6' niežka neĺez 115x115 nn, PP/PE

021 Slavby

4.N0 200,000 ,oo ool 760.0( 40fr

41Í

DodlahaÚ vpusl napĺ HL80.1c' (0'5 us), vaiabilný odlak DN 50n5, cera
Drain, polynérbetónový linÉ' miežka neIez 1 1 5x1 1 5 nn, PP/PE

021 Slavby

1,U0 200,40( aral 0,0c 200.00

4'
Vonláž bezpeónslného prepadového sbešného úoku ple ĺóliové izoláci€
ĺechanicky kofueného s ohlevom DN 110

)21 Slavby kr j,000 25.00{
150,001 112,5C 7,50

Ä3

stešný úak bezpečnÉlný napr HLô2. 1 saÍd1'veilkálny odlak s
)hrevok' s naslavfiernýn prepadom 28-68 nn, PP/nefez

)21 Stavby

6,UA 250,A0A ,tr,tl 1 125,0A 75m

44
Pre6un hmóllre nÚlomÚ kanalizáciu v objektoch výšĺry ňad 6 do í2 m )21slďby 1,1?2 3.0tr ,"1 1,28 0.22

g tlstTl I $7,7i 723,O

15

Pobubie 2 oceĹnjr pozĺňk'be2Ávík bežných_l1 353'0' l0 004.0 zv'ov'
b€žných-ĺ1 343.00 DN 32

)21 Slavby 3,000 16,0m 4r,*l 15,6( 2,n

46

Pobubi€2ocel'fijrpozink.b€2švik'bežných-1ĺ 353.0. ĺ0004'0zvĺov
hežhýchlĺ 343'00 DN 10

021 stavby 55.m0 20,000 1rm,ml ĺ 045'0t 55.m
47 MlRLLANtzotaaa ZA 9" 021 sláóv 1€E'50| í7s'0t
4B 021 Slavbv 190,400 0,583 11!,(tl 105,2i 5,5r
4( 021 Slavbv 11 1,000 0,t54 83,251 79,0( 4'1Í.
5( D2í stavby 0,6Ji 38,J21 36.1( 192
5l VTKLLAN tzolacta 529' 021 stavby 1,ZrL s0,001 85,5t 4.5C
5t trolacla polIuhE. ôal 9" MIRLL0N 121 Stavby 50.ffio 100,001 95,0( 5,0i
5a 5parn a htap k a zvt sta il4" 121 Slsvbv >,wa 4,40[ 20,0ul ĺs'il 1,tr

5/

qohovj, gulový venlil s frlton bez mdice, chrón 1/2'.j/8', kód 1481900,
ilc, pračka )21 Slavby

?4,4A0 3,044 ,,*l 68,{C 360

55

'lexi halljca do baléii s pletivon z nehrdzavejúcd ocele s kĺátkou
ioncovkou g8'M10X1 L60 kód )21 stavby

?1,000 8,004 1ffi,m1 159'6í 8.40
5€ )21 slaúy t5N0 60,001 57,m 3,m
5? )21 sláúv 15,W0 6,000 co,00l 6b,s 1,50
58 )21 Slavbv 1t,&a 4,040 bo,uol b/,w 3m
59 )21 Stavby 4,000 100,001 95,00 5.00

60 sanitámatďhnika Aquapl$l plďhod'vonkajši závit AG 16X1/2'
)21 Slavby

45,000 5,A0A 2s,ool 213J5 11,25

6í
Pofubiez plastckýth njrck PP D 20x2,8 potyfi]zí}m aärsnĺm 02ĺ slávby ľ 377,000 4,000

1 508,001 r fi2,6( 75,40

62
Poblbie2 plaElichich rÚlok PP D25x4' 2 polýúznym 2vársnim 021 SlBvby 1S0,000 5,000

,50,001 902,5( 17_50

63
)ohubié z plaslickýah n]rok PP D32x5' 4 poMjzňW zvfuaním 021 slaňy 11 1,0{0 6,0m

6ffi,m1 632,7( 33,30

6, 'obubiez plastjckých Íúrok PP D40x6' 7 polyfijznym dáŤanĺm 021 Stavby {6,000 8,0m
368,m1 319,6( 18,{t

6ĺ 'o'ubi€ z pla6bchich rÚlok PP D5016' 9 polyíúznyh &ál'njm ]21 stavóy 12,0m 14,00(
I m8,ml s57,6( 50 4C

6f
)oÍUhie z plastckhh ruíok PP D63x8,4 polýÚznFl zvárBnim )21 Slavby i0,000 16,00( soo,ml 76'.0r

--5ďôď--------------it

40tr

68
ochÍánapobubiaplEl€nými päsmi DN 50 a DN 65 technickä mi€shosť }21 sla\óy r2,000 6,00( ,,*l 68.4C 3.ôc

6! 0N 15 )21 slavby kr
'5,000 5otr J/b,001 356,25 18.75

7l sANt tAS Nastehka /UxilZ )21 slávbv ,0,W4 2,040 ruu,uul 9l,w 5,m
71 )2ĺ s(avbv t,000 1.30C 3,901 3,11 020

72 AulonaÍický advzdušňovil| zavzdušňovscj venti| 1' AvK PNl 6
)21 Stavby

3,000 48,A0A

'oo,ool
136,80 7.24

73 llontáž zďia&nia magneIick€] Úplavtvody G 2 )21 slavby k{ 1.000 25 otr 25,001 23.75 1.25

74

FjĺIrácia a čislenie vody Magnelcká úprava vady nail lvAR
č'12s 030M 021 St6vby

1.400 99,000 *,'l 94,05 4,95

75

Požiďné prislušensvo' hydíMtďä sk.iňá bielanútďná s ýizbrojou 25

lkonopnä hsdica)
021 Slavby 6úb 3,000 120,0m

*o.ool 342,0( 1 8,00
7Í rlďová skÚštävodovodného pofubi6 závilového do DN 50 021 sta\óv 0,250 21 1,501

21r,sof 200,9:

10s

7t 'íesun hmól pre WÚlornývodovod v objekloch Úšky nad 6 do l2 m D21 stávby ĺ'138 3,50( u,*l 1'1Í 0.25
wolschnita. zďaď ď6dňetv ä so'e| ä ss;ĺl ĺ lt1'6l

7! Vontáž záchodovei misv Žavesehei s roh\im odoadoh ]21 stáfrv 19 000 1s.00( 2Br,OUl zlo'ĺ! 14'2Í

8C

Ple1lslenový syslén napr KanhifrX pÍe závesné WC' výška 1a80 nn s
podanielkovou splehavacou niižou signla t2 pĺe odsáýanie zápachu s
enen]ýn venli]álorom, pl6t, GEBERIĺ

)2l slaúy

19.AAA 180,A0A ,,rrral 3 249,tr 171.0C

81

Msa 2áchadavä kerunická závesná nay vAR]Us, s h]bakýn
sp]achavaniln 6 1' skryIé upenenie' KoLo konp]et

)2ĺ stavby
7,000 125400 tr,*l 356,23 18,7:



ll--

82

wsa z&hodova keĺanckó závesné WC jnIegavané s bideton konplet s
nontážau vĺálarc phpĺaw na pnpo]ku sludďq ateplq vody (Jnobiln|

)21 SlMy
16.0N 590.0N I 440,00 I 368,0( 4?2,A(

8:

i,ĺoňtáž !mývadla beŽ ýokovej matjryzbieleho diluryitu so zäpschovot
Uzóýerkou nä konzoly

121 Stavby 21,040 15,00(
{05,00 304,74 20 2:

84 ;ahnarna kercnlka nqr. DUMVIT búde un\jýadlo Hele )21 slaúy 8.1aa 30.000 240.00 228,0{ í2'0(

818

Unwôdlo kel 1f,).ke s olavam pr. nalliu a p! eDdd.,n. nle
)21 staúy

19NL h0.000 r 14100 1 083,0( 57tr
85 fi,lontáž van€ akdälovei Hssickei be, úokovei ďňáh]N )21 Slavby súb 1 000 30.00r

88

Valia akly]átová naprCauFaRT PLUS pÍavÔuh]á rcznv 18a0x8a0141a

nxn, obien vady 210 l's držadlanli KoLo )2í stavby
1 000 240,040 200,0( 190,0t 10.0[

6i ltíontáž -vaiĺčka sľďová *rýálová šfuďcová900x9m mm )21 Stavbv 3,000 25 000 /5,!( t1,2!

88

sprchavďia vanička al'rylálavá šlvoĺcavá napr PAC|F ]K roznrer 9a0$0a
nil. hĺbka ja i]il KoLo )21 Stavby

3 400 140040 300,0( 285,0( 15 0C

8S

[loňtáž -záslena splchovájednokidlová dovýšky 2000 mm aširky900
021 Slalby súb' r,000 25,0!0

75,0{ l1,2Í 3.75

90

Kútspĺchavý napr' NEn GEBERIĺ štýorcavý ĺozner9a0x9nx19sa nn
6'ln bezpďnosi'á sÁlo

021 Slavby
3.040 3SA,A0A í 050'0( ss75c 52,5C

9l
MonláŽ drezu bez ýok' armalúÍso zópsch' uzávierkou oceľového
6malĺovaného' n€hĺd2av'

021 Slavby súl u,000 25,000
50,0( 4?,5r 25t

93 MontäŽ vÝlevkv závesn€i bez ul{okovei ďnslúru 021 slávhv súb 2,000 25.000 50,0t 17,5{ 2.

94 vylevka zavesna keĺanilcká napĺ. QULLLE, 021 Stavbv 1A0,!aL 200,0( 190,00 10,00

95 úeza^ýyle|lan] l ba9 021 Slavby 20,!L 19,W 1,m

s6 021 Slavby bb,b! 3.50

s7
Moĺláž baléÍie Umývadlovej a dlezovei' sľchovej' výevky nástennej

021 Slavby k! 1{,m0 12,00(
108,0t 38i,60 20.40

97a

Vonláž b3tére !mĺ/ad|ovej a drezovej sprchovej' 4ne!kyn.slennej
22 Slavby r9,000 12.00{

228,0t 0,00 228,40

9t 021sl8úV 226.90 12,00

98a

saiéna un'jyadlolá sto]anková páková pĺe uilwad|á prc 121 Stavby

13,M4 99,000 I 881,0C 1 786,95 94.05

9ĺ

Baléia spĺchová podofuelková bďo!á LWa' pieÚer 1 50 mn. sa
rpĺchovau sadou chlom' JlM 121 Sbvby

18.offi 50,}aa 900,0c 855,00 45,00

10( ,alena dĺezava s Jednyn oýaĺon a hanyn olÔčn|fi Výlakon )21 Sla\bv bu,0u! 25U'0Ĺ 23t.5( 12,50

101 5anÍaĺna keranrka UuRAv]l LAvlLLt krý snonu Ea31 ile]f 121 Slavby J84, 20,25

10t
)lesun hmôl pÍe /ďiadovacie pÍednetyvoble\loch Úšlryn6d 6 do 12 m )21 Stavby 1,262 3,00i

3,7S 3'6í 0.19

102r
)res|n hmôI pre Žďi2dovacie prédmety V ob]ekloch !t/š|v nad 6 do 12 m l2l Slavby 0,003 3 00{

0.0t 0,0t 001

iŠleldné kÚr€niE' srojoho J00,00 2E5,0( ĺ5'0ĺ
10: 12l Slavby ks 1.000 5000t 5U,UU 2,5t
10t 'erpadlo cil kulacne napĺ wlLU sÍal llýb )21 Slavby 1 AA0 250,040 12il

Jsĺeone Kurenlel marury ĺ75'0l

10! funtážvenblu zävitovéhoí€oulačnéhoo 1 sluoačkového )21 slá!ňv i0m 5,00t 25,00 23,]t 1,25

106 lennaregulacny preDuŠlaclvenu' 1". napl' HLHI s lR?MAX )21 Slaltv 150,00 142'5Í 7,5C
nonl8ze p0Eublä aó3'0l {s,ot 24,11

10i PÍioÍava oÍe skúšku lesnosli DN 125 - 200 )21 staňy Úsek {,m0 20.00c 40c
108 skúška lesnosU DoľUbiä Dodls sTN 130020 DN 100 _ 160 )21 stávhv 403,0m 0.50t 201,5( 10.08

109 }21 stávbv {03 000 0,50c 20ĺ,5( 191,44 10.08

honláŽe VzdUchol6chnických zďiadeĺi 480,0{ 437,00 23,il

11N
Zhotov€nie trichytkyobjímkypÍ€ kofu€n e pob0bi6 požieného oceľDN50 )21 Slavby ks t0,000 1,00c

30,0( 28,5C 1,5t

111

]EBERIT ahjinkasa závitoýn|nátrubkan1M lao 50 požianly vadavod
021 staúy

30,000 1.440 30,0( 28,5C 1.5!

112

GEBERIT abĺin)ka sa závtavýn nálrubkonl M 1aa 50 pre razvacvÔdy
do DN 5t 021 Stavby

200,400 1,A0A 200,0( 190.0c 10,00

113 Zhotovenieľichĺkyob]imkypĺekofuenie pťubavodyDN50 021 Stavbv kr 200 000 1 000 200,0t 190,0c 10,00

$ 8n7 7J v nno tn 2 E42.12
164S,3t ĺä 675,4ĺ 821,91

Iep'ovodnýnáďennýkondenŽenýkololná 2ehňýplyn' n€Žávĺslýod
ýzduchu v mieslnosb bezzabudovan€j €xpanzne] llakovej hádoby' s
nlegrovaným poishým ventilom3 bary_ napl. Buderus typ Logamáx plus

GB 192-35i (5'1 Bž 34'4 kW)

02J Slavby kp 2,000 2 600,000

5 200,0( 4940,00 260,00

Monláž nástenného kohdenzačňého koda 35 kW 021 Slavbv kD tm0 200 00Í 400,0t 380,00 20,00

{oncehLické Vedenie vzduchu aspalin DN 80/125' Vw€dené nsd sbešňú
(onšbUkciU,vedjkáln€jdlžkycca3'5 m

021 Slavby kp 2,m0 250,00(
500,0( 475,00 25,00

Vonláž koncenfického Veden avzdUchU asodin J21 Slavby kp t.000 200.00( 400,0c 20 00

sio]'bizásobnikovýbvalenlnýohreváčlepleivoovoobi€me750l]bov 121 Slavbv kp 1,000 600.00t 600,0c 30.00

6
Vontáž bivalenhého rásobnĺkového ohrievača oobieme 750 ĺibov 12l Slavby kp 1,000 100,00(

100,0c 95,00 s,00

I€rmosl3Iická zhiešavac]a skuplna ľe zabezp€čeň e neplekočenia
eplolyleplejvoďynad 55'c s cirkulačným čerpadlon. nspr. Buderus

121 Stavby kp 1,000

300,00( 300,0{ 285,0( 15,00

{ \'{ohtáž {eÍmostáticke] Žmiešavacei skupiny )21 Stavby kp 1.m0 ruu,0t 9t,0( 5,00

so!áÍns sl8nica naor' BUd€rUs fuo Loo€sol Ks0110 sM 100/2 kĺ 1,000 250,00( 12 5Í

1( uonláž solárne] slanic€ )21 Slavbv k€ 1,m0 50,00( s0,00 2.5,

11

]loché solärne kolekloryábsorbčnei plochy ä 2,l8 m2 s Umiashením na
)lochÚ sbechu _ nspr 8lderus typ Logasol sXN 40_s zúslý

)21 Slavby 5,000

350 00( 2 100,00 1 9950( 1050(
12 Voiláž plochých solinych psnelov )21 Sl8lby k! 8.000 J80,0! r42,0( 18,0(

t:

JpeWenie 6ks pl0chych 60ĺínych kolekloÍov s prtlUš€Ďsfuĺm

FlpolovaDlá s6da ĺa ploďU sEechu' základná s6da{ ksrozšľovada
$da' odvzdušňovaciá sádápĺidawálištazákladná+5ksŕoŽšrovscia'
;ada 6 ks zálažorych Vani pĺepalbva ochl6na' ručne óefpBdlo' náplň ]

121 Slavby 1 000

1 800,00c 1 800,00 1 710.0( 90 0t

1l
úontäž opoĺných konšb!koi plochých solárnych psnelov' náplne' ' ' )21 Stavby kp 1,m0

200,00c 200,00 190,0( 10.0t

I

t

ri
II



15

MäR{kaskáda dwch kotoq dva okruhyýulovtria ekviterhicky
'egulovilé'jeden okuh ohrew lepl€j Wdy' snimač hydÍaulickej výhÉky'
funkciasl&n. pďelol'')

021 S(avby kpl ĺ'm0
600,otr *,.*1",,*l 30,00

l6 ŤonláÉ MaR 021 Slavbv kpl ĺ '000 2W,OW 200,001 ĺ90'00| 100(

17

Ilaková erpánzňá nádoba solámeho sy6téhu oobjehs 35 l- napl' R€fex
s 3í10 021 slaóy kp 1,000

60,m0 **l ;l
1t uonláž ilakov€j expezn€i nádoby o objehe 35 libov D21 sbúv ĺ'000 ĺ0,m0 10.001 e.sol

Íl*ová expanzná nädoba o ohjeme 18 li'ov_ nápl' R€ĺex typ NG 18/3 021 Sta6y kp 2,m0
25,m0 r,*l ,r,*l 2tr

2Í \'ontážťákovej €xpilznei hádobyo obiene ĺ8 |ifov ]2l slá!óy kp I,m0 10,N( 20.001 t9"00f lo[

21
rlďová expänzná nädoba o objeh€ 80 libov_ n6pr. ReĺIex lyp NG 80/3 )21 Stavby kp I,m0

40,00{ *.*l or,*l
22 Úonláž ťákovej expmznej nádoby o objeme 80 lifov )2ĺ sbóv I 000 10,m{ lu,uul 9,5u1 0,5!

23

Uzalvó.ei 0ulový kohútso zaisbnĺm pí€dsxpanznú nádobu MK 3/{'_ oN
20 )21 sláúy k! 1,000

17,00( ,r,*l .,,J 085

24

Montáž uzatvó'eĺEho guľového l(ohÚta so záiEt€ním F€d éxpanznÚ
nádobu DN 20

)21 Stavby k! 1,0m
3,00( ,,*l ;l

25

U2atv&eĺ quloÚ kohÚts zBislenim ped expanznú nádobu MK ĺ'_ DN
25

)21 Sbvby ks t,000
25,mC ,r,*l ,',*l 3,75

2t
Montáž Uzafuä.ejeho gufového kohúta so zaisIenim ľed expanznÚ
ládobu DN 25

02ĺ slávby k! 3,0m
3,00c ,.*l ,.*l o;45

27
:lekbonická nech€hická úpĺBvlis vykuíovscei vody' naľ' Ezv DN 40 021 SrMy kp 1,000

150,0m ruo,rl ,*,*l 7m
2Í Vontáž nech€mickei ÚprMe Wkurovác€i vodv 021 slaúv kp I,000 2s,ool 23,i51

2l
iydrallická výhÉká {anulojd)' pre hmotnoÁhý Fielok min' {.0 m3/h c2l slávby kp ĺ'000

80,m0 *,*l 
^,ool

3i
Uohláž hydÍ'ulickejvýhÉky (anuloid) pre hmoboshý Fietok min' 4'0
ĺ3Íl 021 Stavby kp r,000

25,m0 ,u,*l 
",^l

31

reb$ rozd€rovtra' zberača_ DN 80' 6 bÚov' o.9 m dižky- dodóvtaa
ĺontá' )21 slavby

kr l,0m 250,0il *0,*l "'J 25 00
3i )21 sl6úv kr t,000 2,m( 12,001 1r.4ol

)21 stavby 1,000 2,m{ 16.001 1s,20l
34 }ientaónýštítok )21 Stavby k! tm0 2,m( 16,001 15,201 0,80
35 )21 Slavby k! 8.000 2,W( r6,001 ĺ5'20| 080

36

obehové čelpsdlo sírekvenó' meničom _ Grundĺos l}! Llagns3 2F60,
Al']Í0Ádspl )2í stávby kp 3,000

350,00t , ouo,ool nrr.uol 52,50

37

Montáž obehovýď čďpsdĺeI s íÍekwhčňýh meĺičom s ílnkciou
AUToAdapt )21 Stavby kp 3,000

25,mC ^,*l ,r,*l 3,75
30 Pŕesun hmót do Úšky 6 m )21 sláúy dt 154 190 /,mc 1 079,3J1 1 025,361 53,37

oed b}!bla' !ôďďtôW wkÍovejé a 0e,50l 3 8r0,2rl 201,Ž

3S PoÍUbie z drok eeÍovýth záúlovhh _ DN 25 (dodávk' s monlážou}
02ĺ slavby

n t0,000 9,000 ,'o,ool 
^n,*l

40,5(

40
)obub]eznjrck ocehvých závitovýth - DN32 {dodávka smontóžou)

021 Stavby
/0,000 1 2,000 *0,*l ,.r,*l

41 2 ruÍokfreľoÚch závibvých _ DN 40 (dodávka s
D2ĺ slavby

ĺ20,000 16,000 ,rro.oo| ĺ s21.00l 96 0C
4t )21 Slavby kr 1? Mt 216.001 205,201 10.8{
4i lrpolky z rurox zavtovych - DN 40 121 Stavbv kl z,m0 18m( 36,001 34.mI 1,80

rlákow EkúškyFfubiá z nirck ocEtoÚchzáútoyhh do DN 40 )21 Slavby
)80,000 0,50( ,*,*l ,*r,rl

45 sol&neho systénu 2 njrok med€ných 22x1 {dodá!*a
}2ĺ slavby

t5,000
3,00t '*.*l *,-l 525

4€ 121 S(avby 0mí 17,501 16,631 0.88
uÚo$ vyÍllm&b ä 5t5'zl n ul,E1l ĺ 106'66

41 RúÍka podlshovéhoWtulovania s kyslíkovou bďérou Rautherm s 17x2
)21 Slavby

6 850,0m 0,99( u^,,*l uo,r,o,l 339,08
48 )21 Slavby JW,UUO 0,fi( ĺ 50,00| 142,501 7S
49 p.e )21 Slavby k! 0,il[ 20,001 19,001 1.m
50 Násuháob]imkapreŇdry 17 021 Slavby k! 180,000 0,5UĹ s0,001 85,501 4.50
5l 021 Stavbv n2 1 m0,0m 5000,001 1 /50.001 250,00
52 021 Stalbv t0,w0 I,m[ 50,uul 4/,501 2,5Í
53 02ĺ slalby rw,!0u 1,m0 200,001 ĺs0'00| 10,il
54 021 Slavby WU.!W 0,ilo 500,001 17s,001 25fr
55 021 slávbv 2,W! 220,001 209,001 I 1.e

5( lozdElovacia 6bňica podlďovóhovykurovánis6okruhov_ HXV_ D 8 sX 021 sl6\óy
kpl 1,000 120,m0 ,r,*l r,,.;l

5i lozd€lováciá sbnica podlahového vykulovsnia g okruhov - HKV_ D 9 sx D2ĺ slavby
kpl 1,000 135,000 *u,*l ,ro,^l

5t

lozdeÍovacia stanica podĺahového!'luÍovania 10 okuhov- HXV_ D ĺ0
ix 121 Slavby

kp 2,000 150,00( ro,*l ,ru,ool 15 00

5!

lozdelovácia sIanicä podl€iovéhoýurovänis 11 okuhov_ HKV-D 10

]X )21 sta\óy
kp ĺ'm0 180,00(

6C

Rozdelovacia shnica podĺahovéhovykurovánia 12 ol@hov- HKv- D l0
SX )21 Sla\by

kp u,000 195,m( *0.*l ,^uol
61 )21 Slavby kr lóU'U!U 2,00( Jbu,u0l 342,001 18,00
62 kp 1m,00( 9UU,UUl B5l,U0l 45,00
63 FE )21 sláúV k! r,m0 90,m( 90,001 85,501 450
64 skinka ĺozdElov6cei slanĺce ľe 9 áž 12 okruhov'UP 1 10/s50 )21 Stavbv k. t,!00 90,m( 720,001 68{.001 36m
65 Vodiei obĺÚk pÍerúrky í7 )21 Stavby k! ],WL 5,001 s,701 0.30
66 Pnpopvac]a gĺnifura L 171250 )21 Stavby k{ s,00c 54,001 51,301 2,70
67 kr 7,m{ 42,uul Js,sl 2,10
68 021 sláúv kt 0,w0 1,00€ o,uul 5./01 0,30
6S ťl6sBn(atď p0tďU 021 Slavbv k( 4J,WO 1,m0 45,001 42,751 225
70 ŕĺesloÍowÍ€gulatol NtA Hl 24v 021 Stavby k! 40,w0 2 2oo,ool ,ogqool 11on
71 &adiacälišta,ĺeglláónýroaádzačNEA Hc24V 021 St6vby ks 15,m0 80,m0 1 200,001 í 11000|
72 sletbvé talo 230v/ 24v 021 sta\óy 9,000 80,m0 720,001 684 ool 36,0(
?3 021 slaúv ks t/,0!0 35,000 J O45,UUl 2 s92,tbl 152,21
11 tt8kove skuskyFEubrazrur ptastovlrh do DN 32 D21 Slavby 0,150

7l 021 Slavby kp 1,m0
3 500 ofr 3 s00,001 J JrJ,UUl

?Í }esun hmôtdovýšky6 m 021 Slavby 28.224 3,50(

7i jpähýventil DN 32 ]21 siávbv ks 2,000 8.0il

,,



DN32

40

DN 10

8í |Plniaci á Wúštäcĺ kohúl 0N í5 lozĺ statv
82 | [.ĺonl8ž plnia@ho a Wúšťacieho kohúla DN ĺ5 l02ĺ stäúv

alffiTu-.u 
*átjta ESBE lyp vR6ĺ31 DN,r,uvs=ĺs'o m3lh) so 

|ozĺ 
srry 2,m0

,o|*n,'no,*"'u,r''"uiláejmsÚry DN32 60 *Mpohonom |', a**,

05|TeplomérTR ĺ00' o. ĺ20 'c lozĺ st"uou

86lfthlanné púzďo TR,5 ľjpoi' závitom G 1/2. lozĺ stuutv
87|NávďokPre ochlené púzdro swúĹ závilom G1l2: lozĺ stuvtv
88|Montáž teplomďá lozĺ stmv 1

8sIMBnomolg' M20xí'5 mh l02ĺ sIáltv
s0|trípojka Uskomďová Fechodná M20r1'snh _ G1ž' |ozĺ sta,tv
91 

| Návďok rÚ*ový G 1/2' lozĺ stryuv kr t0m 1oil 36,00l -- --í{mI 1tr

,r|ľ,;ľ:tľJu ''"u"'"n'lá' 
privďovaciä s náEubko*u pripojkou 

|', .n*, k{ l,0m 5,00{ *'*ľ ";l
s3 ).000

r,000

12.00( ro6,uul luawl 5,10

225,001 ?1t;l6l 11 2s
95|FilleíDN 40 lozĺ stwĺv kr t0m fi,001 a5.E0l 2.10

10

DN 20, B 6 bďov
k! 5m( 20'00| ' ĺs,0o| 1.00

2o.ool r9,ool í'00
l,0m 3,001 z,el 0,

99|UzaNďeĺ luloÚ kohút- DN 20 lozĺ st""ou r0m 6,001 5;i0l 03(
l00|Monlaž gÚÍového kohúta_ DN 20 ĺozl stavĺv k! t0m 6'00ĺ '' 

-5''0f 

0J
101 lUzáfu&eĺ guľový kohút- DN 32 |ozĺ stavtv k! 4.000 í0otr 10,001 3Eml
1 02 | ['!ontá-ž outo!Ého kohÚtá " DN 32 lo:ĺ sta*v 1,000 5.otr 20.001 r9,001

103|Uzafu&sj qulový kohút_ DN 40 lozĺ sr"*u 21,000 17,00t Jlŕ'UUI cs,rcl 17,8i
40

SlBd DN 10

k!

ks

21 0m

som
ĺ05'00l se,75l 5,21

294'00| 
'- ----T'gs[ 

ĺ{7c
ĺ06|[,!ontáž l€íulačnóhownlilu _ DN 10 lo21 kE 3.000 12m0
107|Reoulátďdiíerončného uaku Hyďolux DN 25 {íá Heihei€r) lo2l srsvbv 3,000 s.0m 270.001 266,501

108|[,!onláŽreguláloÍs ďďénóného u'ku _ DN 25 l02i stavbv t,000 íl'0m 33.001 3ĺ.35| 1,65
109|Rogul€čný venlil pdamy v{xakt ll DN15 - fs Heimei€r lozt sr*tv ks l0m ĺ2'000 36,001 34.D1 180
110|lronIaž Íegulačnóho reĺl'lu vy*Ulďeich t6lis _ DN ĺ5 lozl suvtv ks t.000 30m s,001 8,5s1 0.15
l11 |spoiká kohbihovaná Reĺulux DN 15 lriaha -ís Heineiei lozĺ st*ĺv k' l,0m 7oil 21,001 ĺ9.95| ĺ.05
1 l 2 l lttontáž závibú spoiky výfllovEcĺch bliss - DN í5 lo21 stalbv t,0m 2.oil b,uul 5./01 0,3{
113|TéÍhoslábcká hlsvica K - sländÍd biela -ía Héiméiél lozĺ st"ov kr I,m0 1,0u 2l'00ľ ,r9,051

1,05
1

1 telBá
k! lm0 5'0ĺx 1s,001 í4l5| 0,75

6,00l - ---.5701 
o3o

1 telie6 kr I,m0 5off
'5,00| 

14,É| o.75

1 1 7 
| 

Aubm6t*ý odwdušňovtri ventl do pouubi a s odwaumovrcou nrlaouu 
I 

oz ĺ sta*v k{ ),000 2,00( ,,'*| íxil 0,s0
1 k! tm0 5,otr 4s,001 42,761 22!

600/1300

o/

EU
3.000

3,WtIE
150,00t

8/,s01 E3,5tl 1.1r

ffi
lso.ool 12i,S0l 22.s.

kbÍikď HDR J,UOO 16,00c 18,001 {5,601 2,4t
122l['tonlá'na s6ds píe HDR lozl stuutv ks J,UoU 7,00r 2ĺ'00| ĺ9'05l 1tr
123|montóž lmĺ staúy k! ?m0 6,001 5,701 0.3t
12{|zá&á 12'pr€ vt*Ufovacis telsá lozĺ st"nv k6 3,000 3m! s,ool d,551 o/s

ĺ z5|W"ĺulou-iu,raiat*oýhh 
v6nUlov s bmosblickým ovlädsnim

lor'.,"*, lG
!,000 5,000 ,u,*[ ,ozsl 0,75

oc}wd!šnsniéW I,U00 0.300

m

izoláci8 hrubky 1 cm _ pre Íúrkyv slene a v Ndlshe DN 25 Stavby

ol

M
10,0m

ilTm-'-

3'50ĺEE
0,2u

-------m

rr,I 
repelnĺ izolĺ"i" ĺrÚbky ĺ ch -pÍeÍúlkyv6bnE av Fdlshe oN 32 

|', 
an*, i0,000 0,sfi *,ool ,i.?ol 1.25

í32|montál lozl stavty fr t0.000 1otr 50,001 47,m1 2,5(

hrubky 1 cm _ pie ÍúÍkyv sl€nB a v podlahe DN {0 Stavby fr 85,000 0,gfr ,,,r1 r,url
Bnm 1.0ď ól'UuI óU'ŕll 4,2!

cm- DN 25 í0000 ,iN 20,001 ĺ9'00| Itr
'l36|moĺtáž lozĺ stavty 10.000 íoff to.ool q50l os{
137|T€p€lná izo]eia hrubky 3 cm _ 0N 32 |ozĺ stavtv n 20.000 20N 40,001 38'mĺ

20,000

35,000 4.00{

cň_ DN 20 35000 4,5m

35,001 33,201 'r,75

157,sof ---lrer3I----------JE
112|moibŽ lozĺ stavty I,WU 3s,ool 3a6I Ĺ75

doplnkoýith konšfUkciách' uloženi s zävéEmh Stovby

Sffi
i,s61mEúlis3ľĽ
t.0{0

il!sH.ä
I,m0

do DN

Ekúalý - odowdávahie zeiadenia do plevádzlýs
dla plahých tyhlsšok 6 nďi€m

St6vby

hod

280,m0
ffiiĺil.qÚi&uri

r2.000

1,0{(
ffilElť&Ľtiŕg

3,00(

IRevizia oxpanzných nádob. poiEbých ventiov lozĺ stavĺv t,w0 4m.0ft z 4uu,uul z2B0,wl 120,00

kábeĺlcHKH-RJ 5r16 B2ca 61 d1 a1 r
ffiEW ffi

78tr

ĺ

2|6ilno!Úd' Káb€l 1-cHXH-R_J 5125 B2cá Šl d1 a1 1021 srsvbv 111,000 12otr r J6E,00l r 2s9,601 68.4(
3|silnolrúd. Kab€l 1_cHKH_R-J 5x6 B2ca s1 d1 sĺ lozt stu"ty 8,000 3otr 24,u01 22,E01 1'2Ĺ
4|silnopĺÚd. Kábel HELlUTHERM 145 MULTl 3G2'5 lozr stu*y 235,000 1'5ÍX 412.sol {20.381 22,
5|slnopÍúd KábelHEL|UTHERM j45 MULT| 5G2'5 lozr stavty 28 000 2,50( 70,001 66.501 35t

I



l

{I

a1 )21sláúy n 341 000 0.70(

Kábel N2xH-EFK FE180/Ps60 B2cá s1 d1 515.000 1,00{

N2XH-EFK FE180/PS60 B2cas1 d1 a1 }21sláúv I,00t

N2XH-J 3x1,5 2 162,000 0 60(

Bzds s1 d1 a1 121 Sta\ty 1 75S 0m 0.80(

1 Xtuel N2XH-J B2cá sl d1 a1 ffio 0m 1,10(

Kábel N2XH-J B2cs s1 dl 11 121 Slavhv t02.0m 1,50{

(ábel N2XH_0 3xĺ'5 ]21 slďby ĺ i400m 1 10{

š1 dĺ ä1 md 0m 1.30(

5x16 FE180ES0 a1 D21 stďbv 12.00(

(ábel Ps60 B2cs sĺ d1 a1 021 Stavby ;7.000 1,10(

Kábel TcEKFtE D21 st3ňy ĺ10'000 1 60{

Kábel 021SlMv 0.400

Kábel LSOH 021 slávbv | 76{000 0.5m 14,

?o HD7Z-K25 zž 021 Sleby s{000 1,0{0

21 H07z-K 6 zŽ D21 slBÉy r60.000 0,5m

H{)7V.U 021 StMv 350,000 0{0

&hÍffná hádicá- )21 Slavtv mnm 1.mt

)21 Slavby ó5 0m 0.6m 1,35

20 )21 stďby 1 650.000 0,80(

HFXP-Tuíbo 25 610.000 1,00(

HFXP-Turbo32 )21 StMv F 9S0,000 1 20Í

)21 Slavbv k! I,WU 210,00

io 02ĺ-Rtt1

ozvodnica na oňielku 245M )21 Slsvby 1,000 2{,ofr

3C rycie doslrypr6 š' 800 BPZ.FPK-B00/15G45 I,m0 I,m(

31 (ryce dosĺrypÍ€ š' 800 BPZ.FPX-800/15}BL )21 staúv kĺ t,m0

32 (rycie doskypĺe š' 800 BPl-tPK-E0orob}BL 121 Slavbv kr t.w0

|sleFvei pás ple Úez,ĺsmm 1m biely )2j slavbý I,WU 4,ffi( 16,0[ 15.Zul 0,80

3r )lN lišb s pehou hlbkou J21 Slavby 1,000 0,{0 1,21 r,r4l 0ffi

3a
t,000 ĺ'00U 1,0t 0.05

3{ 11 D21 stáúv kl ĺ'W0 JU,UUU 1r4,001 6,0c

3l D2 I Stavbv kl {,000 40,0{ 3E,wl 2,0{

3t losič svorkovĺice 021 Slovbv
q,WU 1,m0 4,0t r,6ul 02c

39 išb pre uchý€ni€ káblov 021 Slavby 1,000 1,00! 1,01 u,9rl 0.05

40
1,000 ô'W r,0( /,oul 0.il

41 {tlč 6x6mm 021 Stavbv ks 1.000 J,WL 2,851 0,15

42 GUm' pÉpichovácie vivodky 02ĺ slavbv ks I,WU 8,00 /,601 0,4(

43 2 kab' vývodky do o70 mm )21 Slavby 1,WU 10,m[ 10,0u c,rul 0.5(

44 )21 slaúY 1,000 20,00t 20,0! 19 UUI 1.00

45
K! 2,000 4U,W( 76,001 4,00

46 podPaťová spÚšť ]21 st6úv ks 2.ilt 1,7s1 0,25

41 pomocný kontakt )21 Slavbv k( 1,WU ,W( 1,0c u,eil 0,05

48 pomocný kontakt )21 SlavbY I,W! ĺ'm( 1,0Ĺ u9rl 0.05

49 Zvodič prepáIia )21 sla\óy I,000 1S,ofl ttu,0( 112,501 7,50

rúfuvichránió I,m0 bU,W( 1UU,Ut 95,m1 5.00

51 )21 stáúv kl ĺ,000 bu,w( 50,0t ./,sl 2,50

stjč 863ľ3 )2 ĺ slavbv kĺ I,W0 20,0t rs.wl 1,m

5: stič B50'ôJ3 )2i SlavbY I,WU ĺ0,m0 t0,u( 9.501 0,50

51 slič 832ľ3 ]21 sta\Ďy I,000 10,000 t0,u( 9,501 0,50

5: stič 825Á./3 ĺ,m0 1q,N! lU,UI 9,501 0,50

5t stó B16An D21 Slavbv kl 4,m0 tu,w! 40,0i 38,wl 2pN

5i stjó B16ĺ/1 021 Slavbv ]/,WU 1/0,0{

5Í stjč cj6A/1 02i Slavby z,wu 10,00c 20,00 1s.001 1,tr

5S slič c10A/1 021 Slavby xs 1 7,000 10,wI 1/U,0! 16ĺ'50| 8,5C

60 stič c6Aĺ XS I,m0 10,w( lU.UU 9,501 0,5c

61

62

oíepojovác a lišla 1m 021 Slavby

021 Slavbv

ks tu,w( 40,00

moEtmodÚ )21 Slavby I,m( 4,0! 3.801 0,2t

64 swrk6 béŽová 2.5nm2 )21 St6vby hs 8,m0 0.5!( 4.UL 3,801 0,2(

65 2,m0 0,$( 1,UL 0,951 0,0:

66 koncová zeážka čiemá )21sláúv kš t0,000 U,bU! 5,0c 1,75{ 0,25

61 popisýšlĺtok biely 121 Sla$v kr I5,WU 7,5t 7.ĺ3| 0,s

68 121 Stavby ).UUO O.UL

ôg

7C

ŕoi{vĺd'zámku,LEGMND c. 413105 ]21 Sbvby
),000

3m,0w u,ur

71
kl ĺ'm0 I5,UUU 14 251 0,75

72 )slahýmaleŕál 121 Sla$v kr I,m0 50,0( 4i,50l 2,5A

7i /ýrcbá lozvádzaóa - odhád 121 Stavbv kl I,W0 600,0( 570,001 30,m

Jkonč€nie vodičovvroŽvádzač' vč' zapojeniá ä vodió' koncovky do 2'5

ĺm2
021 Slavby 164,650 1,00[

164,65 8,23

Jkončenie vod]óovVÍoŽvádzač. Vó- zapojenja a Vodó' koncovky do 2'5

nm2
021 Slavby

ks
1,350 1,00c

0.35

Ukončenie vodičovvÍozvádzač' Úátáne zEpojenia a vod]čovej koncoúry

do 6 nm2
02í slavby

ks
4 000 1,00{

4,00

Ukoĺčenie vodičov v rozvädzač. wáláne zspojeniá a Vodičovej kon€ovky

do 16 mm2
021 StBvby

ks
4.000 1,00(

4,0c

lJkončeĺie vodičovVĺozvádzač' wáláne ŽEpojenla avod čovej koncovlry

do 25 mmz
)21 Stavby 9,7S0 1,m(

9,79

Ulonóen e vodčovvrozvädzač' wátôoe 2äpojeniô avodičoV€j koncovky

do 25 mm2
121 Stavby kĺ

)21n 1,000 021

Ukončenie VodičovvÍozvádzáč' wätane 2äpojenia € vod]čovej koncovky

do 50 mm2
)21 Slavby

k(
) 890 1,000

0,8!

Jkončen e VoďčovV rozvád2ač' wátane 2apojenia a VodičoV€j koncÔ!hf

lo 50 mm2
)21 Stavby

kr
),110 1,00c

0,1 011

Jkončehie vodičovvÍozvádzač' uátáne zopojen]a avod čovej konco\'ĺry

lo S5 mm2
021 Slavby 2 670 1,00t

2,67 0,13

Jkončen e vodičoVv Íozvádzač' wátane zapojenia a Vodióovej koncoúry

JÔ 95 mm2
021 Stavby

ks
1,330 1,00t

0.33

)sadeni€ Íozväúeä 021 slavby D.890 150,00t

021 Stavby 0.110 150 00(

sÓ0í _RPĺ ĺ 717'5!



02í slavby

021 Slsvby

02ĺ stävby

021 Slavby

D2ĺ slavby

121 Slavby

I,m0 ]{,UN
------ 3j{0

1m.ooo

10.000

-----lo,ooo
8J{0

l

88
02ĺ st6vby

021 Slavby

02ĺ st66y
021 Stavby

021 Stavby

021 Stavhy

02ĺ stavby

D2l Stavby

7,m(

ip0c
?"000

--------lo.ooo
-- 

1"000__ 
ĺ.ooo

-------.-3*_-_____a*o_

1

)2í slävby

}21 slávby 15,m0 0,sc
)2í slwby
)21 Slavby

)2ĺ slďby

slr,wu
sl1,m0

15,WC ĺ5.00| ia'mF o'7:ffi
vó' zapoienis avoďč' koncoúrydo 2.5

D21 sl6vôy 108,000 ĺ 
'00(

Ulončeni6 vodičovv.oaádzáč' waan6 zopoiénia a vodióovei
101 m2 021 Slavby ;,000 1,m(

7
02l sl€!ôy

021 stavby

02i Slalty
D2ĺ st6vbv

ks

----E
---_k6------ k.

ĺ,m0
1,000-
t,o{o 

-ĺ'm0

3,mc----fEpm
----.jdm
-------fqaoo

0,

7

110
)21 Slsvby 12,000 /,w(

11 02í stavby

021 Slavby

021 Slavby

021 Slavby

ls I,WU 10,00c

0,

021 Slavby

D21 Slavby

121 Slavby

)21 Sla\ty

)21 Slavby

)21 stavby

k! 1,m0 í5'00(
0,38

0,

IUkončenie vodičov v Ío4ád2ač
ĺzĺ|''z

vč. 2apoj€nia € vodió. koncolky do 2'5
02t St8vby

ks
/8,ffi0 ĺ'000

71
uát€he zäpojenia a vodičov€j koncovky

do 25 mn2

13í

02í sMy
kr

;,000 í'm(

021 St6vby

021 sla!ôy

021 Stavby

021 sla!óy

021 Siavby

021 Stalty
021 Stavby

121 Slavby

121 Stavby

)21 Slavby kÍ

1,m0

?.ooo 

-
lEo-

4,000

Zooo 

-
n*-

isEo 

-

0,50(

1,25

0,

kŠ 1,000 15,mC rs00l r4Ef- 0,t:50'00| 4z50-t ,5Ĺ

I 
Uĺončenie vodičov v ro2vadŽaó

Ľ4|m2
vč. zapoj€ni€ a vodĺô' konco\'ky do 2-5

021 Sbvby t8,000 1.000
17

wálane zapoionÍá a Vodjčovej koncoúry
25 frn2

pre

kÍábic6 do

D21 sláÚy
k{

I,m0 1,00(

1

151

154

021

l{

k!

k.

kĺ

--u
-_--k
_____ 

k"

ks

tdoo-
2.000

,"000-
2,m0

2,m0

2.000

2,000

u,000

3,000
--------aoÍtr

---1oIô0------Ťq-0m_
ĺ0'000

--- 1p00
-------- 8J00

80.000
-----f opod

--Jpoo-

161

163

sr-l r!"bt_--
02í stavby

t21 Slavby

l2J Stavby

)21 Slavby

k.l1

ks|í'

kl1,--------r;lT
,w[

\!



ĺt|2'W0 bu,wul r00,001 9s,001 5m
x6l1,wu

ks|l'íJ00 5,m01 5,001 4,/rl 0.2Í
ľs|l'm0 20'00ĺ 1e,001 1,0(

zámok x611,000 s0,m0l i0,001 {7,$l 25Í
ksl2mo 5o.mol 100,001 s5'00ĺ s"oc
ksl2.ooo

ksl2.ooo 50,mol 1m,001 tr.wl
údeodisbibútora ks11,000 100,0001 100,001 s5,001 500

(napáj8cĺ zďd' relé
zďoj _ Fid6hý na 2' záhok) stďby

*"[',*o

hmoždiilry' 6ku&y' ''.) Slavby *l'*o ''*o| *,ooľ .r.5r| 2,50

AC, tP20
IEä*ffiE

m k81111,000 3,0001 123,001 {r,651 21'1Í
k6126,m0 3,0001 76.001 71.101 39Í
ké|37'000 4,m01 ĺ48'00l rau,uul 7

1x R.j4s'cát 66 ks11,000 3,mol 3'00ĺ 2,8s1

ksl270,0oo r,o00l 270,001 266,sol 1s.5C

ks121,000 1,sool 3ĺ'50| 2e.831 1,58
ks13,000 2,0{01 6,001 5,701 03n
ks16,000 2,tro1 í5'00ĺ l4al

185|spjnáč č'1 ks181,000 2,mol 162,001 ĺ53.901 8]0
ĺg6|6ri0vy spih* č' 5 )21 sts!óy rsl35.000 2,5001 87,501 83'í3| 1,38
1 87 | Eticdsvý ľolinač é. ]2ĺ slavby ksl42'tÚ0 3,0{01 r26,001 l l9'ŕ0| 6,30

)2ĺ staúV ks133,000 4,0001 ĺ32'00| !2b,{l 6,60
)21 Stavbv ks| ĺ1,000 ĺ'm0| 16,501 í5.68ĺ 0,83
)21 Slavby k817,000 2.mol 1 {,001 r3,3ol 0.70

191 |čvoĺánikvgbkálny )21 Slavby k6ĺ2'm0
192 | sFÍákový Wínsó Dod ohioltÚ 02ĺ stavby k612,000 ĺo'moI 20,001 ĺ0'00| 1,0(

pl€ zásWky,
021 Stavby

ksla1a,000 o'ol *.*l ,r.uul 4,1/
30kg baléni€ sivá 02ĺ stavby

@
02í stavby

Metdlo TOWE tED36W-NW. LED36W 32001m,1000K. tP2O ]21sláúV ksl40.ooo 40,mol 1 600,001 I 520,001 80 0í
1s7|6úébdlo ASTEN LED 1sW.Nw, lP1{ )2 ĺ slďbv ktlĺl'000 15.0001 19s,001 4tu,zll
1s8|súebdlo Ht 792N chÍóm Ls' LED3x9W IP20

ĺ99lšú.tidlň ÄsTFN l Fn lpr/ AW-NW lD'r
)21 Slavbv ks136.000 4s,oool 1 620,00l ĺ sss'00ĺ sĹm

MetdloASTEN LEDlPll 8W-NW lP41 )21 Stavby ks122,000 4s,oml 930,001 910.50ĺ 4150
200|Gúelidlo LEDVANCE, sURFAcE-c 350 l8W. 4o0oK' lP14 }2l slávby k6127 mo 15,0m1 1215,001 l 1c{'ä|
201 l6viébdlo ASŤEN LED lP44 12w-NW )2ĺ sláňV k6l16.ooo 15,0m1 720,001 bó4'UUI

2o2|súelidlo 
GrePnlux GxLs223 - LED sbopné súelidlo sMART-s'12W' lP14 )21 stavôy *l*,0* "'*ol ,,rr,ool 

'*r,rul
56 25

203|sielidlo MoDUS Kx3oooM1Ko/NDNz' LED ĺ8W lP54 )21 sl€vty ksl$,om as,oool I 18s,o0l I 1i0;751 7425

26n|súelidlo 
Philiľ uassive ĺ625231i60 SYDNEY, ĺxLEDE2i/18W lP11 02ĺ stavby *l'r,o* "'*tl , *u,*l ,r,.*l

|Eúetdlo sl€inel 052516 - LED ReĺlEklor e 6énzoloh Ls150LED
205| 1ILED/20'5W230V' čiďná 021 slavby

"lt.o*
*'o*l ,,u.*l ,rr,rsl 15?a

lEúabdlo EAToN

zos| ĺool' z'sw
sL2MNM65mfiA SL20,MNM.|P65,100lm,3H lP65 3h

021 Stavby *lru.*o
i ĺl

207l6úelidlo EÁToN - sL20. Dmel s bézbečĺoshou bbufrou ]21 slávby 16126,000 4s,oool 1 170,001 i ĺ1l.50| 5s5t
208l ži'o*s LEoE27 ]21 slávby kEl23 om ĺ'0mI 23.001 21,w| I
2o9lžiďo*ä LED F11 121 Stavby ksl23.om 1,oool 23,001 z1,bl 1,

211
L|NEAR 1 100i6GP "sZ' 1,5 mm_ pcíľov6nĺ podpéry 1,2h

)21 st8!óy

ffi
)21 slďby

ĺ'000

9,30
212|VikoŽ6bU LlNEARvL 100'sZ'0'8mm )2ĺ stilby ml ĺas oĺo o,5ool 93,001 88,351 {,65
213|spojkažlabu L|NEAR sL3/60'sz.(21omm) )21 Slavbv ksl ĺ2{.000 o,sool 62,001 s.wl 10

LINEAR SL

LINEARSVL.6O

021 Stavby

021 Slavty
ksl62,mo

ksl28o,ooo

Ispoiovscí 6ada žlsbu LlNEARssl M8 -'Gz'
zĺs|1ĺ"l= ĺoor"1 021 stavby orl'r,*o o'''| ,,*ľ ,,*l
2ĺ7l(oleno žl6bu L|NEAR KLl 90' R50 100/60'sz' 021 slaúv ksls.mo o.5ool 1,001 3,801 0'2Ĺ
218|víko kol€n'Žabu L|NEAR Vl(L90. R5o ĺoo'sz' 021 Slalbv kslB,ooo 0'500ĺ 4,001 3,801 02c
219|Podpäs žlabu L|NEAR PL l0o.sa
220lzávibvä kč 8 ndĺ n 'G7'

D2í sta!óy

221 |Kovová hnoŽdinká [48'Gz' 121 Slsvbv

,rrIu"o,'rro*' 3oo/1o0'sz' 1'omm-peíoÍovgný' podpéryccg 1'8m )2l sĺarty
'l,,o,o* o'*o| 

"'*ľ ",*|223|viko ž6bu LlNEAR vL 3oo.sz. 1'o mm )2ĺ st6vby m|í 14'000 o,sool 57,001 51'í5| 285
221|spojkaĺabu L|NEAR sL 1/1tlo'sz'{l20mh) )21 stavóy ksl76,ooo o.sool gĺ,oo| _-- 

TďĺoT-----------r6i
225lsDoikar|sbu LINEAR sl ď50's7'12ĺ0 mn] 121 Slavbv ksl3B,o0o

)21 Slavbv ksl22o.ooo

Ispoiovscí 6ada žlEbU LlNEARssL M8 _'Gz'
zzz|1ĺ"l= looL"1

)2í s(avby onlu.*o o'u*l ,,rl ,,*l 0'ĺ5
228ĺKolono Žábu L|NEAR KL2 90' R30o 300/100'sz' 121 St6\6y kEl3,0oo o,sool ĺ.50| ĺ,13l 0,08
229|viko kol€nažabu LlNEAR vKLgo" R300 300'sz' tsl3,om
23olT-kus tabu LTNEAR TL2-R300 t00/1OO'SZ 021 sls!ôv ksl 1 1,om o,sool 5,501 -5241 m
231 lViko T-kuBu tsbu LINEARVTI-R3m 300'S7 02 | Sletv ksl I 1,ooo

232 LINEAR Pt_ 300 'sz 02ĺ sta\by ksl64,om
233|ZáútovátYč 8 mtrýl h'cZ' 021 Slavby ksl 128,ooo

23{|Kovová hmoždinka ['8'Gz. rsl6{,0m

tu6y D21 Slavbv

I

Ivy*ľan'e rýhv akomkofuek muĺive rňom akúkofuek msIlu do hibky

236|40 mm aš' do 1oo mm' { tj080o t
121 Stavby

'1, 
uoo.ooo

5

práce ELEKTRoF|x' bslenie: 2 kg
)21 Slsvby *nlr,o,ooo

mm2 )21 Sla!ôv ksll S8o,ooo



stďby
615$11 do t h

Stovby

rŽélezobélónu
Flchytky HM 10 do tÝdého kMeňa'

10,000Stavbyzlisovaného i4lďtu wátáne Ukonóenia kablov a

vodičov typ 615ĺ1 1 do 4 m
ĺ0'00

Stsvby- Pblipožie' n9ltá PYRoMIx'2okg' v sáčkq Fskombin.

20 cm

Sbvby
pÍiehod steĺou _ ok6ja olämovaný lhol t 30 cm

&amg

Slalby
s píipojenio pnsloÍového termoEhh] podlshového

5
Slavby

rczdelNači

2'ĺvAc á *Mpohonová Fipoj€nie roaodnoj lišty' bršloímátora

Ai

StaYby6vďkáromniáca zsA 16' obl' č'72:blc6kpMdný' U'omňovei

sbvbyobj' č. Esvo0o0o0o38; bleskoeodĺý 6 malďiáI.

37
St6vby

ruleriól
ŠWkäz€mniacazs 1 pl' !ot', obj' č.73ibĺeskododný 3

188

lP66

stďby

St.vbyDE€MBEDDED' 21xRJ45 lieĺený, cď.6' 1U'

.T

Skvby
161 oWn6ox0. 1flenlilátoí DLĺl2121

,0mSt6vby80k!,1U,R417035,peí'!oĺicá6lautk',hl'450mm,záťáž

stďby
8x2mv Schuko,19'napájili ochr. kábal 2m, lU, u07012&

B7,0mSt6vby
EAToN BF's6/ĺ11'c111M napÍ'oňi€lku

o6tahejbsz náplne
a Fi6lupovej

záĺožnóho
,000stavby

1 03006136-659 1

zdÍoj UPs-W9ĺ3ol2oooT_xL, Wton 2000vA i ĺ800W'

StsvbYumožňljúci lsickú obEluhu á plemost€nis / odpoienio

ňat€ĺisl

mln

vds
11,75

2000

hlásič€ 10

StsvbyCM, LED izoláciBp'tiE pí€

St6vbY

11

čeďený, lP21D, pÍotokol
Ýátäne kabico naomiBllu ! sklĺčk9'

í.000

EPS

7

7



Ha8ĺaci prlglol 4k! práškoý D2ĺ stôvby kr ĺ5,000 20,0001 300r001 285,0( 15.0(

ť
odEbáncnie lgyfu áEíáltového vplocie do 2oo m2, hl. h'd 50 do lm nm,
)'18í00l

Ľ
O2l Slavby

ff
mĺ 12,270

' t !50;6!re
2il

Frózov8nie sf' podkládu áI€bo l(JytJ bsŽ pÍek., plochy do 500 m2, pruh š'
do0.5 m, hr.50 mm 0,127t 02ĺ slavby m: t9.600 5,000| ,8,ooľ 4.9C

Ddtbáňenis omi6 spí.mie6b!. nahÍohsdy' so doŽsim nawdi'léIoEť
to100 m a do 1000 m3

D21 Stavby m: 82,637 ,'*o| *,*ľ 4,63

cdkopMaapŕ€kopóNka ngzapažei!ávhmino 1 a2' nad 10o do ĺooÍ)
n3 021 Sbvby mi 256,583 r,mJ .*,rr[ 3f5,ôt 19 2A

ýýiop úy do šĺrky 6m mn v hom'3 do 'l0o m3 l2l Slavby m: 6,300 rg,oool 1 19,701 !13,n 5S

t

rŤidalok k @ne zá lePivosť pd hlb6ni rýh škky do 600 mil zápsžéných i
B26p6žBnýď 6UÍohánĺn dn'vhoftiĺo 3

)2ĺ stavby m3 ĺ09'718 o.*o| *r'rrľ 1ĺ6.s 21,54

i
y'odoľohé pr€ni66h6ni€ w1opku po spewenei trsts z horniny b. ! -4, do

ĺ00 m3 nawdiE|enosťdo 500 m
)2í slavby m3 92,637 ,''ol ,o''roľ- !ô.8í 5,10

I

y'odďoné pÍéBiéshEhio výkopku po spchBnej cé6le 2 homihy b.1_{. na(

l00 do 1000 m3 náEdl'léno6ťdo3000 m
)21 Stavby n3 262,883 ,,rrol 

"r,"1
519;lt 28 92

g {akladlnie neuÍáhnutehovÝkopku zhomĺn h1'1 do 100 m3 }21 slaóv m3 s 250 6,m01 2ĺ 1 '50l 310,$ t0.58

1t Jlo'áismeinyna 6kládlryĺ6d ĺ00do t000 m3 )21 Slavby m3 262.88 o,&ol 210,311 ĺ99,7ĺ í0'52
11 'oplEtok z' Ek|sdotdiB - zémin6 á káhsnivo {17 $) ostalné 121 Slavbv 513956 l.s0l 2 93t,/61 :E{?,ĺ] 149,59

1i
]bsyp objektov 8ypsninou z !fiodných hoÍnín í áž { bez prBhod€nĺa

inaniny
)2ĺ st6vby m3 u,1n lz,oool 2$,761 a1,ni 12 6S

't:
<anenjvo tbžeké hfubé druené ĺrakcia 0-63 mn' sTN EN 1 3242 + A1 )21 stavby t 35,950

'r'*o| n,''*ľ {09,8i 21.51

11 u 6lož€nb báhika pďkového Úswm v loúno Íio 1 '5 )21 Stavby fr:, 19.060 2,oool 178,121 '1692 8.91

osivá lrbv - seňená palkoýei zň6i )21 Stavby 2.752 5,0001 ĺ3'76[ l3,oi 0,69

16
vtPlňenie ofuolov W wĺ€bčnýó lvĺfrĺcĺách ó|rkodruou v rovin€ )21 Slavby m: t29,980 ,,*J ,*.*l 2t6,9{ ĺ3'00

11 Kanenivo dNďa' hfubé hakda 8-16 nn sTN EN 13242 + A1 )21 Slavby 12,624 lZ,WUl 1t1,{91 t{,9i 151

ĺ8
zsloŽ6nio báhik.výevom mé6i omifi a shjna vrďin€ álébo ná
Bváhu do ĺ:5 )21 Stavby ĺ29's80 ,,*ol 

^r,*l
216,S( 13.0(

ís osivátáv - senená pa*ovei zn6i 02ĺ stavby ke 1,016 s,mol 20,08l 19,o( t.0(

2A ÚpÍ6va pláne v náGypoch vh@ias t4 so zhuhenim 02ĺ sta!óy m1 i75.830 0,3501 201.511 ĺ9ĺ'1( l0'0ŕ
21

-
22

ĺ50mh

aoh. oplášl. výpins z gsotext v Íýs álebo v 2áré26 pÍi roďnulej šírke
Dpláôténian'd 2,5 m

D21 s1a!óy

-

021 slávby

m,

n1

19,060I
ĺ'500

4'ÁÍ

1.8{

Geolerlifre nslkané DolvôMvlikové PP 200 02l slávby n2 72,130 1.s6ol 50,ĺ2[ 47'ô1 ?51
24T ÍúĺDN 160

Podklrd sl€bo k)^z kMeniv5 hrubóho dMnóho wĹ 32_63mm{úbt'št*)
rozhuthr. 150mn

021 SlavbyE
D2ĺ stavby mi

t2.000I
i6,600

16,8(B
11.15

2Í

Podklad ál€bo @Ž kmenĺva hrubého dru€nóho vaĺ 32'63mm{úbĹčbk)

'o 
áulh..200hh D2'ĺ stavhy ú2 s6.060 t.o*l ,rrr.orl 2 567.3{ ĺ35'12

2't

'odldád alébo loý2 kfriliva hrubáho dMného vet 32{3 mh (ýbĹšbk)

il zhllhŕ.380 mn
021 Stavby ňi ĺ01,000 ĺo*| *u'*l 0t9,2{ 46 80

2Í
'od'd'd z k6mBnivd spMeného cementon' 6 lozpl*betim a Žhuhenim
:BGMc8/10 (cď8}' poáubsnl hr. ĺ20 mm

J21 slávby mi 56,600 t'*ol ,ru.rl 376,3! 19'8í

2S
'odHad z kámeniv'spow€ného emontom s lozplésľ€Iim á zhllnoním,
]BGM c8/l0 (cď8)' pozhuhenĺhľ.150 nn )21 slävby n1 3m,885 ,,0*l , 

"r.*l
2355,r: 123,95

3t
'o5b6k ásídtďý lpojovsi bez posyPU ksm6nivom z sď6lfu c€slĺófio v
nnožsM od0,50 do0,70 kým2

}2ĺ slavby m2 661,320 o,u*l .,o,rrl 3'ĺdí3 16 53

31

\sídtoÚ betón Wsfo a oh.usná Ac 1 l 0 v pruhu š' do 3 m z nemodifi k'
)21 Stavby m2 330,660 ''o*| ,r-'*ĺ ' '2szz,tl 1,18.80

3i
\sĺalloÚ bétón wsfoa ložňá Ác 22 L v pruhu ó. do 3 m z nemodilik' áôíälfu
r. Il, po2huhsni hr.80 mm

)21 Stavby m2 t30,660 ,n,o*| .*r'rľ +397,7A 231,46

33

(6d€ĺie záňkowj dlažby ht. 6 cm pŕ€ peóÍch nád 20 m2 60 aiadsnĺm
ôžká z káhehiva hl. 4 cm

)21 Stavby mz 56,600 t'*ol *r.*l $0,í6 2264

34

)lažba hetónová BÉHAToN zi]kladný pvok s Íázou, rozner 200X165x60
nn,sivä )21 Stsvby ň2 57,í66 n,*ol s14,.,l 18Á,n 25.72

(l6déniE pl66tobj dlaŽby ns po*ladovú wstvu ĺr' 1'8hm hrúbtry 40 mm )21 Slwby m2 129,980 .u*l .ro.rrl 308,70 16,25

16

,lŇvá v@'Änó úbq 33,3t333 M ullo/k 50 ifr\ u6 ĺfditb
'yc, EÍmlďs5o )2ĺ sl'vby ň2 132,5W t.*ol 

rsr,sol 2.?/J,3. itm

T
38

Púkovel znak' zn* fuÍdÉho Pvc,ry
zi6d6ni6 káng|iŽgčného lPustu U|ičnáho z b6tónoÚú dielcov typ UV_50,

UV&50

)2ĺ slavbyE
)21 slávby kg

I 100,0M

t,000

21,75B
7.20

3S )21 Stavby ,k6 3.030 m,oool i21,2ol ĺ15"í, 6,06

10 lJhčná vousť bdi^ová' hóEtavď slredoýj s odtokon DN 200 )21 stávby k3 ),030 lo,oool 121,201 'ĺl5'ti 6.0t

11 utčhä vp6ť bdónová, niÉtav* honÝ 570 nn )21 stávby ĺ( 1.030 30.mol 90,901 86,3( 4,54

12 Učná vbusť bdónoýá. vrchná č$ť.DÉtenď 10 cn ÍBv 10a 021 Stsvbv 3,030 lo,oool 121,201 tí6'í/ 6.0(

fi 03ad6ni€ košáná báino hhohoslil6dnoiliw do 50 kg 021 slávby k t.000 7.oool 2í.00| ĺ9p{ 10:

11 021 slavbý ,,000 8,0001 24,t01 22,8( 1.2t

15

ogadeíio lialinovéj tr€ž6 wálan6 ľáEu hmobosÚ iodnoťiwĺád 50 do 10c

k!
021 Slavby k! t.000 'r,o*l *,*l 12,?t

16T
47

Rošt s únom D 400 40I

oEsdeni3 r nonláž @slnsi aisléj dop.ánéj znáôky ná supik' sťp' kon2olu

atebo objekt

021 StavbyE
D2ĺ slavby kt

7N0

t,000

60m0| ĺ80'00lr tl
zo,oool ro,ool 5z,o(

9,0(

@
3tr

18 sllpik zn, ĺ60 mn l 1 bn 021 Stavby 10,500 s,m0l s2,s0l 19,8t

19 silhikviečko' fto frn ks ,,w0 1,w01 3,001 2'Eĺ 0,t5

5( wlmla' ĺ60 nm 02i slsúv 5M 1,wul 6,001 5,7( 0,3t

5'
značka upravujúca prcdnosť Pl (D4 prednosl v iôzde!), roznôl 900 nň'
lólia Ma po2inkovanb

021 Slavby *s t.u0 *,*ol *,*l t8.0( 2,0t

52

lP16 
'Paĺkovisko - pakoýúie n6ta s vyhÁdenýn

rlátiú",pozink'dopr.znďka, základný rc?mer 500x700 nm, lólia RA2
021 Stavby t,N0 ,0,*ol--l 38.0( 2.01



|htomanna pĺevádzková značka lP1 3a |Padovisio - pa4oýfue nesla

fi|6 ^o!m,jn 

s!álint' rcznď 500!la0 nn lóta RA2 pornkovani)
}21 stálby 1,N0

10.00( ,r,aal 38.0( 2,0(

54lMonláÉ doóasnei dopÍMej znailry sámostalnéj 2ák]ádnej )2ĺ sl6óY 9,000 0.&c 6,,!01 6.0Í 03t

|ooourroru ,"ouou , ,, ,rodalkovb tabula s leflon)' rcznet 500ó00 nn,

55|zn 
pleh so ,ahnúin isovanýn ohdon l' ldeda EG' 7 lokov

)2ĺ stavby 0,900

30,m0 ,rrrl 25,64

|Dodalková lsbuha Éa piŽk a úsehu alebo platnosh] hznď 500\1 50 nn'

56|zn 
pbch so zahilÚýn rsovdnýn ok?ion tL heda, HlP' 10 lohov

)2ĺ slávby 1,800

20,m0 ,r,arl 3d2{ 18t

|výshažnŕ, ?naihd A34 (\né nebezpeiensfuo) 
' 
rilner ga\ nn' lóta RA2

57|Poilnhovanä
021 Stavby 1,800

30,000
",*l

5130 2.7A

url
zákazoýá značka B29a {zákaz pĺedchádzania)' roznel 700 nn. fófra

M2, poinkovaná 021 slávhy 1,800
30.m{ 51,*l 5í.30 2,7A

sslrotia RA2,

značka B31 a (N'Ýyššia doýolaná Úchlos), lozner 700 nn,
02l slávby 1,800

30,00( 51.*l 5t,30 27A

|[,tontá' doč'snej dopÍM€j znekykonploh€j zátladne| Bĺ;A1s; A1b'

60lA4r; P2
021 Stsvby k! 6,0m

2,m( 1r,ool 11,1Á 0.60

|konpldná doPl dýná lnéiha wdane podslawa a slĺpa z;hladného
Stlrczneru 900 nn 021 slávby 5,40

60,m( 311,O0l 30Ĺ8ĺ 16,20

12ĺ sláfu ks 2.000 4,OUl 3.Er 0,20

|H0 'znena niďlnq upraw''poink'(lql'2neka' zák]a(lny l oznel
63|1000x1500 nn, ĺóta RAz ŕc 130l7c6)

121 Sls$y 7,200
130,00( $6,00l 889,2t {6 80

6 4 
| F lol esce nč n b žt o z e] il á Íŕi a 121 stavbv n2 3N0 {,w( 12,m1 lí'1( 0.6(

65 l l!,tontáž doč66nei dolrah6i Eň€iovei d&b zák'dna' 71 )21 stďbY k6 r.0m O,UU( 6,401 6,0t 0,3t

|zanadenie douavne z4h (snetorffija dasla ilavá)' loznel 33kl n0
66|nn' oboisl annä, p] Ňtov a

)21 slávby 7,200
25,mr 1so'ooľ ,l?1'0Í'

9,0(

IMontáž dočáEného dopÍáhého signálneho sveť' EXoýábné
67l'kUhUláloÍa

)2ĺ staYby l(! ).400
0,60c o,rl 0,x 001

|výsndrné svetlo na upozoneile Výhopov či dcÉŇných prrcovisk za

68| z ni že n ej v di l el n ost )21 Stavty 1,800
20,00{ *,*l 34,2(. 1,8C

ĺg|Baléĺa 4R25 do Vi,siaihého svella 6v )2l sl€vby 1,800 I,N! s,001 8,5: 0,

Iossdonie chodnik' obrubnlká bebnového ležábho do lô'ka z b€lónu

70|plo6léhob. c 1620 s bočnou opolou
)21 Slavby t7,150

6,80! 1s8,70l 179,21 9,14
7 1|oBRUBNlt< CEsfNY 100X20x1 ý5 cn ' NÄBErcVÝ )2ĺ stavbv 12 1?0 3,m0 36,361 '34,54 182

,r|*,uor,r """^i ' 
ou* ,or\xÍ 501260 nn' slosenia 1 20/a0 nm 021 Stavby Äs 16,1ffi

8,000 1rr.rôl 122,U 6,16

I o6sd6nie chodník obrubnĺká b€bnovóho 3toiáleho do lôžka z bslónu

73|plost€ho b. c 1620 s bočnou opoÍou
021 Slavby 165,450

5,000 827,2sl 78539 41,36

.ro|obrubnk cestnĺ' ĺs* to00\1 fi\260 mm' shaseile 120/40 nn 02ĺ st6vby 139,027
8,00( 1 112.221 r 056,6t 55 61

5l|ablubnik 
prcchodovj lavj,' kšw 1000,200(t50)\150|260) nn 021 stávby 2,N0

8,m{ 16,mI 'ĺ5.2l 0.80

,u|onul a,eĺoaoĺi p,uvý' lxšw 1000x200(1 50]x150Q60) nn C21 Slavby 3,N0
8,00{

",*l
22,U 1,20

'r,|u,tn,r rarunc 
""'tný 

I\šw t0bxlux200 nm' siosilie 15/15 nn ]2ĺ sbvby u.078
8,00( 224F21 213,3{ ĺl'23

obrubĺiky' h6jňĺky al€bo obŕubyz dläžob. kociBkzbetónu
Ú' c 16120

sfud€na

)21 sbvby n3 7,143
75,00t

Is58.231 530,3t

250,001 237,5(

27.91

IRezanis gxisfujúceho #ĺôllováho b/ĺr alebo podh|ädu hĺbky nad 50 do
sollmmm )21 St8vby ĺ6'700

3.m( 50,1ol 11,6t 2,51
81 |zaľsŽovácia skúška pláno )2ĺ shúv t,000 80,mc óU,oUI /o,u 4,0c
82locňonle dočasnBi doplďmj znáčky 6ámoctahej 2ákl6dnei )21 slďbv t,000 0,trc 1,001 3,8C 02Ĺ
83|thnontáŽ dočssĺsi doprenEj aáčky komllelnej zátladnsj )21 Slavbv k! ;0m 0,sc 3,001 2,84 0.15
81lthhonláŽ dočsŠnei doo.ďňej 2náčkv komllehéi aáčlenBi )21 Slatby kr 2.000 u,il( ĺ'00| 0'9á 0.0
85| tkhonláž dočasn€i dolrďn.i 6h€.Wei doskv zákládn€i Ž'ĺ )21 sláfu k{ r.000 4,001 3,6t 0,2c

IDemonláÉ dočssnóho dopÍsného siqnálnoho svellá EKo wálane

86|shmUlálorr
02ĺ sbvby kĺ t,00il

0,500
',ool

0,05

Ivodorowá dopÍď' subnyso zložénih a hlubýn UÍohanĺn n6wdlálBnost

sildo 1 km
021 Slavby 2,48S

20.m0 *,rrl 47,29 2.19
88lPrĺDlalok ken6zálcždýdálši ai 2ačáÚ ĺ km n'd 1 km 021 Slavby 22.401 1,W0 22,10ll 21,n 1.12

Ivodolohá doPÍď6vybúleých hhôl po suchu bez nsloženis' alo so
89|zbženlm ná v2didEno6r do 5 km

021 St6vby 2,221
20,000 44,4r1 42,2a

go|Píiplulok kcene 26 káždých ďslé|ch aj začáých 5 km nad 5 km 02ĺ sl8vby 2,221
í 

'00( ,2rl 2,11 0,11

lNsklädanis nE doplené pmsuiEdkypl€ Wdorowú doplM vy!úlsných
91 |hhôl

D21 Slsvby 2,221
20,00( 44,1r1 42,2t 222

2a sk]adovanio _ biiimenové zm€si, Uholný dechl d€chlové

92 (17 03 )' oshhá

komunikáciu a lotjsko 6 krýoh asÍallovlm

121 Stsvby

E
)21 Slavby

q,710

E
717,062

20,00{

Ú
3,00( 2

4,11re
107,56

l$o 05 Pílollľ inlinioalľol| !l6li 50 ĺúL23l 5',1 577. aÍ277

orniB 3vodď' pŕehisBln' ná hromády' Eo 2]ožením na
do 1mň s do 100n3

re
)21 Stavby h: t0,650

-
1.20C

21 í 0?3'0lrc
181

2 l WkoD ľvhv šhkv 6m_2momh hm 3 do ĺ00m3 hi t4.m0 15,00( 1 212,001. r 208,4( 63.6C

|Hĺbenie 
ľýh É' n6d 600 do 2 0oo mh zápá'€ných i nezapáženýth, s

3|uÍoh6nim 
dn6. PÍillälok k @nóm za lelivoďhominy 3

)21 Stavby h: r4,800 0,700

ur rrl 56,3r 2.91

)21 Stavby n: r85,500 29 m0 5 J/9,r01 5 1ĺ0'53 268,98

IHlb€nie iffi r6pď€ných i nezapažených. Ríplstok k cenóm zs l€p'vosť

5lhmihy 3
021 Slavby m: 185,500 4,3m

7s7,651 757,n 39'8€

uIca.ienie 
aĺozoľeto eton rýh pÍ€ podzemné vRdenie' pÍiložhé do 4 m 021 Slavby ňi 33S,000 3,3m

1 ĺ1s.7oI 10ô2'n 55 93

7|ods'áneni€ 
paŽmiErýh Fe podz€hnówd€nle' Fíložné hibt(ydo 1 m D21 sla!óy ni 339,000 2,500 Mi.sol 805'ĺ3 42.38



výkopku po6pBhénéj eBbz hominyr'í_{,
Stsvby

ĺ00 & ĺm0 m3 nawdid€noBť do 3000 m
m3 71,100 2,50(

1?S,501 í6158 893

po sp'nonoj coEb z hominyb'ĺ]ĺ,

100 do 1000 n3' pŕptatok k c6ňo 2a káždý6h dalšich a zäčatých ĺ000 Stavby 71,$0 0,30{

,r.,rl &ra I,0i

n4láhnlláhovýkopku zhomĺnhí-4nád 100 do 1000 m3 slďby mi r1,100 ĺ'20{ *,rrl Qĺ'4{ 1,2t

m: 3oil 214,2n1 203,{ 10.71

lilurol"ni" lor ĺ'000 /t,401 !/.8 3,57

t1.1m 9,000 642,6U1 DlUĺ4/ 32,1:

iehiel rýh, zálezov ál6bo
Slsvby

nsd 100 do 1m0 m3
mi ĺs9.300 3.0m *r,*l . 50s,ql 29,9(

polrubis Bypanĺnou z vhodných homĺn 1 áž 4 bgz p6hod€ni6
St6vby ň: t5,600 9,00c ,ro.*[ ' 301'lĺ 16,02

12,000 /66,901 ílu,'] 38,fi

ďni€é na6vahu dosklonu 1:5, ploclla do 500 m2,hÍ. do 150
SlaYby m2 n,000 1.50( t,u,rol ĺ!slÍ 5,78

úFďa tďánu pil neloÚosliach t*énu ĺad sFj oomm v rovjns
Slsvby

do't5

stoky a drobió objekty, v otvďeňoh výĺ(ope z pisku
St6vby

m2

m3

r/,000

I
10,400

ĺ'00(

I
25,00(

17 B
í3'm

bEtdiélca' podvalu pod pof Ubie v ofuoÍ€nom ýopé, Fi6rez. Slavby
000 mm2

k{ 7,000 1,40{ ,,*l 93t 0,49

álébo rámu pod poklopy á mrsžo' výšlry do 100 mm Slavby kĺ t,000 6,00{ ,,*l 51r 0.3(

vš, RŠ' PN b' c 16t20vofuorcnohVý*opoÝábné
Stavby

ädébneniá
m: i,500 80,000 *0,*l 11t.0( 22.U

ĺ]DPE Nra llakoýá pre rozvod vody . PE 100 / PN 1a $x 5.8nn nav
Stavby

I
28,000

9,000E
3,000

3,153
42n

,r|ĺontairotuuie 
zĺarovhh polyavénovhh n]lok priemďu 50 mm )21 Slavby n 28,000 0,3{x ,,*l

'pĺ
0.42

lqúÍs kilahzačna Pvc-U qauilďná, hladAa sN9 - KG sw ' p]noslehná,

zs|on rco' aĺ' s *' wlvtu
)21 Stavby 6,N0 20,004 ,ro,*l 1ĺ1,0ĺ 6,00

27|[4.nróú 
k'n6lzáčného PvGtJ pohbi' hlsďáho ú6M6foového DN 160 )21 Slavby fr ĺ7'000 0,80( ,r,*l 1252 0,68

,rlftnt": 
v*outvn"forubi, T ku6, koleno PE 100 sDR 17 tEo,32 )21 Stavby kš 5,000 3'0Íx tr,ool 14,25 0.75

|EteÁlofuarovtq FRIALEN holeno 45" a]efurcfuarcvhová W 45" PE 1ffi

29|soa ĺl oľ ĺo
021 Stavby 2,N0 15,00t *,*l 28,5! 1,5C

|vodarehshé amalúy zenná súpnva tetsharichá' RD=2'0'2'50 n DN

n|50 Haw}e s r'o'' uzávet
021 Stavby I,U0 30,000 *,*l 28,5( 1,5[

,rl!:!:'**u ""*, 
Utičný pok1op'1el6kopický| Pre posúvaie Haýle

02'l stávby ts 1,000 70,040 ,,*l 66,5( 3.5(

32l[ĺontáž káhálizačnei PVoU odbočlq DN 100/160 )21 stďbv kr !0m 2.2U z,zol Z,G 0,11

|uaott" *' rvc-tJ' DN 4001160 htadká prc glavilBčhú \analiiáciu KG

$lpottubia, WAVTN
)21 Stavby l6 1,M0 60,000 60,00l 3,0t

IMontáž 
vodovodhého posúvaóa s oEsdením zonnej dipľďy (bBl

34lpoklopov) DN 50
)2ĺ slavby ks l,0m 15.0fr ,r,*l 1121 0.75

)21 slaňv 1,WO ĺ20'00| 1r{,u 6,

36lftébleh 
' 

d62iníékciavodovodného lobubia DN od32 do70 )21 St6vbv n 28 m0 0.3fr 8,401 0,12

To.t"ue ľä* n" rúÍovom vedeni' dakow EId6lryvodovodncho pofu bia

gz|oĺ aogo
)2ĺ slavby 28,000 0.3il I,ool 7,Sl 0,12

,r|,';;"'**n" 
*n"o" 

""dorcdného 
pobubia pľi ilBkwých škúšk6ch DN do

121 Stavby 2,000 ĺ'00{

39|o6adéni3 vodom€méi šachv'elezobetónovej' hhohosli do 3 t k 1.000 50.0il

ooIosadenie 
ľžiĺnoi nádržeželszobótónovej, hmotnosli nad 4do 10l 021 Slavby k! t.000 100,000 ro,*l e5,0{ 5,0r

lPoriúanÉúžI#w 56d,0Ž2&uh2ĺ'úD f, ďid iildlra 23na
4lzaozaaamvt,

)2l gtótby lr t,ilt) 3500,000 3 soo,ool 3 325,0t 175.0(

ĺz|?äľ"n'u 
t"'unou'no o"lcá pí€ šachty' loná alebo prechodová skuž

021 slávby kr t,000 25,otr

^,*l
23,7t 1.2!

$|v y r ov n äv fr i p 6le nď 62 5/ 1 20E 0 1,WO 12,001 tt,s 0,

41|sďhlové 
^dnalizené 

dno DN 1000 H 650 s oNaroň N l 60 )2l sláúv 1,WU 234,001 I22,t\ 11,10

45 l äádénis šschi9t DreíábíikovanÝch do 4t )21 Slavbv kl 1m0 35.00( J5,u0l Jqzi 1,75

- 
4ďKinuý 1N0/625/60n0, K, Ps )21 StavhY 50,004 5U,UUl 2,50

;lff;'*ľ'*o"'''istjnovóho 
ao*loiéhouátsé rámu hmot]' nád 50 do

)21 Slavby ks 1,000 20,oil ,,*l ĺs'ol 1,00

$|Konplel AdnaloÝ! DN 600' D100 kN 1,U0 s0,001 {/,il 2

49|osádenie poHopu lialinového posúväčového ks 1,000 moil 20,001 1g,w

Ioienlačnätábulta na vodovodných a kanali7áčných ÍBdoch n; sdpiku

50 loeÍowm debo be{ónovom
021 stávby k{ 2,000 6,00{ ,r,*l t1,4{ 0,6c

5lIsŕ/piftzoceíovEdrÍysL í H l6Jcm 021 Stavby 10,000 2u,uul 1,0r

52lvvňtadávaclvodičnaDolrubĺ Pvc DN do l50 mh 021 Stavby t8 m0 1,0m 1,1t

Ŕ|vodic nedehý cy 06 žftoz,lený 02ĺ stavby 18,u0

hmôt pÍo nitovó védenié hlbonó zrÚl z plasl.' hmót slébo

MonIáÉ Wdomem€j zosláw Wdonel. jednoúokdvý suchobežný G 1 r/
m3.hí)

021 SlavbyE
02ĺ slavby

021 Stavby

súb

E
kpl.

1,000E
ĺ21,ĺ80

E
ĺ'000

50.00cT
7,ofr

20,m(

2,50B
42,41B
ĺ.00

|vodonemi) šehla bďónová ! 700/18a0t2350 s ocetov po^lqon a

57|ĺďriIon
121 Slavby 1,N0 1 840,00( ,roo,*l r 710,m 90.tr

D21 sláňv 1,WU 30,001 zó's ĺ'5l
_-_-El"n.lr".,rw 

FR]ALEN p*hodha PEjňosadz s vonh4šin zavlon

ss|uulýpE rco sop tĺ Dn' 50h'
021 slávby 2,000 40,000 *,*l 76,0C 4,tr

6o|ĺlez fr ler 1', ve]kosl ok a siď ovny u 4nn oq c' 1 4 l l 1 0J 021 Stavby t,N0 2U,0U0 20.001 19.ĺx ĺ,0t

6i|1vARzäýilové frängy nBadzné leduhcia 1' 021 Stavby Z,NO 2,001 1,St 0,1(

0,2!
62|vALEX gulový !ilfrl štdndald s pálou' poil^lovaný 1' a,w0 s,001



63I
61I
65

spalnyvilÚl, PN 1ó, DN25, oq'c'1zazzlz 021 sĺávty

-

02ĺ stavbyI
021 Slavby

I
ÍE

1,000I
28.m0

-

í'm0

5,004I
0,50(I

20 mÍ

!,00B
ĺ4.00E
20.00

6t D21 Stavbv ĺ7'000 1oil 1/,Ut lqlCl 0,85

6i
uontáž ďhatúry DAA (Kil) Fĺpoikowj noýlävacei s pÍédlž€nou odbočkou
)E 1m soR ĺl D ĺ10/50

121 SIovby ĺ.0m 5.()il
5,0( 025

6tI
6!

I
'ta

|bnrcfuaĺovw FRIALEN s predlžúou odbekô! DAA PE 100 sDR 
' ' 

D^

t10/50

)dowdóvacia dokumentácia, plevádzkoE pďisdky, rgvizn€ slrôry,

lo4inulie s Ulož€f,io Ú6bažÍej íólis z PVc do Mĺ škka 22 cm

)2ĺ stavby

I
)21 Sbvby

E
)21 Stavby

kpl.

1,000

I
1,000

I
I7,0m

100,000

I
200,00c

I
0,51{

100,0(B
200,0{

9,1t

71 ,ysnaila ťvL loila s. &cm kahalzda )2í slavby t /,0( r6,lbl 0,84

?2
Ro4inuIie a uloženie Ú6bážn€j íoli6 z Pvc do rŕy' šĺrka 22 ch )21 Steby n 28,000 0,3m

8,4[ trSl 011
73 vysnaznd Pva l1xa s' 30 cm voúwd )21 Slavbv ZE,WO 1,N0 28,0[ zv.wl t.4{

i
1

so 03.3 Dl'ďovi k.n.ll'iol. + o8L

0d6btr€nié mĺc6 E vodor. paomĺesln. ná hrohaď. so doŽením n'
02ĺ slavby m:

-
'ĺ.250

1,200

_ 30 007,65

@ ff
2 Výj(op ryhy óĺÍky 600_2000hh hom.3 od 100 do 1000 m3 02ĺ stďbY m: ĺ70 500 8m{ I 364,0[ ĺ 296'80l 68,20

3

Hĺb€ni6 rýh č. iad 600 do 2 ooo mm zápáž€hých i ĺe2aP6žených, 6

ľowanĺm dna. Prĺplátok k mnáfr za |€piw6ť hominy 3
021 slávby n: 170,500 n,7u

1 19,35 ,,,,rrl 597
1 Výkopi'myz6psž€nei. hoÍniná3 nád í0o h3 021 sláúv 108.300 20,m( 2 166.00 awĺ|l!| 108.30

Hĺb€nis jóm zápäžených i ĺszápažsných. PÍiptatok k csĺám 
's 

lepiwsť
iminy3 021 Stavby ň3 't0s,300 1,otx

$3,24 4í1,54| 21,66

6
Paženio a rczopr€tje 6Uén rýh pl6 poda€nné vsdénié' priĺožňá do 4 h 021 Stavby ň2 595,500 3,ofi

í 786'50 .ĺ 697'i8| 89,33

cdEbíĺeĺie paženiarýh F6 podz€mnó vgdenie, Filožné hlbky do 1 m D21 Slavby ň2 595,500 t,00(
5S5,50 ou,rrl 291a

ýodorouá pÍ.missbenis výkopku po 5p6h€nsj cosle z hominy b' Ĺ4,
lad 100 do 1000 m3 naEdialBĺosťdo 3000 m

]21 slďby mj 1 10,700 3,ofr
332,1{ ourol ĺ6'61

ýodorowépl€mi*honĺBvýkopku po spewenej *sl6z homĺnyb'1-4,
lBd l 00 do 1 000 m3' priplálok k cen6 za k'ždých dalšich á začatých l 000 )21 Sbvby m3 ĺĺ0'700 0.2{x

22,1/ ,,-l 1,11

1Í
lakladoni€ neulahnulého výkopku 2homin b'ĺ4 nad 100 do ĺ0m m3 )2í stavby m: 1 10,700 2,00t

221,11 oo,rrl 11.0i
l1 lÍekladaniB neulahnuláho výkopku 2 homín ĺ až,ĺ )21 slávbv h: 1107m 3,00c 332.1( Jrc,cul 16.61

JloženieswMínynaskládkynad ĺ00do 1000m3 )2ĺ slavbv m: I 10 700 05m 56,4i 63'ĺ0|
1: 'oDlatok 2a sk|adovanie - zemi.a á káfr 6niw ĺí7 ffil osl.lné )2ĺ stavby m: I t0.700 í5 otr 1 !00'lĺ r5n,18l

11

]páhý zásyP s}iPáninou so zhulnonlm iám' šachiel, .ýh. zóÍo'ov alebo
)lolo obj€Kovnsd 1m do 1000m3

)2ĺ stsvby h: ĺ68,000 2,00{
336,0( ur,rl ĺ6 8c

15

)bsyp poLubia Eypsninou z vhodnýchhomĺn í až 4bez pľehodénja

ryp.niny
)21 Sbvby ni 102.800 7,0m

7ĺs.6( *r,"1 35.98

1E )21 Slavhy 12,U00 2 220'gĹ 2 ĺ00.00| 1ĺ1Jc

1l
obsypv6ďovUia sypaninou z ňodnibh homĺí 1 až 4 sprehod€nim
sypánihy 02í slävby m: 19,500 17,000

33í.5( ,;,*l

18

Rozp.esbebé ďnic€ na svahu do sldonu 1:5' ploď]a do 500 m2'hr' do l50
021 Stavby m1 157,000 ĺ,5m

235,5[ ,u,rl 11.78

í9I
20

Plošnä úFea lé.énu pil nďMosliach lďéňu nád 5}10omň v roline
ď6boňasvah! do í:5

llontsž odlučďača lopných

hňohosli jBdÍIoťivo do 3 t

železobalónovóho jsdnoĺádŕového'

021 Sl6vby

D2i Slavby

ni

kr

157,000

I
1,000

1,00{

I
50'0ľ

157,0C

50.00

21I
22

od\učove rqných linok napĹ KL6/1 , pielok 6ys, dn 1600 nn\ DN 200'
koal$aôhčňý Ítler, s ngl NEL. lxpoklop, lialihoÚ, kompld dodéilkaM
_óžlo pod vsskovácié bloky zo šbkopi6sku h.'u6lw do ĺ5o mh

021 Stavby

l2l slavby

I
m2

1,U0

I
240{0

1 000,004

3,otr

ĺ 000,00B
72,00 3,60

_óžko pod pobubia, sloky á drcbné objskb'' v olvďenoh Vý*op6 z piesku a
ibkopié*U do 63 hm )21 Stavby m3 lĺ,m0 30,0{(

930,0t ,rr.*l 46,50

2t
}adeni€ pr5l6nca s|€bo rámu pod Poklopy a hrežo, vý6ĺry do 1m mn )21 Stalty kg i,000 6.ofr

42,01 3r,801 21(
)o6}q 2 betónu pod oRt v ofuoĺenom vy1ope hB 7' 5 Ýálď6 výsfuže 6
iebnenia

)21 Sla!6y ň3 4,800 90,00(
432,01 *o.nol 2ĺ'6t

lÍiadenie usNy 2 gBolorlllis s pÍesáhom' šĺÍky Fotextĺlie nad 3 do 7.5 h )2í slavby mi 10s,000 1,00{
10g,tx ĺo3sJ

2:1I
22

k,bniila nilaná poľyPĺopylqnova PP 500

úonlážkaĺalizaôného PVgU pobvbia hládkého vioď6tvového DN 125

)2ĺ slavbyI
Ž1 statóy

n12

ĺ

109,000

1,000 2,5m

t!9.!tB
20,0i

?ura kilalizačná Pvc-U gĺaviÍačnó, hladká sN4 - KG, lýt- - ieffilýoýá,
)N 1 25, dĺ. 5 ň, WAvlN )21 slávby

?,000 10,000 20,0( ;;t 1

3C

Rura kilalizačná Pvc.U gravildná, hladká sNB' KG, sW. plnosteĎná,

DN t6o, di. 3 m, wAvtN )2ĺ stavby
7,N0 15,000 30,0ĺ ,raol

3l
Koleno Pvc-U, DN 125x45' hladká pE qauitenú kanalizÉEiu KG
polrubia, WAVIN 02ĺ slavby

Z,NO 5,400 10,0Í .,*l 0,50

32

Koleno Pvc-U' DN l60X45" hladká pre grailačnú kanailz^iu Ka
rottubis WAVIN 021 Stavby

l,N0 3,000 3,0c ,,s51 0.15

ollbočka 87' Pvc-U, DN 200h 25 h|adká pE gravilačnÚ kana|izioiÚ KG
021 sláVby

2,U0 10,00( 20,0c ,r,*l 1,m

34

ollbočka al" PV}-U' DN 200/1 60 hladká pre gravitačnú kana\izŕEiu KG
021 Slavby

1.N0 10,00t) 10,0c n,5ol 0,50

35
[.lontáž kanalizačhého PVGU pohbia hladkéhoúrcwEfuového DN í60 021 Slavby r 4,0m 2,50(

10,0c ,,*l 050



38 knjžkoh v 6ld' do 209t DN 200 lo, 
.**, !43,000 2,5U ,rr,tl $J 11,88

37

1úra kilailLečná Pvc-u gautačná' h]adká sN' - KG, w - ýi&Wfuová,
)N 200, Al: 5 n, wAvtN lo, .o*, 29,000 30,00a ,ro,ool 43.50

38
)9sdenis ďumulsčnEj íádržB ž€lGzobetinovq' hmhoď nad { do 10t 

|021 
slavby 1,000 &,otx

4,00

3S

?elančná nádž RN 9'5, lxšw 3300X2200X22é0 nn, objen nádňe 8'0 n3'
,.dgzabatónová, lor,.*, 1,000 1 500,004 ,uoo.ool r.o'ool 75m

4(

ýlonlažvsslovrcich blokďzPP'lozneru60oxtr0x600m' od 1o do25 
|ozĺ 

st *r m3 2{,190 10,00( 2{1.sol t s,srl 12,1A

11

tsakov*i blôk hspl' DB60' 600\600x600 nn' pB vsakovaĺie dažďovei I

tody.PP, lo21 
stavby 80,000 29,004 ,,',*ľ ] ,r*'| 116,00

á' 1021 Slebv kg 1.000 í0.00{ r0,001 s,!01 0,50

13
.jhďno-usadzovacia šella konpld, rczna: DM00, ĺŕ2000nn, lt'.,*, 1,000 550,004 *',il 

' 
talsol 27.54

4/

ulontáÉ odvébei6' DNĺ00, wátáncveÍa€j hlďicc. vyv6d6nie mimo

rrkoviska{8,0m) lrr 
.n*, kpl 1.000 50,00{ so,ool osJ 2,50

15

]6ádenie bétonového dj6lca pm š.chly, bWá 
'l6bo 

pl6chodová EloUž

rBs ltt.*, kÉ 8,000 20,00{

'ro,ool r!2,ool 8,00

{t vyĺovnavfr l p6Ían* nzil 1 2ul90 l02ĺ stávbv l,N0 6,WA 42.001 ĺ9'wl 2,fi
41 sďllové kil'trzané dho DN 1N0 H 650 s ofuoĺon DN 200 l02ĺ skvbv 4,W0 &o,ouL 1 Z00,0ul I l{.Wl 60.m

4r aiadEnio š6ďiet lreíáb.ikovánÝDh do ilt l02! stďbv ĺm0 30 m( r2u,oul rr4,uul 6.00

1! 1021 Sle6v 200,00ľ ĺso,00| ĺ0'0{

5(

úonláÉ rďiznoj l(ilalizačnej šehty 600 do výšky š6chty 2 ' " '9'n 
ášu"i'l ozĺ su*u

Íshnmn a pokloFm l
kr 3,000 50,00{ '*'*l ' ĺo,'ÉJ 7,50

51

šehlovó dno pidočné DN 2ffix0'' hu kanailzačnei lďiznei éachle naDr' | - - -

rEcMsí/o,PP, lo21 
stavby 3,N0 200,000 uoo.ooľ 5/o,0J 30.0C

5i vlnovcová óehloýá úa kanalzúd ilt' il2|a 6 h, PP' lo21 stavbY ztu,!!l ebpul 13.5C

5:

Tel5kopiew adaptéÍ A1 5 - c250 kN, k! kďdizačnej rcv'Enej šehb
1apt. TEGM 500. PVC-U. WAVIN lor'.,*, 3,U0 70,000 ,,0,*l :oriol

10,5C

5t Gunové tesnenie šehlovd njry 5o0 ku kanalzdčnq Íeviznei šfrhte lr'.*, *s ).u0 20,N0 *,*l I 6i,ool 3,0c
poklop ÍdjnoÚ ĺ dn A15' lo2ĺ stavbv J,W0 lUU,WU 300.001 le,uul 15.0C

5{ BeÍónovj lozhášei pR(eh@ t10a68a150 ku kila\izačnej š&hte lrt 
.n*, 3,U0 30,000 ,o,ool 66,sJ 4,5C

5; l02t sMv k{ Lm0 60.000 60,001 57.001 3,0c

5t

]sdilie poldopu lialjnovóho ao@lowhoýálďeÍámU hno' n"d m do 

|ozĺ 
sn"tr k' r;000 ĺ5,0m *,*l 

'i,ool
3,0t

5! Konpld kanabvý DN 600, D400 kN lo21 stsvbv t,w0 9U,0W J60,U0l {4Z,UUl t8.0t

60I
61

bébnovéj nä&ž€ oRL komplet' Úát.no pÍpraw a
Stavby

6ÚtI
kpl

t,000I
t,000

250,0mI
100,00(

62I
I

61

hmótpo rurc!É Wd€nis h|b€né zruÍ z plást' hmôt alebo
Stavby

DN 125 -200

n3I
I

úsl

t&0

I
289,742

I
ĺ.000

3,0wI
8,otr

I
50,00{

65I
66!
67

DN í25_200

prcvádzkové pďiadky, revjŽne spÍ6/y, Stavby

uložoniB vhbáfu€i íóli6 z PVc do ryhy, šĺrks 22 cm SIeby

kpl

t55,000I
r,000

I

ĺ'00cI
250,00(

I
0.str

71 3,88

68 výslĺažná Pvc ĺóila š' u cm kana[zeia l02ĺ sIavbY 1ú'au! 155,001 1lt,?El 7,75

I
1

NN

fr šiľokei a 120 cm hlbokej vzemĺné b. 3
Stavby

h
I
21,000

1am(

auhgĺlc Miný 9o Ú6Í\'ádl plzdÚrut týň' Ú6tv. @ĺúy m @
|ozĺ 

sno,
mi z.ffi

J0.00( ,1,ool ?r.sol t20

3 ochláĺnáhadic6 1021 Stavby N! t3,000 2,Nt 66,001 u./ul 3,30

4 montáÉ lozĺ stavtv k! 13,000 2,W( 66.001 62,701 3,30

5 ochlÚnáhsdicá l021 sr6vtY k6 29.000 2,N( 58,001 55'í0| z,sa

6 moňláž l02í stavbv kr 29,m0 2,Wl 58.001 55'ĺ0| 2,S0

1 Fóli6 čffná ĺB0x0'3 mm l02ĺ stávby ĺ24,m0 I,Wt 21.001 u.ul 1,24

I Ro4inluo á ulož6ni6 výEbáž.foĺie z PVc do ryhy' š' 33 ch 102'l Stavby ĺZ4,WO 0,50( ĺ2,ml ĺ1'{| 0,6!

Beton c 1zĺ5 l02ĺ slavbv m3 ĺ.200 90,w( 108,001 ru.uul 5,4{

1C l021 stavbv 1smir 1,000 20,w( 60,001 /0,w1 4,00

11 Pi6!Í'vá bélonu lo21 stavbv lfi 20.000 Z.W( 40,001 38,001 2,m

12

1i6deniekáblovéholôtka2ligEkU ác6ménlu (bétónu)b6..@",uý"lori s,"tuiĺd(ydol00cm'hr'wst!Y12"h l-- --'-'
ŕ z4mo

í5'm( ,ro,*l t,ool 18,0t

13
)ié6ok l€ďnický biB&ný 0/4' 2'52m3 1021 Stavby 4,0/0 8r,401 tt,Bl 1,01

14
)Íepravá pié6ku 1021 Stavby M 20,w0 2,m( 40,001 JE,wl 2,0Ĺ

15

aÍbd6niB, rekonšL káblováho lóŽka z pjésku boz 23by!ô. v Me éľ' r &
;h, hrublryw6fuy 10cm lor'.n*,

2{,000

ĺ0.000 "0.*l 2rs,oJ 12.0C

1t

lucný zásyp n€záp'káblovoj ŕyňyb€z zhuh.z€miny' 50cm šŕokei a 120 cmI

ĺbokoj |02ĺ 
slävby

83,000

5,000 "u,*l *0,*l 20'7Í

1i |ozĺ 
sruuĺv

',lsložéni€ zeminy, odvoido 1 km a doženia na skládke ajeda späť

h: ĺ7'430

6,000 rn,*l ,r,3sl

ĺf
}oúz. úpÍďa l€róIu v !'minE b' 3' áby nérowosli tďénu nio večšio ďo
:n odvodor.hlsdiny

2t

lo21 
sravby

hi {9.600

1.m0 *'*ľ ,?'ríl 2,tt

ĺÍ 'rĺvod Ý ochtánnej hBdici 1021 stavby B,m0 20,m0 5E0,001 s1,uul 23,0(

2( ĺonláž lozĺ stavbv t9,000 t,w! 1S,001 13(,tll 1.2!

21 (ábél HDo vochrsĺn€i hsdici {rezeruá) l02ĺ slavby ts.000 ĺ 'm0
29,001 27,551 1,15

2i nonláž l02ĺ slsvby ĺ B,m0 i,w! 29,001 27.s1 1,45

2: :lekuohďová skiňa 1021 Stavby kr I,W0 250,001 231,501 12,50

2t 1021 stávby kr l,m0 50,m[ 50,001 4/,Wl 2,50

?! (ábel elekbomďová skiňePRls lo21 stavbv ĺ,000 1W,OW 40u,0ul 3!U,O0l 20.00



2Í 021 SMv ĺ'000 tu,w! 40,0( 3E,fr 2,Dt

2i
jzehňovacia pá6oúna' ocelová, ži'ow zinkováná il x 4 hm' cca 2oh 021 stáÚy k! 10,000

2,000 10.0{ 38,0( 2tr
ĺontáŽ D2ĺ staúv kí !0.0m ĺ'm{ 20,0t 1.fi

02ĺ slávby po t.m0 5U.W{ 50,0{ {7,5[

02ĺ sbvby p( ĺ.m0 lu,w( lu,o( 2'5Ĺ

31 D21 slávby NI E,WO 03c
3i 021 StMv 2,000 1,ffi( 2,0( 0.1c
3: JÍoífuniBWdačovvro4ádzači do 2,5mn2 021 Stavhy k! 4,000 I,W( 4.0t 3,E0 0,

T Jo 03'5 PÍipoióvaci vodovod (sTL pdp.ik. plynu)

E
)21 Slsvby

E
kr
E
0,010

I
I 000,0il

, 5 z65'tĺre
10,0(

5 00ít65B
9.50

' 
263,26re

0,5!
Jísťffénlé podkládu delo pylu 2 Mbnu hĹ]50hm )21 Stavbv n2 4,W0 lĎ,W( b0,ut l/,u 300
Jos'ď€nla poíKl6du deDo EĺU z slďoveho do luumm 121 Stavby 4,WU Lm

I

{ĺb€nĺeiám vhor'3 ručĺ€
)ri pÍépojeh 2x2x2 = 8'0

ámy pj milaofu nelovanĺ {2x}2'1)x2 : ĺg'2

- imv
)21 Slavby

m3 27,200 25,00r 680,0c 616,00 3{,00
íb6hl6 lyh F6 pľyI' pombE 6.60' 2€nháL3 do 100m3 )2'ĺ slavbY r,{0 zu,w( 2A,aC zĺ'u 1,44

( botoveĺie paženiarýh Fe podzeh' v€denia píiložné do2m (2xä2) 2
)21 Stavby

ň2 16,000 3,ofr 48,0C 15,6( 2n
i J$UdenE P&enta )21 sbúv ň2 16,m0 1,ffi 16.0C 0.80

I

!ĺsĺé prémiecln€nievýkopkuhď' b'1_1 do 2.5m

I,11 =2a,64
)21 stavby

m3 28,610 2,0ď 57,28 51,1" 2,86
/odofohB prcml$menE vý(opxu Ĺ|4 do 1m00 h 121 Slavbv aÚ,ô4U ó'W( 229,12 21t,61 1í,46

ĺc
lásyp zhuhéný zálezov pB pod2em'ved€nia Úkopávlach 2l.64 _ 5.28
.23,36 )2l slávby

m: 23,360 1ĺ'0ll{ 256,96 214,11 12 85

11 'B neuEoeny !-Jlmm z6ypovy (2ó'r4x1'b4: 4/'ó2 )21 slaúv Il'ô20 12,m( 573,84 28.69

)2í sI6úV ),280 10,wt 52,60 50.ĺ(

13 Ppsk píe loŽko á oliyp potrublá G4 )2ĺ slavbv t,B2p 12,W( 10t,6{ t00,5ĺ 5,29

11 \ŕyspľď. podK. po plekop'Kam€nlvom obd.a8ldbm hr.&h )21 Stavby nt d0.u! ío'u 4m
15 vysprav. podK, F prekop,poohaonn Debnom nr.15ch )21 Stavby mi 1,000 8,00( bU,U( 3.2t

16 FoEyp zlvc'p00K30u aeDo xayru xanen'ďoD. )21 Sla6v n1 t,w0 I,m[ 8,00 0.4t

17 )2 ĺ slavbv Ib,WO b,w[ 80,00 76,tr 4,0(

18 )21 Slavbv I,J!L J,UO q6/ 0,1!

)21 Slavby J,WI Ú'9' t,{ 0#
2a

@
21

@
l']loŽ8nie potubia plyhovodu z polyeM. rur v koBó. PE -tB2

)21 Slavby

ffi
)2i slävbv

@
j,800

@
10,700

1s.00(E
3,00{

@
32,11

s9,!(rc
30,54

51,0(re
1,61

22 R!ila ľtl00 suRl] (0'íMP6) J2 l 3 nm nN. )21 Slavby J,W! 32,11 J0,il 1'ô1

23 mnle ďmalory uAA ľllolRova nMď' B0tJ7 )21 Stavby k{ t,000 025

24 Aĺmdura Ŕýnav&la UM í1 yU' 0l Jl D2í stasv kt 1,m0 60,m0 60,0( 3.0(
Zh&ká €16kfi cká MRER 2500 02ĺ sláúV z,w! 10,w0 20,0t 19,U ĺ'0c

2ô hĺld us lR pÍtchodka PUoc€ĺ B2/m25 021 Shvbv 1,WU c,w! 9,0t E,S 0,4{

2? P(ďnodka ťaocď sDB1 1 U3aUNzb ť(ĺALĽN 021 St6vby k! JI,W! JI,UI 33'ä 1,74

28 021 Stavby k{ 0,500 1U,W! l,Uĺ 4,(a 0x
23 02i slá6v xr 0,500 20,m0 10,0{ 9.0! 0.5c

30 P3skaspodná ENsoEN 39P FR|ALEN 021 staňv 1,W0 12,W0 12,0t ĺ 1,40 0.60

31 Pa6x3ýchna BNsoLEN 20Hl fRlAĽil 02ĺ slavbv X' ],WU 10,N! t0,0( s.50 0,50

32 zobvanaťlbKa DN25 021 Slavby t5,w! ĺ'13 0'3€

33

skinka plslová AJ GAz _ Wzďd !'li600 E výbilou :

GK-25, relulátol 810' pripoikyk ptyĺomeru DN25' GK_25
02ĺ stavby

Eút ĺ,000 5m,00( 500,0( 475,00 25 00

31 hnläŽ sb€doí*ového loĺllálola ťaku pľynU D21st8úv I,W0 s0,m( s0,0t 85,5{ 4.50

35 rcnl&plynoh*u nazávlG 1" D2 ĺ stavbv x6 1,WU {U,W( 40,0t 18,ff 2,00

36 hnld ďmalury zilbwl 021 Stavby SUD I.WU 5,W( t,0t 4,ll 0,25

3t D21 Slavby ks 1,000 o,ut i'ĺl 030
3Í D21 sláóv h 10,/00 6,m{ 64'2Í 321
3ĺ lapusl€nié pohbi6 D21 sláňv 10./00 1,m{ 10,7[ í0.1j 0.54

1( J21 Slavbv m tu,/uo I,W( 10,n í0.1] 0,54
1' 121 slavby !,w( ób,0Ĺ Eĺ'3' 4,28

41 íďna ilaÍ' sxu*á wduchoh U' 6 Mľa_ uN W l2l Slavby n 10,700 1Z,W( 126,4L l2l.s 442
4: ío&nuU6 a UDzeňlevysýá2na] roE 2 ľvu & J&m do lyny t,800 1,m( 8.6C !,Ji 044
1t ;óliá Žlb'pľyfi' 121 St6vbv

',WU
0,s( ó,4 1,11 0.22

)21 Stavbv 12,20! ,w( 12,24 ĺí.s 0,61

4tE
4i

henheĺal&!fr6 )2í slavbyT@
)21 stavby

E
k!
E
ĺ 
'000

4,W(E
300.00(

!,0!

E@
300,00

7,6(re
285,0(

0,10

15m
4r }odéUcké plfoo - pormliz3čná zamereié prĺpojky )21 slsňv I,000 ĺm'otr 100,00 5.0(

1! (ohpl6M a ofuwdánie dohménlácie.révlzié a pod' )21 Slavbv xp I,WU ?il,0u 250,00 237,5t 12.5(

E
nszaFženýchiáĺ vhon'f.3 do 1mm3 )21 Slavbv

m
mi
mt
;8,503

2? 707,50m@
585,03

263n.13rr@
55s,78

. í 305,3tffi@
29.21

tiplatok za lepivosťv hom'b.3 )21 Stavbv mi )8,S3 ĺ'u iU'5ĺ 65,tr 2,9i

121 Stavby !1,312 20.WĹ 426,2, {0{.9J 21,31

Ťlplálok za l€pivosľ honinv f.3 v rÝh8ch š.6}200cm )21 Stsvby m: ,.1,312 ĺ 
'00(

21,3 2u,24 10i
)2i slaňv m: ),210 25.00( 6,7{ b,{l 0.31

'lĺplálol 2á l€pivosť hominy t.3 )2ĺ slaúV mi 270 5,mc 1,28 0.0i
r'flshĺo šachliči€k 0N.5o0mmpre záRádore päilry )2 ĺ stavbv Í 88,m0 12,00c 1 056,0( 1 003,2! 52,8C

r'odojohó pr€mj$lnenie výi(olu do 6000ň hďn'b't4 )21 Slovby m! t{,035 b,N( 42U,tl s9,1/ 21,01

laklafunie výkopku do 100n3 v hon'b.ĺ4 )21 Slavby n: 64,035 6,m( 5i4.2, {/9,U! 25,21

1C )21 slávby m3 84,035 1,00( 81,01 a9,e 42Ĺ
11

)oplálok za Uloženie sweiny ná skládku )71 sĺáúv m3 01,035 5,mt 420'1ĺ 39s'ĺ7 21.01

lásyp Žhutnenýjám, rýh' šächiet a|€bo okolo obiekfu )21 Slavbv m: .320 /,@[ 93,21 E8,5€ 4'6€
ĺ3 aaloženie pďkového Lávnika výGévom )21 Slavbv n? 1 m5,0w 0,50{ 502,5( 1lt,38 25'ĺ3
14 hés bM8 pdovä oka6ná liBňÔvá 2'5kďlq0m2 )21 slavby k{ 2t,12i 3,000 75,3t 11,6', 3,n

1!

í6

lozpÍesbete trnic€' rouušenie a kolfuácia pódy obohabnou subsbátom
)21 Stavby

ffi
)21 staúv

ň)

MEffi&
m3

1 m5,0m

ffiffi
2,187

1,200

.EffiE
79,000

ĺ 206'0(

::=Tlffii
í96'1]

1 ĺ15.70W
{86,65

60,30W
9.82

11

/ýstuž záldadovhh dosi€k 20 zvďovaných sjeli KAR| d:shm, oko
lmr{00mm )21 Stavby

h2 2J,ffi4 3,000

69,1! 65Ji 3,46

18 aákladové pášyŽ b€lónu prcstého lÍ'cĺ6ľ20 021 Stavby m3 13,147 EZ,Z1A 1 0E0,81 | 026,7; 54,04



Y
1S ft bnenia Žállatlovýcfi páevzhotovŕnĺo

)2ĺ sbvby m: t3,280 ĺ0.00c iJ2'ó( w6'ĺ6| 26,6/
0|Ebn€hi6 z,klafuvý?h páWodsbáneniB

021 slBúv mi )d2s0 3,m0 ĺ59,81 rcr,6l
21

021 SMv kuĺ 12'ú0 6.m0 l2,0Í W.{UI 36C

I
23 hc1m0

02ĺ slávbyE
D21 SbSv

m:E
m3

fl,n0E
6,690

ĺW'0W

79,000

1 lzt'oÍre
528.51 ffiffi}ln€nla nadziládo9is mÚrov 2_sbilné áohv€nĺ€ 121 Slavbv ni {4,ilo 1 2,00( 535,2( cUó'{l 26 76

)6bnonie nádzá{dadovýdl mÚrov 2_abené od6báh![ĺe )21 Slavby n2 {1,m0 3.m( 133,Et
2Í r'Fbž nadzóklEdovýclĺ húíov z oele 1 o5o5 )2ĺ stá6v 1,176 990,00( 1 164,24 í í06.03| 58,21

2i

r'ýstuŽ nadzákl8dovhh húlov nosných zo deovaných sĺéli KÁR]
)21 sta!ôy

0,245 900,00(

220,5{ 2os.{tl
28 2m )21 Slavby ĺ1c'000 10,00( 'ĺ ís0'0! rrs,tul 59 50

I
30 hr.20cm

)2ĺ st6vbvE
)21 Stavby

ku6I
m2

1ĺ9.000I
t87,000

10.wtI
6,00[

1 1S0,0!re
1 122,0A 56,

ofuc@!ý cho{nlk z b6lón.ohubn|kď 6biaĺýďl do lôžka z botónu
rálán6 nmláža }2í slávby

rw.000 6,00c

'I 080,0( ĺ 026.00l 51.tr
Áládenlo zmkowi dldbyprl chodmv hl'60mm do ftffi.n'bžká hr'4ch

021 slavby
n1 lÚ/'U00 I,m0

1 68s,0( ĺ 5ss,s5|
33I
34I

DlaŽbazámková hl-6ch 021 SIavbyE
021 SbvbyE
]21 slavbý

mtI
ňiI
ku!

196,350I
28 860T
t,000

8,000I
t2,000E

250,000

5/o.dtB
3{6,3ire
250,0(

3l

Woboĺý z ď.v6 oórtoný nálrrcilV sĺäd6 8 sÍlĺ. loólli6
lt.tĺjá lq^'n' šhdď plstoÚ ĺavičky oÉlovĺ
nálem B úenou výplňou

)2ĺ státóy

16 ĺ'000

1 99s'0ĺx

ĺ 9s9,oc ,r-,,l
06ádéni6lďčiék )21 Stavby Xu6 ,m0 í00'00( JOU,Ut 265.001 15,00

3€

PÚkqvó ĺeičlq n4.' lvoody, lďiá(s p.o }1 osoby, @rová k@štukcjs
opstmá nábíon 6 ÚomN Wňou )2í st vby

kr t,000

í80,0ĺx

5{0,00
39 &praw 3 zaobsbfo8cio náklady )21 Slovby i!.{0 10.00c 384,00 364,801
{0T
41

EBEun hmol pre pz6mna komunikácio' lgyt d|áždéný

-

L|ontáž odolenia popl$tplotiwm výšky do z,om

021 StavbyE
02l sl8!óy

I
n

76í's07E
t63,000

2,mc

2,ni

czJ,E1rc
37490 ffi

42

Pleuvo ďótpoplast'4'hlMné oko 50mh,Fien6r drólu 2,2hm' výška
Z00m D2í stavby

t8,000 3.m0

{89,0( n1,s5l 24 4a
1i D2í stB6v t89,000 í'm0 4ós'0( {645E[ 2415

ľEmél 3mm, 121 Sbvbv ku!

"000

l0,w /U'Uĺ 06,il1 3,50

)21 slavby r 22,200 2,30( tt,ot 18,prl

4t
'lotoý lám n'pr'AxoR 2500xí700mm lnÁvoz€lený (sysIém Diŕcg)

)2ĺ slavby
ku! 9,m0 10,0{(

360.0( 34,OOl 18 00

4i

ftnld wál a wábk v oploteni ňä 6ťplyocelové !l*hy do 2n2
)21 Sbvby

tu5 1,m0 ĺ5.m{

ĺ5'0c ĺ1'25| 0.75
48 Ífr ka hapŕ'tsPAoE PLUs 1-kadl.1fr 0r2000mm )2 ĺ slavbv ku6 í'000 ril,ofr 15U,0t ĺ42'50| 7,50
a9 ĺllonláž fuány v oplot€n i ĺa sťpky oceĺové plochy nad 1 5m2 )21 sIávbY kur ĺ'000 25,00( zc,uL 23,t5l 1,25
5C &óna n6pl'EsPACE PLUs 2-kidl' 7800x2000mh )21 Stavby kus 1,m0 ĺ 500.00( í 500'0c i ai,oul 75,00
5ĺ ftsun hhól pls kovďé doplnl'konšb' v obi€kla ÚÄky do 6h )21 Stavby )r,249 3.50( 123,34 117,171 617

Ps 0t výda| irgw c stn 9 Bí6.?5l n

Pracowý6tôl ĺx spodnápolics' l€mwadu
022 samoslahé hnutôInó

veci a 6Úbory hnuleÍných
k! I,DW 353,00{ 353,00 *,J

Pracowýstól 3x zäslvkyVprävo' ťavo lx spodná polica, lemwadu
D22 samostabó hnUteĺné
Veci a sÚbory hhuletných

k' t,000 410,0m 110,00 ,,rr.orl

r'ýdajný slôlkapacit'] 3xGN 
'/1 

-200mm +režón ná l€niero' 2x poEuvné

'vel€

]22 samostahéhhuleĺné
r'eci a súbory hnutelných

k! ĺ'000 l í30'000 1 130,0{ .'*o*l

lreoÚý stô| 2r slodná policá
)22 sáhoslahB hnutelné
/eci a súboryhnuléĺných

nci k{ 1,000 335,0m 335,0r 36ĺ'.l 0m

lásobĺikna čaj obiem ĺ5L, teplolá 85 stupňotr hladinoznak
)22 samostahé hhUleľné

/eci a súbory hnul€ľných
ĺ'000 45,00( 45,0C **l 0,00

Praconý slól b€z police, l€m Wravo

022 samostahé hnubľné

veci á sÚboryhnutelhých

ks 1,0m 270,00( 270,OX ,rr,*l 0,00

Nástenná lolica na koš€' šikmá
022 s'mosl€lné hnuteĺné

Veci 3 súboryhnutehých

ĺ,000 90,000 90,00 ,,-1 0.tr

lJmývaci stôl s dÍezon lisováňý dl62 vľavo' bez police' zýišený Iem vzadu

D22 sanoslalné hnUleĺňá

Vecj s súbory hnutélných
kr I,0m 430,000 430,00 *r,*l

naková spÍchs ňa oplach' dadu
D22 sam0slábé hnUleln6

r'eci a 6úboryhnuleľných
ĺ,000 170,000 170.0( ,^.tl

)odpuĺlová umýMóka dadu roznď koša: 50ox50omm' máx. vsfupná výšká
lffimm r'ecj a sÚhory hnllŕlný.h

kl r,000 ĺ 270'00l 1270,0Í , aro ool

\!tomslidoi 2mäkčovéč voď
)22 ssmoslalné hnut€lné
/eci a sÚboryhnuleĺných

ĺÍĺ'000 300.0u 300.0(

N€ŕozovýregál 5x plná polica
)22 samoslalnó hnulelné

/eci a Šúbory h.lt€ľný€h

1,0m 275,00( 275,0t

"rrl
ftladiscs skriňä objem:400L, biela' leplols0 až +10 stupňov

o22 samostahé hnUtelné

vmi a súboryhnutelhých
ks ĺ'000 490,00c 4S0,0c oro,ool 0.m

Pracohýstól lx spodná polica, lemvzádu
022 samostalné hnulehé

Veci á súbory hnutetných
k6 1,000 260,00c 260,00

^r,tl
0fr



!ástenná polica _ dvojpodlažná Ío2l€č m€dzi policmi 300mm /eci 
' 

súbryhnuleÍných
1,0m 150,0ft 150,00 ĺ50.0( 0.m

'{er€zoÚregól 5x plná polics
}22 sámostatné hnUt€Íné

/eci a súMryhnuleÍných
kE 1,0m 310,ofr 310,00 3ĺ0'0( 0,00

Jmiťaci jednodÍez íx zváÍanýdrez' bezpolice' lemvz8du /eci a súboryhnulelných
ks 1,000 260,otr 260,00 260,0t 0,m

Jmiry€cijEdnodÍez ĺx äáÍaný drez. bezpolice' lemvzadu aWÍavo /eci a sÚb!ryhnuleÍných
ks 1,0m 270,0m 270,00 270,0( 0,00

JĺeohÝct6l 2x spodnä polica, lemwad! aťflo
]22 samoslalné hnUtehé

/eci a súboryhnulelných

ks 1,0m 320,ofr 320,00 320,0( 0,00

zásobnikná príbory+košiky /eci á súbory hnuléllrých

ks 1,0m 59,m( 59,00 59,0t 0,0(

)oiázdová dÍáfi a ná podnosy a lácky

]22 s.fr oslalná hnU|elné

/eci a súhryhnutelných
ks 1,000 210,00( 210,00 2í0'0( 0,ft

',lereŽová palapehá doska

]22 samostalnó hnUbhé
/eci a súboryhnulelných

1,0m 150,otr 150,00 150;0t 0.0(

lerezovä parápelná doska /eci s súboryhnulelných
1.000 80,mt 80,00 80,0{ 0.0(

mohbž' 2aško|€nie, náwdy nä obsl!hU

/eci a súbory hnulelných

1.000 400,00( 400,00 100,0( 0.0(

linka + Elaváná chladnička

/eci a súboryhnulehých

/,100 222,fit I 579,75 1519,71 0'0Í

ŕJ Ua vsoony vltran naPÍ'v l.uENl oÚeam l / í !ňg ala

evakuačný/mobilný 1,ĺ l40'00 4í 933'00 22ú'0a
2 145.0(

sáda moňtážnych hákov do sbopu šachty (cca5{ ku6ov; á=2000 kg)
)21 Slavby

kr 1,000 I 240,00( 1 240,04 1 178,0C 62.0(

Ps 03 Dies€lanreqát ĺ0 663.63 í0 ĺ30'45 533'ĺl
lmm pra@ tz0,Er lt0,zi rE$
llbeňle nezápazenych l M v hom'f'J do ] Nm3 lamá Fe belon'4kl8d
,lekťo€nťäy3,m'2'80'0'30+1'00'1,20'0,20. 2'760 )2l sla\óy

mi )-,760 30.00t 82,80 78'6Í. 4,11

'Íiplalok za lepivosťV hom'ť'3 )21 slaúy mi 1,t60 5,Wt 13,E0 13,11 0,6!

]lbenieŕýh šiŔa do 60cm v hoÍn'b.3 do 100m3 Výkop ryhy pŕ€ uloŽeni€

(áblov' 20'0'0,50'l,0 = 10'000 )21 slaúy
mi 10,000 20,00( 200,00 190,0c 10.0t

JnpláloxzaleplvosrhomlhyE' 3 vMeh š' d0 60 cn )21 sláúV JU,UU 1.5t

:ŕ*lády ts,ct
!ásW pod základové konštukc]e so zhuhenim zo štkopiesku ŕ'0_32mm'

;ťt(ové lóžko hl'2ocm' 1'00'1'80'0,20 = 0'360' šfkové lôžko hr'lscm"
3,00'2,80 - 1,00'1,80)'0,15 = 0,990

)21 slävby
m: ĺ'350 35,00c 47,25 41,89 2'3Í

t

aákl8dové doskyzo želeŽobelonu b'cl&20' základ pod elektoícentrálu'

l'm'l'80'0'25 = 0'450' betonái do 2eminy+3,5%' 0'15'0,035 = 0'016 )21 slavby
1,466 79,00( 36,81 34,9i l.8r

i
)€bnen€zäklBfuýichdosiekzhotov€nie(1,00+1'80)'2'0'25= 1'400

)21 Slavby
m: 1,400 12,00( 16,80 l5,9ŕ 0,8/

€ D€bn€nie základovhh dosi€k odsÍánenir )2i Slavby m: t,{0 3,00t 4,20 0,21

r'ýsfuŽ 2ákladových dosiek z oc€le 0'466'fr3''0'100"ťm3l = 0'047
)21 staúy

),041 s90,00c 46,53 14,2C 23i
1t l!ilyz PvcpriemeÍ do 100mm hladhé )21 slaňv 4,UU J,UL 0.2(

11

uazilinazbetónu prosGhob.c16/20 hl's-8cmpodkladnýbetón hr'scm'

I,00'1,80'0,05 = 0,0S0 )2l slávby
1,090 100,00t 9,00 8.53 0,4{

1i

uazainaŽb€tónu proslého b c1&20 hl'12'2&m betonová doska

tr.lscmpoobvode(3,00'2,80- 1,0'1,80)'0,15" 0,990 )21 Stavby
mi ),990 100,00t 99,00 94,0: 49:

12 tefladerie powcfJ nozBninyocel hlsd from lr.5-8cm )21siáňv ]U,UU( U,gU 0db 00t
1t Ťehladenie powchu mazaniny ocel.hladilkom hr.12-24cm )21 Slavby 0.0:

1ĺ

jtishnltiepowchu mázaninyľedúoženĺmvý6lužehr'12'24cň
)21 Slavby

m: ),090 10,00c 0,s0 0,86 0,05

1t

)ebnen]esÚenpodkIádného betonU-2hobvenie(3'00+2'80)'2'0'15=

1,740 )21 Slavby
n1 1,7 40 12,00c 20,88 ĺ9,84 1,01

1i I,t4D 5,0ut d,/! a,zl 0,4a

1t

r'ý6u2 hetÓnorych m'anin 20 2veovaných s|éli Ktl sieľd=6mm oká

I50x150mm hmohosť2,93kg/m2 +plekrĺie 20% do betonpv€j doslrypo

)bvode 3,00'2,80- 1,0'1,80 = 6,60m2 6,60'm2"0,00293'Vm2"'1,20 =

),023

)21 Slavby

),023 900,00c 2t,10 19,6i 1.0i

)statné ftonšÍUkcie

l! }esunhmótpr€pozemnékomunikácie,kŕy'betónový )21 Slavby t,820 3,00( 2n,46 J9,44 1,02

ĺ0000|0l I 500,00 s0,0t

2Ĺ !áhÍadnÝ zdÍoi enďqia - eIektocentrála )21 Sl6vbv rp I,UUU 1U UUU,UUI 10 0uu,!u I lu0,ut 500 0t

Hlavná altivita č' 2 lnvosloveis do mátďiálnôtechnického wbďďió zďiadenĺa V.álď6 notďového Wzidla ľi ziadovBni záEďi6 rc tďéĺnB sĺuŽby

)23 oopramé pIosbiedky kl t,000 27 302'5ú
27 302,50 1666ô'ô7 í0 B5,8:

!äbylok atyp ple zdad€nie sociálnych slÚži€b v m€sle TuEo\*8' 27 167,22 21 161,L, 0,0(

(onfďenčňý slolĺk obÚhly

)22 s6nroildlné hnUlelné

/eci a súbory hnulerných kl

ĺ2'000 166,00( 1 SS2,0C 1 9S2,0C 0,0t



]dkladaci stôl

D22 sámoslalné hnulelhé

reci a súbory hnutetných kr

1,000 213,71( 219,7) 219,74 0.m

(ánceltr6kystôl

)22 samost.hé hnubľné

ý€ci a súboryhnulelných
5,m0 376,00{ 1 880,0( ĺ 880'00 0m

KoníeÍgnčnýstôl
r'eci a sÚbory hnubrných ks

2,000 219,74( 439'4€ 439,4{ 0,m

shÍiňa dvoj&€rová 200x75x60 cm

}22 sahostahé hnUt€ľné

/tris súbryhruleĺných ks

38,m0 366,00( 13 S08,0C í3 908'0{ 0,00

skiň8 &ojďvetová 200x75x50 cm

)22samoslalné hnublné
Eci a súbory hnutelných ks

2,000 316,mC 692,0! 692,0( 0.m

skjňajednodveÍová

)22 samostshé hnublhé

/tris súbryhnulehých
/eĺ

ks

11,m0 280,00( 3920,00 3 920,fi 0.00

skiňa jednodverová 200x10x60cm

022 ssho6lahé hnuteľné

veci a súboryhnulelných ki

ĺ0,m0 270,00! 2 700,00 2100'ď' 0tr

]edálen6ĺý stôl 80x90ĺs0ch

022 sámostáhéhnuletné

veci s súboryhnulelhhh kr

r 1,000 ĺ56'0m 1 716,00 ĺ 716'0( 00c
3sbhó z&isd€nir . nabytok Fé zďĺad'nio socjálnych slúieb v mósb

3ĺ 966'?' !ĺ 966'7I 0,0(

)olohovaleĺné Fslele

D22 Samoslalné hňulelné

ýeci a súboryhnulelných kĺ
20,000 681,921 l3 698,41 ĺ3ô98'{7 0.0{

]íop€dĺcké nsbace do lolohova(elných poEleli

]22 samostatné hnuleĺné

r'eci a súboryhnuleľných k!

20,0{0 1s0'1í 3808,2( 3 808.20 0.m

)š€bovalelské lóžko do EeEhrských nieEhosli

)22 samoslahé hnutelné
/eci a súbory hnutéIných k!

3,000 225,31i 675,9r 675,9, 0,m

Kreslo2hn€dej ekokože
/eci a súboryhnutelných k!

13,m0 fiĺ,1n 1 4ĺ4'1c 1 111,11 0.m

Kancelárske kreelo' čĹĺna ekokoŽa

)22 samoslahé hnUt€ľné

/eci a súbory hnulelných ks

7,000 96,24; 673,73 673,7! 0,00

/eci a 6Úbory hnuterných ks
2,000 443,89( 887,78 N7 

'7Í 0.00

Pohovla z hnedej €kokože

)22 samoslahé hnUleIné

/eci € súboryhnut€ľných ks
I,m0 178,56C 178,56 í78'5Í 0,m

Jedáĺenské slolióky óálún€nó a potjahňUté ekokožou

022 samoslahé hnuteIné

Veci a súbory hnulelných kl

{2,000 24,791 I 011,16 ĺ 01í'4ŕ 0tr

oračka so sušíókou' práĺie l0k!' suš€nie7 kg

022 samostátné hnuteĺné

Veci a sÚboryhnutelných kt

),000 535,250 1 605,75 ĺ 605'7a 0tr

j€čĺlsč9 
komplelným ľisluš€n6Nom

022 samostahé hnutetné

Veci a súbory hnul€lhých k{

;,000 533,514 2967,7" 2967,72 0,fr

uultiĺunkčná ľoĺesionálna tlačiď€ň

022 samoslshé hnuteIné

ýeci a súbory hnulelných k!

),000 1 67ĺ'670 5015.0' 5015,01 0.tr

í0 ľ'a,Úl t0 t?{,s 0,0(

uanaŽér / exp€ilprĺpravy plojeklu j21 Mzdové výdavlry ffobohodinŕ 186,0m
10,81( 2 010,6r 2010'6ú 0,0t

rrojektoÚ hÚaéÍ (liad€nie prcjeklu)

'21 
lrŽdová výdety osobohodinr 600,000

10,8ĺ( 6 486,0( 6 186.00 0,tr

:ihshčňý mansžér i2ĺ lrzdové Údaury osobohodin€ 220,000
10,81( 2378,2Í 2378,21 0,m

celkom bé2 DPH: 990 174,3: 933006,2{ 57 168,13

DPH: 195 85S,9C 18É426,2! ĺ 1 433,63

Celkom s OPH: ĺ 1E6 03'{.23 1 117 132'1Í 6r 601,76



Prílohač. 4 Zm|uvy o poskytnutí NFP _ Finančné opÍavy zaporušenie pravidiel a posfupov Vo

Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP _pre zékazky vyhlásené podľa zákonač.343/2OI5 Z. z. o verejnom obstaľávaní a o Znene a doplnení
niektorjlch zákonov v zneni neskorších predpisov*

* príloha é. 4 saprimerane použíje aj pre postup určovania finančn 'ch opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. overejnom obstaľávaní
a o zmerte a doplnení niektorch zákonov v zneni neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o Vo") azákazky, na ktoré sa nevďahuje p sobnosť ZYo/zákona
oVO

Táto Pľíloha Zrn|lvy o poskytnutí NFP slriži na uľčovanie Úšky wátenia poslqrtnutého príspevku alebo jeho časti (ex post ťrnančné opravy), alebo ex ante
finančné opľavy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstanávania v zmysle Zvo. Všetky peicenturálne sadzby 

'u 
ĺi'uiĺ pĺpadov,

ked'konkrétne porušerrie malo alebo mohlo mat'vplyv na v sledok Vo/obstaľávania.

Zistenianedostatkov Vo, ktoré nie sri zaradenedo prílohy č. 4, by sa mali riešiť v srilade so zásadou proporcionality a podlä možnosti analogicky s typmi
nedostatkov uvedenyni v prílohe č. 4 Ztlt7lvy o poslgrtnutí NFP; v prípade zistenia porušení pravidiel a postupov pri obstaráv ani zál<aziek, na ktoré sa posobnosť
ZYolzákona o VO nevďahuje (t 'ka sa aj zákaziekzadávarlychosobou' ktorej pos\rtne verejnjĺ obstaľávateľ 5O%o amenej finančn ch prostriedkov na dodanie
tovaru, uskutočnenie stavebn ch prác a poslqrtnutie služieb z NFP), Ro na zál<7ade anal gie a proporcionality postupuje podlä prílohy ĺ. + z^lury o poskytnutí
NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na záHadetohto zaĺadeľria bude určená pĺs|ušná ťrnančná oprava.

CeĺĺrnÁlĺv
KoonoĺNečĺÝ
oRGÁN
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Pľíloha č.4 Zmluvy o poskyĺrutí NFP _ Finančne opravy za pravidiel a postupov VO

r00%Verejn 'obstarávateľl neposlal ozĺrámenie o vyhlásení verejného obstaľávania
publikačnému uradu a tjvo pod|'a s 27 Zvo za ričelom jeho zverejnenia
v eur pskom vestníku a vestníku UVo.

Verejn obstarávateľ neposlal vynuna predkladanie ponrík na zverejneníe do

vestníka Úvo v prípade podlimitnej zékazky bez vyvžítia elektľonického
trhoviska.

Verejn' obstarávatel' zadal zžkazku priamo, bez splnenia povinnosti
postupovaťpodľaZYo v zmysle $ 10 ods. I,éozárove zrramenánedodržaníe
postupov povirnosti zverej ovania zžl<azky, nakolko verejn obstarávateľ

neaplikovaním zákoĺľrych postupov sričasne nedodľží povinnosť adekvátneho
zverejnenia zadávaIia zákazky ' Tieto prípady sri napr.: neoprávnenosť použitia

'y"rmľy 
zo ZYO v zmysle $ 1 ods. 2 až 14 ZYo, azavretie zmluvy priamym

rokovacím konaním podľa $ 81 ZVo bez splnenia podmienok na jeho použitie,

nespľávne zaradelie zákazky do prílohy č. 1 k ZYo auplĺnenie postupu

zadávanía zékazky s nízkou hodnotou, pričom mal byť použit ' postup pre

nadlimitnťr alebo podlimitnri zékazku azixovetl zžkazka nebola zverejnenána
webovom sídle prijímatelä a informácía o zverejnení nebola zaslaná ĺa
mailov' kontakt zakazky cko@vlada. gov. sk.

Pre uplatnenie finančnej opravy vo v ške 1 00 % je potľebné splniť podmienku,
podlä pravidiel určen 'ch ZVo.že zákazka nebola v bec

Nedodržanie postupov zverej ovania
zŕkazky alebo neoprávnené použitie
priameho rokovacieho konanía

I

l ozračenie ',Verejn 'obstarávateľ" sa vďahuje aj na obstarávateľa podľa $ 9 ZVo a osobu podľa $ 8 Zvo

C.ENTRÁLNY
\(ooRDlNAÉBÝ
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Príloha č.4 ZmIuvy o poskytnutí NFP - Finančne opravy za porušenie pravidiel a postupov Vo

2s%

10%

Verejny obstarávatel' vyhlásil nadlímitnri zákazku, pričom oznámenie
o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v eur pskom vestníku,
a|e zadávaníe zákazky bolo koľektne zverejnené vo vestníku UVo (veľejn '
obstarávateľ nespľávne použil podlímitn' formulár).

Zákazkana poskytnutie služby bola nesprávne zatadená do prílohy č. 1 k ZVo
a mal byt' použit 'postup pre nadlimitnĺl alebo podlimitni zákazkl, ale veľejné

obstarávanie bolo lyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou
a koľektne zverejnenéna webovom sídle pľijímatel'a a informácia o zverejnení
zasIaná na rnailov' kontakt zakazk}'cko@vlada. gov.sk

Pľijímatel'vyhlásil zŕkaz|<u s nízkou hodnotou alebo zžkazka bola vyhlásená
osobou, ktorej verejny obstarávateľ poskytne 50 %o a men{ finančnych
pľostriedkov na dodanie tovaru' uskutočnenie stavebnych prác a poslqrtnutie
služieb z ĺenáwatného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie
sa použitiu pravidiel a postupov podľa Zvo), ale prijímatel' nezveľejnil
zákazk<lĺnawebovom sídle ani neoslovil s vyzvou na predkladanie ponrik alebo
neidentifikoval (napr. cez webové ľozhranie) min. trochvybranych záujemcov.
Zákazka s nízkou hodnotou bola zverejnená na webovom sídle prijímate|'a, ale
prijímateľ si nesplnilpovirľrosť zas|ať informáciu o tomto zverejnení
na osobitn mailov' kontakt zakazkycko@vlada'gov.sk alebo ak zákazka
vyhlásená osobou, ktorej verejny obstaľávatel' poslgrtne 50 %o a menej
finančn 'ch prostľiedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebn 'ch prác a
poskytnutie služieb z nenávľatného finančného pľíspevku, bola zverejnenána
webovom sídle prijímateľa, a|e prijímatel' si nesplnil povirmosť zaslať
informáciu o tomto zverejnení na osobítny mailov' kontakt
zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aJ pre prípady, ak prijímateľ zasIa|
informáciu o zveľejnení na osobitny mailov kontakt
zakazkycko@v|ada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle
alebo ak odkaz na webové sídlo prijímatel'a nie je funkčn ).

KÔoRDlNAčNÝ
CeNrnÁlNv

OncÁru
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Príloha č' 4 Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov Vo

I00 % vďahuje sa na
každi zrozdelenych
zákaziek

25 %ovďahuje sa na každll
z rozdelenych zákaziek

Finančná oprava podl'a tohto typu porušenia sa v prípade zákaziek podl'a
predchádzajriceho odseku neuplatní, ak prijímatel' oslovil s vyzvou na
predkladanie pon k, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min.
troch vybľanych záuj emcov.

Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cielbm vyhnrĺť sa použitiu postupu
zadávanianadlimitnejzákazkyalebopostupuzadávaníapodlimitnejzákaztq'

Veľejn ' obstarávatel' porušil $ 6 ods. 16 Zvo, ak namiesto vyhlásenia
nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zŕkazky
arealizoval tak napr. niekol'ko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli
korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa alebo inom vhodnom
webovom sídle

Verejnj' obstarávatel' porušil $ 6 ods. 76 Zvo, keď namiesto vyhlásenia
nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zŕkazky a vyhlásil podlimitné zákazky,
ktoré boli koľektne zverejnené vo vestníku UVo alebo v EKS (podlimitné
zákazky s vyrržitím elektľonického trhoviska).

Verejn' obstarávatel' porušil $ 6 ods. 16 Zvo, keď namiesto vyhlásenia
nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zŕkazlq s nízkou hodnotou,
ktoré boli korektne zverqnené na webovom sídle prijímatel'a a informácia
o zverejnení zaslaná na mailov kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk

Nedovolené
zákazky

rozdelenie predmetu

2
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Verejn obstaravatel' porušil $ 6 ods. 16 ZYO, ak bol obíden postup
zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v d sledku zahmutia takej
dodávky tovaru aleboposkytnut 'ch služieb, ktoré nie sír nevyhnutné pri plnení
zátkazky na stavebné práce doPÍIZ.

ostatné prípady nedovoleného spájania r znorodych zžkaziek, ktoré mohlo
obmedziť hospodĺársku s: rť až.

Verejny obstarávatel'porušíl ustanovenie $ 28 ods' z Zvo,' keď neuviedol
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo sriťaŽn 'ch podkladoch
od vodnenie nerozdeleni a zákazlcy na časti v prípade nadlimitnej zákaz,ky.

Tento typ porušenia sa vt'ahuje aj na pľípady, ak od vodnenie nerozdelenia
zál<azky na časti nebolo dostatočné.

Lehota na predkladanie pon k (alebo na pľedloženie žiadosti o ričast) bola
kratšia ako minimálna lehota ustanovená Zvo. v uvedenom prípade je
potrebné zohľadniť zveľejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponrik
elektronich-imi pľostriedkami (ak relevantné).

V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 oÁ zo záŕlorľrej
lehoty alebo lehota na pľedkladanie pon k bola 5 dní a menej.

V prípade, že slĺľátenie lehoty bolo rormé alebo väčšie ako 50 oÁ zo zákonrlej
lehoty, ale menšie ako 85%o.

Nedovolené spájanie r znorod ch
pľedmetov zái<aziek, pričom zákazka
nebola rozdelená na časti

Neod vodnenie nerozdelerria zákazky
na časti

NedodrŽanie mínimálnej zákonnej
lehoty na predkladanie ponik2

alebo

Nedodržanie minimálnej zákon4ej
lehoty na predloženie Žiadosti o čast'3

alebo

J

4

5

Príloha č.4 ZmIuvy o poskytnutí NFP _ Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov Vo

2 Uvedeny typ porušenia sa primeraĺre vztahqe aj na minimálne lehoty na predkladanie ponrik upravené v MP CKo č' 14kzadávarlfu zítkazieknad 50 000 eur a na minimálne
lehoty na predkladanie ponrik upravené v Metodickom pokyne CKo č. 12
3 Lehoty sri stanovené pre užšiu stÍaŽ arokovacíe konanie so zÝerejnením.
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V prípade' že skľátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 %o zo zákonnej
lehoty, ale menšíe ako 50%.

Verejn obstarávatel' nepredĺŽil lehotu na predkladanie pon k/lehotu na
predkladanie žiadostí o iičasť v prípade podstatn ch zmieĺ v podmienkach
zadávania zákazky (napľ. riprava podmienok ričasti, kíorá zabezpečuje širšiu
hospodársku snťaŽ) alebo nepľedlžil dostatočne lehotu na predkladanie
ponrik/lehotu na predk1adanie žiadostí o ričasť v prípade podstatn ch zmien v
podmienkach zaďáv arua zákazky .

V pľípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 %o zo zákomej lehoty

Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o sriťažné podklady je rovnaká alebo
kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka kotvorenej srĺťaži
vo veľejnom obstarávaní.

Verejn ' obstarávatel'neposlqrtol bezodplatne neobmedzeny' ripln 'a priamy
prístup prostredníctvom elektroniclc'ch prostriedkov k sirťažn 'm podkladom
aleboinymdokumentom,ktorés potrebnénavypracovaniežiadosti o
ričasť/ponuky odo d a uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného
obstaľávania, ozĺálmenía použitého ako vyzvana suťaž, oznÍrneĺia o
vyhlásení silťaže náwhov alebo oznámenia o koncesii v eur pskom vestníku. a

V prípade, Že siĺťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoľé sri potrebné na
Vypracovanie žiadosti o ričast'/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na
predkladanie ponĺtk zveľeinené v profile a veľejn1 obstaľávatel'k nim poskytol

Nepredlženie lehoty na predkladanie
ponrilďlehoty na pľedkladanie žiadostí
o ričasť v prípade podstatnjlch zmien
v podmienk ach zadáv ania zákazky

Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí
o sriťažné podklady/sriťažné podmienky
(vďahuje sa na verejni siťaž, suťaž
návrhov alebo podlimitné zákazky bez
využitía elektroníckého trhoviska)

alebo

obmedzenie prístupu k sriťažn m
podkladom alebo in m dokumentom,
ktoré sri potrebné na vypracovanie
žiadosti o čast'/ponuky

6

Príloha č,.4 Zmluvy o poskytnutí NFP _ Finančne opravy Za porušenie pravidiel a postupov Vo

a Ak bol poskytnut ' prístup prostredníctvom elektronick 'ch prostriedkov k siťažĺym podkladom alebo in m dokumentom, ktoré sri potrebné na vypracovanie žiadosti

oznámenia o lyhlásení suťaže náwhov alebo oznámenia o koncesii v eur pskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie pon k' uplatní sa finančná oprava 25 yo, |0 oÁ

alebo 5 %opodľa obdobn 'ch pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie Žiadostí o suťažné podklady'

cÉNTRÁLNY
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Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP _ Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov Vo

5 Lehoty sti stanovené pre užšiu stťaž arokovacie konanie so zverejnením.

CeNĺnÁlNy

oRGÁN
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r0%

s%

t0%

bezodplatne neobmedzeny, ripln a priamy prístup prostľedďctvom
elektroníclc ch pľostriedkov, finančná optava sa neuplat uje.

V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o podklady je menej ako
50 % lehoty na predkladanie ponrik (v síllade s príslušn rní ustanoveniami
zvo).

V prípade' ak lehota na prijímanie žiadostí o sriťažné podklady je menej ako
80 % lehoty na predkladanie ponrik (v srilade s príslušnĺni ustanoveniami
zvo).

Lehota na predkladanie ponrik (alebo lehota na pľedloženie žiadosti o ričast)
bola predlžená (ej p vodne určená lehota bola v srilade so ZVo), pričom
verejny obstarávatel' nezverejnil t to Skutočngsť formou redakčnej opravy
v eur pskom vestníkrr/vo vestníku UVo.

Verejny obstaľávateľ nepľedlžil lehotu na predkladanie pon lďlehotu na
predkladanie žiadostí o časť' keď neposkytol vysvetlenie na záHade žiadosti
záujemcu najnesk ľ 6 dní pľed uplynutím lehoty na predkladanie ponrik za
pľedpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemcadostatočne vopred (v prípade
nadlimitn'ch zákazi.ek), resp. 3 pracovné dní pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponrik za predpokladĺl, že o vysvetlenie požiada záujemca
dostatočne vopred (v prípade podlimitn ch zákaziek)'

Nedodržanie postupov zverej ovania
opravy oznámenia o vyhlásení
verejného obstarávanialvyzvy na
predkladanie. ponrik v prípade

- predlženia lehoty na
pľedkladanie ponrik

- predlženía lehoty na žiadosti o
ričast'5

alebo

nepredĺženie lehoty na predkladanie
ponrik

7

D
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prostriedku) na

čast)

štátov

opravy

ektom,

pričom
o

ezpečené

lehote

o),

subj
zab

ZV

elektľonického

členslcjlch

žiadosti
so
redakčnej
bolo

in ch
predĺženej

z

vylžitím

srilade

o

formou

s
hospodárskym

pľedloženie

zvereJneme

na
bola

emcovra

ale

zadávanej

za\J

skutočnosť

oznamenle

lehota

informáciou
aJ

lehota

UVO

bo

tto

ZE

ale(

zákazky

urcena

e,

všeobecné
vestníku

disponovať

ponťrk

ratncl
ako

v
ZAruCloJ

nezverejnil
p vodne

mohli

eJ

(napľ

('

ktoré

vestníkďvo

ponrĺk

predkladanie

sobom
registrované

obstarávatel'

na

SU

sp

predlžená

eur pskom

Lehota
bola
verejny
V
mym
ktoru

predkladanie
EU

na záHade rokovacieho konania so
zverejnením alebo postupom sriťažnéhodial gu, avšak tak to postup nie je

ustanovení ZVo

Verejny obstaľávatel' za,dá zákazkl

emcov,

Verejny

boli
bolo

postupu

rovnaké
ktory

rokovacieho

zákazkek
použitého

postupu

zabezpečene
zaLa

Íamcl

bolo

v

počet

ale
dokumentácie

uplatnenie

ou

na

ľokovania

dial gu,
s časť

obmedzeny
počasa

podmienky

nebol

uchádzačmi

sťrťaŽnéhoa

ponuky
stupu,

nesplnil

po
transparentnosť

všetkymi

vatel'

so

tohto

zverejnením

predloženie

bstaráo
so

na

zabezpeéená
konania
bola
od vodnenie
vyzvaní
zaobchádzanie

verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na w sledok Vo.

Uvedeny typ porušenia sa tyka aj nedostatkov identifikovan ch pri zadávaru
zákaziek cez dynamick nákupn ' systém, lzatvárani rámcovych doh d6,
elektronickych aukciách, postupov, v rámci ktor'ch sa ponuky p'édkludui,i'no
forme elektronického katal gu.

v
vo

zékazky
čirľrosť

elektroniclĺipovinnri
podlimitnej

8

centralizovanri

1

alebo
20

pre

0.I81po

pravidlá
nadlimitnej

porušilbo

nedodľžal
zadávania

ale

ľ
prípade
zvo

v
starávate

20

ob

$S

erejn'V
komunikáciu
srilade

Neopráwené použitie rokovacieho
konania so zverejnením alebo
srĺťažného dial gu

povirurej elektronickej
komunikáci e pi zadávaní nadlimitn ch
a podlimitn ĺch zákaziek Vo po
18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pľe
cerrtralizovan:Ú činnosť vo verejnom
obstarávaní

Nedodľžanie

8
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7 napr. ak je rámcová dohoda ĺzawetá na obdobie presahuj ce 4 roky, pričom nejde o vynimočn 'prípad od vodnení predmetom rámcovej dohody
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Verejn obstarávatel' nedodržal po l8.10.2018 povinnri elektronicku
komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v
sĺllade s $ 20 ZYo a|ebo porušil pľavidlá pre centralizovanll činnosť vo
verejnom obstarávaní' čo mohlo mať vplyv na w_isledok Vo ďalebo uvedené
pochybenie mohlo odľadiť potenciálnych uchádzačovlzáujemcov od
predloženía ponuky/žiadosti o ťrčasť.

Uveden typ porušenia sa tyka aj nedostatkov identifikovanych pri zadávaĺi
zákaziek cez dynamick ' nákupny systém, uzatvárani rámcov'ch doh d7,
elektľonickych aukciách' postupov' v ľámci ktor ch sa ponuky predkladaj vo
forme elektronického katal gu'

Podmienky ričasti ďa|ebo kritériá na r,yhodnotenie ponrik, vrátane váhovosti
nie sri uvedené v oznŕtmení o vyhlásení Vo ďalebo v sriťažn ch podkladoch.

oznámenie o lyhlásení Vo, ani suťažĺe podklady neobsahujri technické
špecifikácie predmetu zákazky al alebo zmluvrré podmienky.

V oznámení o lyhlásení Vo a/alebo v sriťažn ch podkladoch absentuje
detailn' popis kritérií na vyhodnotenie ponťrk alalebo absentujri pľavidlá
uplatnenia kritéľií na vyhodnotenie ponrik' resp. pravidlá uplatnenia kritérií sri
upravené nedostatočne' neuľčito.

Vysvetlenie alebo dopl ujrice informácie k podmienkam ričasti alebo kritériám
na vyhodnotenie ponírk neboli poskytnuté všeth m záujemcom alebo neboli
zverejnené'

Neuvedenie:
- podmienok ĺlčasti v oznámení

o lyhlásení Vo, resp. vo vyzve
na pľedkladanie ponrik,

- kľitérií na vyhodnotenie ponrik
(a váh kitériD v oznáĺmení
o vyhlásení Vo, resp. vyzve na
predkladanie ponrik alebo
v s rťažn ch podkladoch

- technick'ch špecifikácií
predmetu zákazky a zmluvnych
podmienok v sťlťažn 'ch
podkladoch

alebo

ch 'bajrice pravidlá uplatnenia kľitérií na
whodnotenie ponrik' resp. pľavidlá

9

10
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prípady,
alalebo

ričasti
na

podmienky
teľiákrialebo

diskriminačné
al

alebonezákoĺľté
na

uľcenekeďoIde

SAetV

lchádzaéov,
bol

splnili
alešie,

ktorí
vyšuveden'eJ

zékazky
poniik

v počet

pľedmetnaky
pľedloženych

demonštľatívny
počet
požíadava

ktoruch
vyssl

ričasti

prípadyoIde
pľedložen '
podmienky

e individuálne.

Yolvyzve na predkladanie ponrik alebo v sriťažn ch podkladoch' napľ.

- povirrnosť Ĺospodáľskych subjektov mať vž znadenu spoločnosť alebo

zástupcu v danej krajine, regi ne alebo meste/obci alebo

- poviĺnosť uchádzača mať slqisenosť v danej krajine, regi ne alebo

meste/obcí alebo
-povinnosťlchädzaéadisponovaťmateriálno-techniclcjĺmvybavením v
danej krajine, regi ne alebo meste/obci alebo

- po"zĺtĺé kÍitéríí na vyhodnotenie ponrik' ktoré s nezákorné a diskľiminačné

a su za\oŽené na neod vodnenej národnej, ľegionálnej alebo miestnej

pľefeľencií určit 'ch hospodárskych subj ektov.

časti
vyhlásenío

pred1oženiaod
podmienok

oznamenl

odradeníbťmohii
diskriminačn 'ch

stanovenych
bo
alebo

ponrik
alale
boliemcovlazauJ

lyhodnotenie
nezákonnych

na

keďv
d vodu

kritérií
z

pľ1

bo

oIde
ponilk
alale

Iĺré nezákonné ďalebo diskriminačné
ričasti alaIebo kritéria na

Nezákorľré alalebo
podmienky časti ďalebo kritéľia na

vyhodnotenie ponirk alalrebo technické
špecifikácie predmetu zákazky
stanovené v sriťažn 'ch pokladoch alebo

ozĺámení o vyhlásení Yolvyzve na
predkladanie ponilk, ktoré sri za|ožené
na neod vodnenej náľodnej, ľegionálnej
alebo miestnej preferencíi určit 'ch
hospodárskych subj ektov

diskriminačné

uplatnenia kritérií sri
nedostatočne, neurčito

vysvetlenie alebo doPl uj ce
informácie k podmienkam ričasti alebo
kritériám na vyhodnotenie ponirk neboli
poslqrtnuté všetlc'm záujemcom alebo
neboli zverejnené

upravené

alebo

T2

11
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Príloha č.4 Zmluvy o poskytnuti NFP - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov Vo

10%

ponrik znamenaji, že ponuku je sp sobil predložiť iba jeden hospodársky
subjekt a uvedená situácia nie je od vodnitelhá jedinečn m predmetom
zákazky alebo

určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (tyka sa minimálnych
požiadaviek pre ričely splnenia podmienok ričasti, požiadaviek na predmet
zikazky alebo kľitérií na vyhodnotenie ponrik, ktoré nesrĺvisía s predmetom
zákazky, čím sa nezabezpečí ľovnaky prístup pre lchádzačov alebo dané
požiadavky vytváraji neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodaľskej
sirťaži vo veľejnom obstarávaní, napr. neprimerane požiadavky viaŽuce sa
k pľedloženiu ZoznamlJ dodávok tovaru, poskytnut 'ch služieb alebo
uskutočnenych stavebnych prác pre ričely splnenia technickej alebo odbornej
sp sobilosti.

Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajii na
konkrétneho vyrobcu, vrobn 'postup' obchodné označenie, patent, typ, oblasť
alebo miesto p vodu alebo v ľoby bez možnosti predloženia ekvivalentu
(okrem pľípadov, ak predmet zákazky nebolo možné uľčit7opísať inym
sp sobom) a uvedené pochybenie sa t 'ka nadlimitn 'chzákaziek.

Ide o prípady, keď záujemcovía boli alebo mohli byt'odradení od predloŽenía
ponrík z d vodu ĺezákonnych a/alebo dislaiminačn 'ch podmienok ričasti
alalebo kritéľií na vyhodnotenie ponrik stanoven 'ch v oznámení o vyhlásení
Yolvyzve na predkladanie ponrik alebo v sriťažn 'ch podkladoch' napľ.

- určenie minimálnych požiadaviek pre zákazlu (tj'ka sa minimálnych
požíadaviek pre ričely splnenia podmienok ŕrčasti, požiadaviek na
pľedmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponrik, ktoré síce
srivisia s predmetom zákazky, ale nie s primerané (napr.
neprimeľanosť minimálnych požiadaviek pre ričely splnenia
podmienok časti s ohl'adom na vyšku pľedpokladanej hodnoty
zákazky), čím sa ĺezabezpeči rovnak prístup pre uchádzačov alebo

vyhodnotenie ponirk a/alebo technické
špecifikácie pľedmetu zákazky
stanovené v sťrťažn ch pokladoch alebo
oznämeni o r,yhlásení Yolvyzve na
predkladanie ponrik

oRGÁN
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dané požiadavky vytvarajri neopodstatnené prekážky k otvorenej
hospodárskej suť aži vo verejnom obstarávaní
podmienky ričasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponrik,
technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajťr
na konkrétneho vyrobcu, vrobn postup, obchodné označenie,patent,
Íw, oblasť alebo miesto p vodu alebo vy'oby bez možnosti
predloženia ekvivalentu (olľem prípadov, ak predmet zákazky nebolo
možné určit7opísať in m sp sobom) a uvedené pochybenie sa t ka
in 'ch ako nadlimitn 'chzákaziek

Ide o prípady, ktor'ch demonštratívny vpočet je uveden vyššie, ale bol
predložen ' vyšší počet predložen ch ponrik uchádzačov' ktorí splníli
podmienky ričasti a poŽiadavky na predmet zákazky.

Vyšší počet predložen; ch ponrik sa posudzuje individuálne.

Opis predmetu zákazky v sriťažn 'ch podkladoch je nedostatočn , nejasn ,

neurčit ', opísan všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujrice informácie pre
uchádzačov ľozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo m že ovplyvniť
ich rozhodnutie predložiť ponulĺu/žiadosť o ričasť.

Podmienky sriťaže obmedzujri možnosť využíť subdodávateľa, ktoľ by
rea|izoval, časť predmetu zákazky, resp. podmienky sriťaže umož ujrĺ využiť
kapacity subdodávatelä iba do uľčítého %o zhodnoty zákazky, pričom nie je
dostatočne od vodnené, aby veľejnj, obstarávatel' pi zadávant zákazky na
uskutočnenie stavebnych prác, zákazky na poslgrtnutie služby a|ebo zákazky
na dodanie tovaru, ktorázahŕ a ai čirrnosti spoiené s umiestnením a montážou

Nedostatočne
zákazky8

opísan predmet

obmedzenie možnosti použiť
subdodávatel'ov

13

41

Príloha č.4 ZmIuvy o poskytnutí NFP - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov Vo

8 netyka Sa postupov zadávaĺia zákazky, keď pľedmet zákazky m Žebyť upraveny na záHaďe vj'sledkom rokovaniďdial gu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so
zverejnením, sÍtaŽn dial g, inovatívne partneľstvo) alebo ak je opis predmetuzákazky dodatočne upraven ,sp sobom, ktor je dostatočn 'a doplnen 'opis predmetu
zákazky bol zverejnen 'pre všetk 'ch potenciálnych záujemcov a uchádzačov

CenĺnÁrnv

oRqÁN
KooŔDrNAčNÝ +- 12
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t0%

s%

lryžadoval, aby určité podstatné rilohy vykonal priamo lchádzač alebo člen
skupiny dodávateľov.
Verejn obstarávatel' nepostupoval podlimitn m postupom s vyrŽitím
elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb,
ktoré nie sri intelektuálnej povahy, bežne dostupnych na trhu, ale na
obstarávanie použil postup zadávanía zákazky s nízkou hodnotou alebo
podlimitn postup bez vywžitia elektronického trhoviska (t 'ka sa zákaziek,
ktoré boli vyhlásené do 1.11.2011)

Veľejny obstarávatel'postupoval v ľozpore s ustanovením $ 108 ods. 1 písm.
a) ZYo, keď zákazky na níe beŽne dostupné tovary, služby alebo stavebné
práce zadával s využitím elektronického trhoviska' ľesp. V rozpoľe s $ 58 ods.
I Zvo, keď na nie bežne dostupné tovary' služby alebo stavebné pľáce vnlžil
dynamick' nákupn ' systém.

Verejn obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením $ 108 ods' 1 písm.
a) ZYo, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s vyrržitím
elektľonického trhoviska' resp. V rozpore s $ 58 ods. I Zvo, keď na nie bežne
dostupné tovary využil dynamick ' nákupn ' systém (pozn. beŽná dostupnosť
vo vďahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená v kladovm
stanoviskom ÚVo, z uvedeného d vodu je náročnejšie pos diť otázkubeŽnej
dostupnosti).

Nižšia sadzba ťrnančnej opľavy sa uplatní v prípade' ak bol predloženy vyšší
počet pľedložen ch ponilk lchádzačov. Vyšší počet predložen ch pon k sa
posudzuie individuálne s ohl'adom na pľedmet zákazky.

Porušenie povirurosti zadávať
podlimitnĺl zákazku na nákup tovarov,
alebo služieb, ktorych pľedmetom nie je
intelektuálne plnenie, bežne dostupnych
na trhu' prostredníctvom elektronického
trhoviska

Zadarie zákazky na nie beŽne dostupné
tovary, služby alebo stavebné práce s

q1užitím elektronického trhoviska
alebo v ľámci dynamického
nákupného systému

15

61
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CENTRÄLNY

oRGÁN
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oslovit7ideĺrtifikovať min. troch záuj emcov

(napr

na
dvoch
mozne

iba
vyzvous

bolo

oslovil
ľozhranie)
trhu

webové
prijímatel'

cez
ak

relevantnomna

padoch,pntch

príčom
identifikovalresp.

up1atní

emcov

sa
ponirk,
zatJ

opravaFinančná
predkladanie
vybľan 'ch

zakazky cko@vlada. gov. sk.

Pľijímateľ _ osoba, ktorej verejn . obstarávateľ poslqrtne 50oÁ a menej

ĺna,''enircn pľostľiedkov na dodanie tovaru' uskutočnenie stavebn ch prác a

poskytnutie služieb z NFP nezaslal vllzvu na predkladanie ponrik minimálne

irorrrvybran m potenciálnym dodávatel'om v pľípade tohto typu zákazíek,

,."rp. ,r"id"rríifrkova1 minimálne troch potencíálnych dodávateľov (napr. cez

wetové rozhranie) a tezverqĺi| v zvu na predkladanie ponrik na svojom

webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailov' kontakt

zakazky cko@vlada. gov. sk.

Finančná oprava sa neuplat uje, ak ide o vnimočn ' prípad, kedy ide o
jedinečn , predmet zákaiky, v d sledku čoho prijímatel' oslovil menej ako

i.o"t poi"''ciálnych dodávateľov. Vjrnimka musí byť zo stľany prijímateľa

riadne zd vodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a d kazĺé
bľemeno prellkázaĺiaskLrtočností, že na ľelevantnom trhu neexistuje viac ako

1 alebo 2 dodáv atelĺa zľ-Láša prij ímatel'.

informáci
rozhranie) om

cez

ponrik

svoJ
kontakt

hodnotou,
(napr

na
mailov'

nízkou

ponrik

s

predkladanie

na

dodávateľov

na
zákaziek

nezaslal

wzvu

pľedkladaniena

pľípade
potenciálnych

nezaslal

zverejnení
vi'zvu

troch

o

emcom

nil
u

zaLLJ

bstaĺávatel)

nezvereJ
minimálne

o

a
a

ny
vybľan m

vereJ(

sídle

trom
neidentifikovalresp

webové
webovom

Prijímatel'
minimálne

Nezaslanie v!,zvy na
ponťlk alebo neidentifikovanie
minimálne troch vybran 'ch
záujemcov lpotenciálnych dodávatel'ov,
ktorí sri oprármení dodať predmet

zákazky, v prípade zákazky s nízkou
hodnotou alebo zákazky zadávanej

osobou, ktorej verejny obstarávateľ
poskytne 50% a menej finančn 'ch
pľostriedkov na dodanie tovaru,

uskutočnenie stavebn 'ch prác a

poslqrtnutie služieb z NFP, ak
prijímateľ nezverejnil v rvu na

predkladanie ponĺrk na svojom
webovom sídle a informáciu
o zveľejnení nezaslal na mailov'
kontakt zakazky cko@vlada. gov. sk

pľedkladanie

71
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Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančne optavy Za porušenie pravidiel a postupov Vo

-Ú

Počas hodnotenía ponrik uchádzaéov l záujemcov boli uplatnené dopl ujrice

kritériá na vyhodnotenie ponrilďkriténá ĺa v'beľ obmedzeného počtu

záujemcov v užšej suťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení

,r"ré.1'''ého obstarávaniďvyzvena predkladanie ponrik a suťaŽnychpodkladoch'

Finančná oprava 25 % sa uplatní' ak vyššie uvedené nedostatky mali

diskriminačny' chaľakter založen na naľodnej, regionálnej alebo miestnej

preferencii určit 'ch hospodárskych subj ektov.

kritérií

uchádzačovlzáuj na

na
váhy
užšej

nás1edok
sĺlťažn 'mi

alebo

kritéria

ZA

a

emcovzauJ

malo

dodržané

obstarávaniďvyzve
co

podkritériá
počtu

neboli

padne
verejného
(prí

ucháďza a.

emcov

oznámeĺĺm/vyzvou
podkladoch,

obmedzeného

vyhlásenío

vyber

rĺspešného
ľozpore
sriťažn 'ch

na

v
v

uplatnenie

urcenle

na
oznamenl
alebo

v

ponirk

ponrik
ponrilďkritériá

ponrik

pľavidlá

nespravnea

definované
alebo

hodnotenia

stlťaži

vyhodnocovanie
podkladmi

Počas
vyhodnotenie

kritéri0
predkladanie

ktor'ch ponuky by neboli pnjaté alebo lyl čenie uchádzaéovlzáujemcov,

ktorych ponuka by bola prljatá, ak by sa postupovalo podľa zveľejnenych

podmienok ričastí alebo požiadaviek na predmet zákazky'

Podmienky ričasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické

špeciťrkácie) boti vyhodnotené v rozpoľe s oznámením o lyhlásení verejného

obstarávaniďvyzvouna predkladanie ponťlk a sriťažn 'mi podkladmi, čo malo

za následok prijatie ponrĺlĺ/žiadostí o ričasť lchádza ovlzáujemcov' ktorych

ponuky uy íeuotĺ prijaté alebo lylričenie uchádzač,ovlzáljemcov, ktor'ch
po.'.'tä ty tota pijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnenych podmienok

rĺčasti alebo na

emcov,uchádzaéovlzáuj
coŕrčasť

(technické
o

zákazky
ponťrk/žiadostí

ilčasť

pľedmet

o

navky
lyhodnotenia

ponrik/žiadostí

požĺada
pocas

atie

alebo

pr{
upravenéboli

ričasti
)

následokza

Podmienky
špecifikácie
malo

Vyhodnocovanie ponrik uchádzačov v
rozpore s kľitériami na vyhodnotenie
ponĺrk/kritéľiami na v 'ber

obmedzeného počtu záujemcov v užšej

sllťaŽi a pravidlami na ich uplatnenie,
ktoré boli zverejnené v oznámení o

lyhlásení verejného obstarávania lvyzve
na predkladanie ponrik a sriťažnych
podkladoch

Vyhodnocovanie ponrík uchádzačov na

záI<\ade doplĺiujĺrcich kritérií na

vyhodnotenie ponťllďkľitérií na v'ber
obmedzeného počtu záujemcov v užšej

alebo

nenektoré neboli

Podmienky ĺrčasti alebo poŽíadavky na
predmet zákazky (technické

špecif,rkácie) boli upravené po otvorení
ponrilďžiadostí o rĺčasť

Podmienky ričastí alebo požiadavky na

predmet zákazky (technické

špeciťrkácie) boli vyhodnotené
V rozpore s oznámením o vyhlásení
verejného obstarávanialvyzvou na
predkladanie ponrik a suťažnymt

alebo

19

o rlčast'hodnocovanie

18
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Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP _ Finančne opravy za porušenie pravidiel a postupov Vo

10%

25%

finančná oprava m že byt'
znižená na 10 %, alebo
5 % vzávislosti od
závažnosti porušenia.

t00 %

25%

Počas hodnotenia ponrik lchádzaéovĺzáujemcov neboli dodržané kritéria na
vyhodnotenie pon k/kľité."iána v ber obmedzeného počtu záujemcov v užšej
suťaŽí alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy
kritériD definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/vyzve na
predkladanie ponrik alebo v sriťažn ch podkladoch, čo malo za následok
vyhodnocovanie ponrik v rozpore s oznámením/vyzvou a suťažnymi
podkladmi a nespľárme uľčenie spešného uchádzača.

Počas hodnotenia ponrik uchádzač,ov l záujemcov boli uplatnené dopl uj ce
kitériá na vyhodnotenie ponriVkrítéiá na vyber obmedzeného počtu
záujemcov v užšej suťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávaniďvyzve na predkladanie poníik a sriťažn ch podkladoch.
Napr nepožiadanie uchádzačal záujemcu o vysvetlenie dokladov
preukazujricich splnenie podmienok ričasti, ak zpredloženych dokladov
nemožno posridiť ich platnosť alebo splnenie podmienky ričasti.

NepoŽiadanieuchádzača o vysvetlenie ponuky, zl<torej nie je zrejmé splnenie
požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie
mimoriadne nizkej ponuky.

Umožnenie obhlíadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektoľm
záujemcom.

Nezaslanie oznámenia o v sledku vyhodnotenia ponrik niektoľjlrn záujemcom'
ktorí boli vyhodnotení ako nerispešní.

Verejn' obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnri
dokumentáciu k postupu zadávaĺia zákazky, na zŕfl<]'ade čoho nie je možné
overiť dodľžiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.

Dokumentácia k postupu zadávania zékazky je nedostatočná na posridenie, či
o časťboli co ev s

v oznámeni o vyhlásení verejného
obstaľávanialvyzve na pľedkladanie
ponrik a suťažnych podkladoch

Nedodržiavaníe zásady transparentnosti
a l aleb o rovnakého zaob chádžarlia počas
postupu zadávania zákazky (tento typ
porušenia je možné uplatniť iba
v prípade' ak identifikované zistenia nie
je možné ani na záI<lade anal gie a
proporcionality priľadiť k in m typom
porušenia podl'a tejto prílohy č. 1)

Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu
zákazky alebo ch baj rica dokume ĺtácia
alebojej časť

20

2I
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25 %

25%

25%

transparentnosti, napľ. zápisnica z vyhodnotenia pon k neexistuje alebo proces
t kajrici sa konlrľétneho prideľovania bodov pre každ ponuku je
nej asny/nedostatočn z hl'adiska transparentnosti alebo neexi stuj e.

Verejn' obstarávatel' umožní uchádzačovíĺ záujemcovi modifi kovať (zmenit)
jeho ponuln/žiadosť o ričasť počas hodnotenia ponrilďžiadostí o ričasť, čo má
za následok prijatie ponuky/žiadosti o iičasť tohto uchádzačalzál$emcu.

Vo verejnej stlťaži alebo užšej s:Úiťaži verejny obstarávateľ rokuje
s uchádzačmilzáljemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej
modiťlkácii (zmene) p vodn 'ch podmienok uvedenych v oznámení
o vyhlásení veľejného obstarávaniďvyzve na predkladanie ponrik alebo
v sriťažnych podkladoch.

V ľámci zadávania koncesie verejn obstarávatel' umožní
tlchádzaéovilzáujemcovi počas rokovania zmeniť pľedmet zákazky, kritéľiá na
lyhodnotenie ponrik alebo iné podmieĺlky zadávarua koncesíe, na základe čoho
je zadaná koncesia tomuto uchádzačovil záujemcovi.

Verejn ' obstaľávateľ pred zaéatim postupu verejného obstaľávania uskutočnil
prípravné tľhové koĺrzultácie za ričelom jeho pľípraly a inforĺrovania
hospodáľskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstaľávania,
pričom na tento čel najmä požiadal o ľadu alebo prijal radu od nezávislych
odborníkov, nezávislych inštitricií alebo od ilčastníkov trhu, ktorri možno
použiť pri plánovaní alebo reaLizácii postupu veľejného obstarávania, avšak pri
vedení prípravn 'ch trhov'ch konzultácií došlo k narušeniu hospodáľskej
siťaže a porušeniu princípu nediskľiminácie atransparentnosti, nakol'ko
neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa časťou daného záujemcu alebo
lchádzača nenarušila hospodárska suť až'
V rokovacom konaní so zverejnením p vodné podmienky zákazky bo|i
podstatn m sp sobom zmenené, čo by bolo d vodom na vyhlásenie novej

Rokovanie v pľiebehu s ťaže alebo
modif,rkácia (zmena) ponuky počas
hodnotenia ponrik

Prípravné trhové konzultácie alebo
predbežného zapojeĺia záujemcov
alebo ucháďzaéov, pri ktor'ch došlo
k narušeniu hospodárskej sífaŽe

V rámci rokovacieho
zvereinením nastala

konania so
podstatná

22

23

24
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100 %

r00%

25%

r0%

zákazky ala\ebo Zmenou podmienok zákazka prestala spĺĺať podmienky
od vod ujrice použitie rokovacieho konania so zveľejnením'

Ak sa pri určitej zžkazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo
vďahu' k tovaru, stavebnĺm prácam alebo službe a verejn obstaľávateľ pred
vylričením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie
t kajrice sa tej častí ponuky, ktoľé sri prejej cenu podstatné alebo ak verejn .

obstarávateľ vylriči ponuku uchádzača, ktoÚ na záHade vysvetlenia
mimoľiadne nízkej ponuky dostatočne od vodnil nízku rove cien alebo
nákladov.
Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného
obstaľávateľa/prijímateľa a rispešnym uchádzačom, v rámci ktorého neboli
pnjaté primerané opatrenia a vykonaná nátprava.

Ide o prípady, ak bol ričastníkom dohody obmedzujucej suťaž (ďalej len
,,kaľtelová dohoda") aj verejny obstarávatel' alebo osoba vykonávajuca
kontrolu postupu zadávania zákazky a ričastník kartelovej dohody sa stal

spešn m uchádzačom.

Ide o prípady, ak iba ričastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu
zadávanía zél<azky, ktoľ je predmetom kontroly. Záĺoveťl musí byt' splnená
podmienka' že ričastníkom kartelovej dohody nie je verejny obstarávateľ alebo
osoba vykonávajrica kontľolu postupu zadávania zákazky.

Ide o prípady, ak okrem ričastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do
postupu zadávanía zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktor,- nie je
ričastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, ričastník kartelovej

sa stal rispešn m uchádzačom. Zárove musí byt' splnená podmienka'

modifikácia (zmena) podmienok
uvedenych voznámení olyhlásení
verejného obstaľávania alebo
v sriťažn ch podkladoch
Neod vodnené odmietnutie
mimoriadne ruzkej ponuky

Konflikt záljmov s vplyvom
w sledok verejného obstarávania9

na

Dohoda obmedzujrica suť až potwdená
Protimonopoln m ľadom SR alebo
sridom

alebo

Rozhodnutie ÚVo, podľa ktoľého mal
prijímatel'postupovať podlä $ 40 ods. 6
písm. g) ZVo

25

26

27
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9 Podrobnosti upravuje Metodick 'pokyn CKo č. 13 ku konfliktu záujmov
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Príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí NFP - Finančné opravy Za porušenie pravidiel a postupov Vo

CgnrnÁlĺy

oncÁru

25 %o z ceny ZÍnluvy
a 25Yo z hodnoty
dodatočn 'ch v davkov
vychádzajtĺcich zo zmien
zmiuyy.

že ričastníkom kartelovej dohody nie je verejn obstarávatel' alebo osoba
vykonávajricakontrolupostupuzadávanazákazky'

Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok
uzatvorenej znluvy t kajrice sa povahy a rozsahu prac, lehoty ĺa realizäciu
predmetu zln|uvy, platobn ch podmienok a špecifikácie materiálov, alebo
ceny. Je nevyhnutné vždy posridiť od prípadu kprípadu, či sa danom prípade
ide o ,,podstatnri" Zmenu. Podstatná Zmena zmluvy, ramcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy je upravená v $ 18 ods' 2 ZYo avMetodickom pokyne
CKo č. 12 (kapitola 8) v prípade zžkazLek, na ktoľé sa nevďahuje p sobnosť
zvo.

Ide aj o prípady, keď uzavretá ztltllsva, rámcová dohoda alebo koncesná
zmluva je v rozpore so srĺťažn mi podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou
alebo s ponukou predloženou rispešn m uchádzačom alebo uchádzaémi
apipady, keďbol zruženy rozsah zákazky'

Zároveťl ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na Zmenu zniuvy,
rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podl'a $ 18 ods. 1 písm. a) a písm.
d) Zvo,resp. podmienlry uvedené v Metodickom pokyne CKo č' 12 (kapitola
8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevďahuje p sobnosť ZVo.

Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podlä $ 18

ods. 1 písm. b)Zvo alebo podlä $ 18 ods. 1 písm. c)ZYo, ale zároveri jednou
zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k nav šeniu hodnoty plnenía o viac ako
50 %o zhodnoty p vodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

Finančná oprava sa v prípade zákazíekrealízovan ch podľaZYo neuplat uje,
ak
a) ak hodnota všetlc ch zmieĺje nižšia ako finančn ' limit pre nadlimitnri

nižšia akozákazkl a zárovetl

Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je
v srilade s pravidlami ustanovenymi
v ZYO alebo v Metodickom pokyne
CKo č' 12vprtpadezákaziek, naktoré
sa nevďahuje p sobnosť ZVo

28
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Príloha č' 4 uvy o poskytnutí NFP _ Finančné opravy za porušenie pravidiel a posfupov Vo

KooRDlNAčNÝ
CgxĺnÁrxv

oRGÁN

25 %o z ceny znluvy
a 100 % hodnoty
dodatočn ch 'r, davkov
vychádzajicich zo zmien
zmiuvy.

b) 15 % hodnoty p vodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku
na uskutočnenie stavebq ch prác,

c) 10 % hodnoty p vodnej znluvy alebo ľámcovej dohody, ak ide o zákazku
na dodanie tovaľu alebo na poslgrtnutie služby, alebo

d) 10 % hodnotyp vodnej koncesnej zmluvy, akide o koncesiu.
Zmenou sa zárove nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy.

opakované Zrneny zmluvy nie je možné vykonať s cielbm vyhnriť sa použitiu
postupov podľaZYo.

Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k nav'šeniu hodnoty
plnenia o viac ako 50 %o zhodnoty p vodnej zmluvy, ľámcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy.
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